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Sammanfattning 
 
Syftet med examensarbetet har varit att jämföra Jb-totalsondering med andra 
sonderingsmetoder och på så sätt kunna bedöma geotekniska parametrar såsom inre 
friktionsvinklar och sättningsmoduler för Jb-totalsondering (jordbergtotalsondering). 
Platsen som valdes för studien är ett potentiellt bostadsområde i Igelsta, Södertälje. Idag finns 
det ett villaområde och en skola i närheten av tomten. 
 
Jb-totalsondering är en relativt ny metod i Sverige och har sitt ursprung i Norge. Skillnaderna 
mellan sonderingsmetoderna (vikt-, hejar-, CPT -sondering) är bland annat hur sonden drivs 
ned i mark och vilka parametrar som registreras. Jb-totalsondering används inte i en så stor 
omfattning jämfört med andra metoder såsom viktsondering och hejarsondering. Eftersom att 
metoden är så pass ny har inte många tidigare studier utförts.  
 
Studieplatsen, Igelsta, har en karakteristisk markprofil, som är vanlig i Stockholmsområdet. 
Det är en blandad profil med kohesionsjordar och friktionsjordar med stenar och block. 
Platsen är känd för att ha isälvsavlagringar och kallas ”Södertäljestråket”.  
Det fanns ett område på studieplatsen som var kontaminerat och inhägnat inför eventuell 
sanering. Här fanns även fyllningsmassor som var avtippade från Igelsta värmeverk, i den 
södra delen av det studerade området. 
 
Sonderingsresultat från olika sonderingsmetoder som används på studieplatsen har studerats 
och jämförts. För Jb-totalsondering har matningskraften räknats om till spetstryck för att 
kunna jämföras mot CPT-sonderingens spetstryck. Vid jämförelsen mellan dessa spetstryck 
togs en faktor fram empiriskt för att beskriva sambandet mellan spetstrycken. Med hjälp av 
denna faktor och samband framtagna för CPT-utvärdering bedömdes inre friktionsvinklar och 
sättningsmoduler ur Jb-totalsonderingens resultat. Dessa jämfördes sedan med inre 
friktionsvinklar och sättningsmodulerna från CPT-, hejare- och viktsondering.  
Vid jämförelsen av inre friktionsvinklar användes även utvärderingsprogrammet CONRAD. 
 
I arbetets slutsats konstateras att för de jordlagerförhållanden som råder vid Igelsta, borde inre 
friktionsvinklar och sättningsmoduler kunna utvärderas ur sonderingsresultat från Jb-
totalsondering med hjälp av den i examensarbetet empiriskt framtagna faktorn. Eftersom 
CPT-sondering ofta inte klarar stora djup i Stockholmsjordar kan Jb-totalsondering vara den 
”förlängda armen” för att kunna få en bättre bild av jordprofilen.  



VI 



VII 

Abstract 
 
The main purpose of this thesis has been to find a way to evaluate the soil parameters for the 
Total sounding method (TS), such as the inner friction angles and settlement modules. 
This study only includes an analysis of soil profiles from the Stockholm region. 
The chosen location for the study is a proposed residential area east of Igelstaviken in 
Södertälje. Presently, the subject plot is located in a residential area and is also adjacent to a 
school area. 
 
Total sounding is originally a Norwegian soil testing method. The differences between the 
sounding methods (weight-, ram-, CPT-sounding) are for instance how the sound is driven 
into the ground and what kind of parameters that are registered. Compared with other 
soundings methods such as weigh sounding, ramsounding, and CPT sounding, total sounding 
is not as widely used in Sweden. This method is also rather new and consequently few 
previous studies have been conducted in this area. 
 
The subject location, Igelsta Shore has a characteristic soil profile that provides a representa-
tive snapshot of the soil composition in Stockholm.. This is a mixed soil composition consist-
ing offriction soils, cohesive soils, and boulders. The are is known for its glacier tills and is 
called “Södertäljestråket”. There is a contaminated area at the location where the study is 
made it is area is enclosed for a possible future decontamination. Moreover, fill deposits exits 
in the south part of the study location which areare leftovers from the Igelsta heat plant. 
 
The study covers sounding results from the examinded area. For Total sounding the feed force 
has been calculated into point pressure to be comparable to the point pressure from the CPT 
(Cone Penetration Test). When CPT’s and TS’s point pressures were compared a factor were 
empirically found to describe the relation between the point pressures for these two methods. 
This factor made it possible to evaluate the friction angles and the settlement modules from 
Total sounding. These parameters were then compared to the inner friction angles and the 
settlement modules for CPT, weight sounding and ram sounding. The comparison was made 
in order to ensure that the soil profile could be evaluated by this method. The evaluation com-
puter program CONRAD was used to evaluate the inner frictional angles and settlement mod-
ules in a addition to this. 
 
Conclusively this study shows that the inner friction angles and the settlement modules can be 
evaluated from the sounding results of Total sounding by means of an empirically calculated 
factor. This factor has made it possible to compare CPT and TS result, thus enabling the use 
of this data in evaluating soil profiles.  
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund  

 
Examensarbetet har initierats av konsultfirman WSP som ser denna frågeställning (se nedan) 
som viktig för branschen. Intresset att få veta mer om Jb-totalsondering är stor i Sverige 
eftersom det finns flera fördelar med denna metod. Exempel på dessa är att metoden ger fler 
indata (parametrar) från en sondering, samt att en och samma fältutrustning kan användas 
även vid varierande markförhållanden.  
 
Även Joacim Olsson (2008), som skrev examensarbetet ”Utvärdering av moräns 
hållfastegenskaper med Jord-berg-totalsondering” vid Luleå Tekniska Högskola , såg att det 
fanns ett ökande intresse att ta reda på hållfasthetsegenskaper med metoden i olika 
jordprofiler och delar av landet. Examensarbetet jämförde och försökte lokalisera ett samband 
mellan Jb-totalsondering och hejarsondering. 
 
Idag måste flera sondstänger finnas på plats för att göra olika typer av sonderingar om det 
finns en varierad jordprofil. De parametrar som fås ut av sonderingarna utvärderas används 
sedan vid beräkningar av stabilitet och sättningsproblem. Vikt-, CPT- och jord- och 
bergsondering är de mest använda i Stockholm.  
 
Jb-totalsonderingsmetoden härstammar och utvecklades i Norge (Veiledning for utførelse  
av totalsondering, NGF melding nr 9, 1994,). Utvecklingen bedrevs av det Norska 
Geotekniska Institutet och Norska vägforskningslaboratoriet med ekonomisk hjälp från det 
Kungliga norska rådet för vetenskaplig och industriell forskning.  
Jb-totalsonderingens ursprung finns i en metod som kallas ”dreietrykksondering” i Norge. 
Till denna metod lades ”fjellkontrollborrning” som motsvarar det vi kallar jord- och 
bergsondering. 1985 fick totaltrycksondering sitt genombrott i Norge och blev en etablerad 
metod. 
 
I Sverige växte Jb-totalsonderingsmetoden fram som sonderingsmetod först efter år 2000 
(Nilsson, G., Forssman, G. (2002)). Totalsonderingsmetoden utvecklades och gavs en ny 
sjunkhastighet när den prövades i Sverige. Detta för att få ett bättre och mer detaljerat 
resultat. 
 
Jordlagerförhållanden i Stockholm karakteriseras ofta av åsmaterial, som är en blandning av 
block, sten, grus, sand, silt och lera i olika fasthetsgrader. Jb-totalsonderingsmetoden klarar 
av att registrera dessa jordarter.  
 
Det finns idag ett antal företag, som använder sig av Jb-totalsonderingsmetoden och 
potentialen finns att den kommer användas mer i framtiden. Förutsättningen är dock att den 
måste förklaras väl för den som ska använda den, de som ska få resultat samt för köparen av 
tjänsten. Antalet användare av Jb- totalsondering kan troligtvis öka eller till och med bli den 
metod som föredras av både beställare och utförare. Fortsättningen är att informationen vid 
sondering kan tolkas och användas på rätt sätt. Detta kan resultera till att Jb-totalsondering 
kan bryta sig in och användas mer flitigt samt att fortsatt forskning och utveckling görs inom 
detta område.  
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1.2 Syfte och mål  
 
Syftet med examensarbetet är att jämföra Jb-totalsondering med andra sonderingsmetoder och 
på så sätt ta fram en utvärderingsmetodik för metoderna som är lämplig för 
jordlagerförhållanden som liknar de isälvsavlagringar som finns vid Igelsta och som ofta är 
vanligt förekommande i Stockholms område. Detta sker genom att först studera Jb-
totalsonderingmetoden och därefter jämföra de geotekniska parametermätningarna med de 
konventionella sonderingsmetoderna, såsom CPT-, vikt- och hejarsondering. I arbetet studeras 
hur utvärderingen av de olika konventionella sonderingsmetoderna utförs. Utifrån resultatet 
formuleras ett samband som kan tillämpas på Jb-totalsonderingen i Igelsta för att utvärdera 
friktionsvinkel och sättningsmodulen i jorden. 
Ett delmål i examensarbetet är att bidra till en ökad förståelse och underlätta användningen av 
Jb-totalsonderingsmetoden i en blandad jordprofil. 
Arbetet utförs i tre steg: 
 
 Steg 1 Litteraturstudie: Syftet är att få en bra bild av olika sonderingsmetoder, att förstå 

nackdelar och fördelar med dessa metoder samt i vilka jordar de kan användas. 
 
 Steg 2 Omfattar fältstudie: Syftet är att få material som kan utvärderas och kan användas 

som underlag för resultatet och analysen. 
 
 Utifrån studien i Steg 1 och 2 skall det i Steg 3 analyseras och diskuterats en lämplig 

tolkningsmetod. 
 
1.3 Frågeställning  
 
Kan man utvärdera friktionsvinklar och sättningsmoduler tillförlitligt ur en  
Jb-totalsondering? 
 
1.4 Avgränsningar  
 
Examensarbete omfattar ett försök att utvärdera inre friktionsvinklar och sättningsmoduler 
från rådata som erhållits vid Jb-totalsondsonderingar i Igelsta strand.  
 
Studien har baserats på sonderingsresultat från Igelsta strand en plats i Södertälje, söder om 
Stockholm, där WSP har haft uppdrag. Platsen består till stor del av åsmaterial det vill säga en 
varierande jordprofil. 
 
 
 



1 Inledning 
 

3 

1.5 Genomförande  
 
Examensarbetet består av fem huvuddelar som är presenterade i dispositionen nedan. Den 
presenterar upplägget och innehållet i examensarbetet samt i vilken ordning, som arbetet har 
genomförts.  
 
Litteraturstudie 
Första delen är en litteraturstudie där litteratur inom området och gamla examensarbeten 
studerats. Huvudämnet har varit de sonderingsmetoder uppsatsen handlar om.  
På SGIs (Sveriges Geotekniska Institut) och SGFs (Svenska geotekniska föreningen) 
hemsidor hittades bland annat information rörande sonderingsmetoder.  
SGI, har ett geotekniskt bibliotek beläget i Linköping, som är det enda i Sverige som 
uteslutande samlar på sig geoteknisk litteratur. Skrifter från NGI (Norska Geotekniska 
Institutet) samt annan litteratur skickades av SGI.  
KTHB (Kungliga Tekniska Högskolans Bibliotek) hade ett fåtal artiklar om ämnet, som 
studerats. 
 
Fältstudie 
Andra delen är fältstudien, som beskriver hur genomförandet av fältarbetet gick till att samla 
in sonderingsresultat för den senare jämförelsen. Genomförandet gick ut på att studera hur 
sonderingsmetoderna utfördes i verkligheten. Fotografier samt videofilmer togs för att ha med 
i examensarbetet. Insamlandet av sonderingsresultat gjordes även på platsen för att kunna 
användas som arbetsmaterial vid den senare jämförelsen mellan de olika metoderna. 
 
Resultat 
Tredje delen handlar om hur resultat och information, som togs fram vid sonderingarna, har 
omarbetats till samband och uttryck. En korrigeringsfaktor togs fram med hjälp av jämförelser 
med diagram. 
Med hjälp av denna faktor har en formel för inre friktionsvinkel och sättningsmodul tagits 
fram, efter att sambandet mellan CPT och Jb-totalsondering analyserats. 
 
Diskussion och analys  
I fjärde delen av examensarbetet jämförs fältresultat från Igelsta med litteraturstudien. 
Jämförelser har gjorts mellan sonderingsmetoder och formler i litteraturen samt 
dataprogrammet CONRAD.  
 
Slutsats 
Den sista delen beskriver de slutsatser som är uppnådda och diskuterar resultaten har 
uppkommit. Här diskuteras även studiens begränsning, och förslag till förbättring/fortsättning 
för utveckling av vidare arbete inom området. 
 
 



2 Litteraturstudie 
 

4 



2 Litteraturstudie 
 

5 

Fig.1 Skiss över hur en sondering kunde se ut ca 2000 år i Kina. 
(J.De Ruiter, 1988) 

2 Litteraturstudie 
 
Kapitel två behandlar olika sonderingsmetoder. Förklaringar över vad Stockholmsjordar 
oftast består av finns även med som ett delkapitel. Här behandlas också vilka parametrar och 
egenskaper som kan fås ut av resultaten från undersökningar och vad inre friktionsvinklar 
samt sättningsmoduler är och används till. I sista delkapitlet förklaras utvärderings 
programmet CONRAD, hur det används för att utvärdera olika parametrar som inre 
friktionsvinklar och sättningsmoduler. 
 
2.1 Beskrivning av sonderingsmetoder  
 
2.1.1 Utvecklingen av metoderna 
 
I Asien har efterlämningar av olika sonderingsverktyg och sonderingshål hittats. Dessa 
verktyg har uppskattats vara cirka 2000 år gamla. Metoden som användes kallas ”cable-tool 
method”, anordningen som visas i Fig.1 var gjord av bambu. Repen som syns i figuren var 
gjord av bambufiber i varierande längder. I änden av repet hängde det väldigt tunga 
huggjärnet. Metoden gick ut på att borra så långt som möjligt i jorden för att sen hugga sig 
nedåt i marken. För att kunna lyfta huggjärnet krävdes flera män som drog upp det från hålet 
för att sen släppa ner det igen. Diametern på hålet var ca 120 till 150 mm och uppnådda djup 
varierade mellan 500 till 600m. Detta gjordes framför allt för att leta fram vatten men även för 
att leta olika sorters mineraler. (J.De Ruiter 1988) 
 

 
 
 
 
Det ska nämnas att Leonardo Da Vinci gjorde en ritning någon gång på 1400-talet som liknar 
en jordborr. Instruktioner fanns även till denna maskin som vid jämförelser idag liknar en 
tvåmansborr utan motor. (J.De Ruiter 1988) 
 
På 1700-talet hade den så kallade ”cable-tool method” spridit sig till Europa, genom sjöfarare, 
där de förbättrade den ytterligare. Med hjälp av metoden kunde kyrkor och andra större bygg-
nader grundläggas säkert och utföras tack vare vetskapen om vad som fanns under markytan. 
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Fig.2 Sonderingsverktyg 
(Diderot 1768) 

Fig.3 Sondredskap som 
användes vid Göta Kanal 

(Foto: Flodin 1981) 

Tyskland låg längst fram i utvecklingen under den här tiden. 
Två skolor inom geotekniken växte fram. Den ena var den 
kontinentala skolan och den andra den nordiska skolan. Den 
kontinentala skolan riktade sig huvudsakligen åt länder som 
hade friktionsjordar och de redskap som behövdes för dessa 
jordar. Nordiska skolan riktade sig däremot åt lite mer 
specialtillverkad utrustning. Dessa skolor förenades senare. 
Fig.2 visar olika sorters verktyg som användes under 1700-
talet. (J.De Ruiter 1988) 
 
När industrialismen kom på 1800-talet byttes manskraft ut 
mot ånga och med dess kraft, som både var uthålligare och 
mer jämnstark, kunde utförande av olika slag göras längre 
och mer metodiskt. Göta kanal, 1810, hade gjort egna 
sonderingsverktyg som användes av den dåvarande 
framgångsrika arkitekten och ingenjören Thomas Telford,  
för att ta 347 stycken provborrhål med ett maximum djup  
på 4.2 meter. Se Fig.3. 
 
Åren 1886 till 1896 släpptes en handbok i sex volymer som var 
skriven av en tysken Tecklenburg. I denna skrift beskriver han 
vagt sondering som metod och tillvägagångssätt för att 
bestämma parametrar från jord och berg.  
En lärare vid namn Strukel, 1895, som sedan blev professor, 
undervisade i Helsingfors och hade studerat Tecklenburgs 
volymer noggrant. Ingenjören Kolderup, 1894, undervisade på 
militärhögskolan i Oslo och var även han en stor beundrare av 
Tecklenburgs volymer. Detta resulterade i att de två skrev var 
sin bok med mer detaljerad information om hur sondering 
fungerar i nordiska länder och utforskningen av 
markförhållanden i jord. 
På 1890-talet fanns ingen standard för att utreda byggplatsens 
markförhållande, så varje utredare hade sina egna metoder för 
utredning av jordförhållandena, allt baserat på erfarenhet.  
(J.De Ruiter 1988) 
 
Vid byggnationen av järnvägen i västkustregionen och i Göteborg på 1900-talet fanns en 
järnvägsingenjör Svensson, 1899, som kom med förslag om att penetrationsmotståndet skulle 
mätas mer frekvent och systematisk med hjälp av en registrering av hur många män som det 
krävdes för att tycka ned sonderingsstången. Graderingen började med noll som sattes där 
sondstången sjönk av sin egen vikt, grad två var när en man behövdes osv.  
Samuelsson, 1926, som också var järnvägsingenjör, använde sig av en ihålig rund 
sonderingstång med en diameter på 15 mm vid första delen av sonderingen och en sondstång 
med diametern 25 mm som var åttahörnig i andra delen. Registreringen gjordes genom att 
räkna antalet män som krävdes för att trycka ner sondstången. Samuelsson var inte den enda 
som hade använt sig av ihåliga sondstänger, Dahlberg 1913, som var chefsingenjör vid 
järnvägsbygget på västkusten, prövade även dessa sondstänger som var nya vid den här tiden. 
Han lade fram teorin om att det fanns ett samband mellan penetrationsmotståndet och 
bärförmågan.  
(J.De Ruiter 1988) 
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Penetrationsmotståndet Maximal höjd av jordvall 
[ Antal män ] [ Meter ]  
<1.5  <0.5 
1.5 – 1 0.5 – 1 
1 – 2 1 – 2 
2 – 3 2 – 5 
3 - 4  5 – 15 

 
 
Nu år 2008 sonderas det med borriggar istället för manuellt, men i vissa delar av världen 
sonderas det fortfarande för hand. Detta beror ofta på att det är ekonomisk fördelaktigt i 
låglöneländer att anställa billig arbetskraft istället för att införskaffa en maskin. 
 

Tabell 1 Dahlbergs sambandsteori (1913) 
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2.1.2 Viktsondering  
 
Allmänt 
Den Svenska Geotekniska kommittén hade, som en av de första uppgifterna 1914 att utveckla 
mindre kostsamma men noggranna fält- och laboratoriemetoder bland annat 
sonderingsmetoder. Det resulterade i kommitténs första rapport ”Jordundersökningar för 
järnvägar” som skrevs huvudsakligen av John Olsson och gavs ut 1917. I den slutgiltiga 
rapporten 1922 beskrevs metoden viktsondering mer i detalj. Till vänster i Fig.4 är en bild på 
den slutgiltiga rapporten och på höger sida visas en tidig bild från Getå där det visas hur 
viktsondering gick till år 1918. 
(J.De Ruiter 1988) 
 

 
 

 
En handbok om utvärdering av mark skrevs av H Olsson , 1915, som arbetade på Statens 
Järnvägar. I sin handbok beskrev han hur män med erfarenhet kunde avgöra karaktären hos 
jorden genom att undersöka penetrationsmotstånd och ljud. I Olssons bok beskrevs också den 
vidareutvecklade sonderingsmetoden och utförandet av viktsondering. 

”Stången pressas ner med hjälp av trycket från en man och penetrationsdjupet blir 
registrerat, sen med två man och djupet registreras. Efter det sätts en 90 kg tung 
vikt på handtagen (den totala massan är då 100 kg), stången roteras och en 
registrering av neddrivningen görs för var 25:e varv”. 

 (J.De Ruiter 1988) 
 
Kommittén fastställde att viktsonderingens huvudsakliga syfte var att bestämma kraften och 
tjockleken på jordlagerföljderna samt bärigheten hos pålar i sand och grus. Det var dock en 
dansk geotekniker vid namn Godskesen, 1936, som gjorde viktsonderingen känd 
internationellt. Han presenterade sin rapport om den svenska viktsondering på den första 
internationella geotekniska konferensen som hölls på Harvard, Massachusetts, USA.  
 (J.De Ruiter 1988) 
 
 

Fig.4 Tv. Första geotekniska rapporten från SJ och till höger en  viktsondering görs 1918. 
(Bilder från Geoforum.com) 
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Fig.5 föreställer en viktsonde-
ringspets (SGF rapport 1:96) 

Sveriges Geotekniska Förening (SGF), föreslog 1958 att vid penetration skulle antalet 
halvvarv registreras per 0.2 meter. Standardisering av viktsondering godkändes 1964 i 
Sverige, 1968 Finland och 1973 i Norge. Standarden användes till en början bara som en 
hänvisning i Sverige. 1964 introducerade SGI en elektrisk driven penetrometer och en 
dynamometer för att kunna avläsa kraften som belastade enheten. Även förslaget som kommit 
1958 från SGI följdes. Rotationshastigheten hos enheten rekommenderades vara 30 rpm (varv 
per minut) eller ligga emellan 15 till 40 rpm. Diametern har varierat under årens lopp, från att 
vara 19 mm till 22 mm. (J.De Ruiter 1988) 
 
Den svenska utvecklingen av viktsondering gjorde även andra länder intresserade. Länder 
som Tyskland, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Japan och Algeriet använder sig idag av 
metoden. I Sverige används viktsondering frekvent. Metoden används framförallt i lösa till 
medelfasta sten- och blockfattiga jordar. Den kan även användas till att mäta kompakteringen 
av fin- till mediumkornig sand under grundvattenytan där andra metoder inte kan användas 
eller är svåra att använda. Viktsondering räknas som en statisk sonderingsmetod. 
 (SGF Rapport 1:96) 
 
Utrustning 
Idag 2010 är det inte så stor skillnad på utrustningen och 
utförandet från innan, den enda markanta är att maskiner 
används istället för manskraft.  
Viktsondering har en sondspets som är gjord av en 
fyrkantig stålstång med längden 200 mm och bredden 25 
mm. Den fyrkantiga delen vrids vid tillverkning och får då 
diametern 34 mm. Av de 200 mm är 80 mm själva spetsen 
den övre delen av stången är cylindrisk, se Fig.5. 
Förslitningstoleransen gör att en sliten spets får som minst 
vara 32 mm och för en ny spets skall max vara 35 mm i 
diameter. Se Fig. 5 för närmare detaljbeskrivning. 
 
Vid maskinell viktsondering får utböjningen av 
sondstängsändarna inte vara större än 2 mm per meter.  
Vid montering av flera stänger får de första 5 metrarna inte 
skilja mer än 4 mm/m. Stängerna är 25 mm i diameter. När 
sonderingen utförs mäts belastningen och vridningen (antalet halvvarv) med hjälp av 
mätvärdesgivare som antingen är mekaniska eller elektriska, även djupet mäts med 
djupmätesgivare som är driven på samma sätt. Andra sätt att läsa av djupet är på markeringar 
som finns på borrvagnens gejder. 
 
Manuell viktsondering görs också men är dock inte lika vanlig. Sondstängernas diameter är då 
22 mm och en viktsats med vikterna 2x10 kg (motsvarande 0.2 kN), 3x25 kg (0.75 kN) 
används tillsammans med en klämma som väger 5 kg för belastning av sonden. En svängel 
används för vridning och djupet kan läsas av med hjälp av kritmarkeringar på sondstängerna.  
(SGF Rapport 1:96) 
 
Utförande  
Vid utförande av viktsondering kan förborrning göras om friktionen på stången riskerar att bli 
hög. Om förborrning skall utföras bestäms detta vid genomgången av uppdraget före 
fältarbetet. Sondspetsen skruvas ihop med en sondstång som sedan sätts lodrät med den 
skruvformade spetsen pressad ner mot jorden. Nollställning görs på tillhörande dator, som 
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Fig.6 föreställer en viktsonderingssymbol och redovisning i sektion 
 (SGF/BGS Beteckningssystem) 

sitter på borrmaskinens ena sida. Vid start av sonderingen belastas sonden stegvis upp till 1kN 
(100 kg) utan att vridas. Sondstängerna med spetsen självsjunker och hastigheten hålls inom 
20-50 mm per sekund. Under 20 mm per sekund ökas belastningen och över 50 mm per 
sekund avlastas sonden. Om neddrivningen avstannar börjar maskinen vrida sondstängerna 
och varje halvvarv för varje 0.2 meters sjunkning räknas av datorn. Belastningen under 
vridningen får ligga mellan 0.85 kN och 1.15 kN. Notering och observering av stegen 0, 0.05, 
0.15, 0.25, 0.50, 0.75 och 1.00 kN ska göras när minnet från fältdatorn tas ut och granskas i 
utskriftsformat.   
 
Stenar kan finnas på vägen ned vid sondering och om inte heller vridning av sondstängerna 
ger upphov till någon sjunkning kan slag och tryck användas, detta i sin tur noteras i 
fältdatorn. När sonderingen har nått berg, fast botten1 eller det sonderingsmotstånd, som är 
förbestämt vid genomgång av uppdraget, avbryts sonderingen. Fältdatorn kontrolleras noga 
innan maskinen drar upp sondstängerna ur borrhålet. Varje 2 meterssektion skruvas av och 
änden som är närmast marken hålls kvar så att inte stängerna ska falla ner i hålet.   
Protokollet lagras på ett USB minne som sedan tas ut från fältdatorn. När alla sonderingar är 
klara tas USB minnet till en vanlig PC och informationen laddas över för att sedan öppnas i 
programmet Autograf. (SGF Rapport1:96) 
 
Utvärdering 
Vid redovisning av borrplan på planritningar ritas viktsonderingen upp med en symbol som är 
en halvt ifylld cirkel som visar att det är en statisk sondering. När sektionsritningar ritas upp 
redovisas viktsonderingen med sondens belastning eller antalet halvvarv per 0.20 meter (Se 
Fig.6).  

 
 
 
 
 
 

                                                
1 Fast botten anses vara nådd då det under 5 på varandra följande 0.2 meters intervall krävs minst 80 stycken 
halvvarvs vridningar för att penetrera respektive intervall eller då sjunkning understiger 5 cm under en halv mi-
nuts vridning med 5 kN belastning. 
(SGF Rapport 1:96) 
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2.1.3 CPT sondering 
 
Allmänt 
CPT (Cone Penetration Test) härstammar från trycksondering och har sitt ursprung i 1930-
talets Holland. I Sverige utvecklades trycksondering under 1950-talet till en ny metod där en 
glappkoppling vid sondspetsen användes så att även mantelfriktionen kunde mätas, inte bara 
den totala neddrivningen. I mitten av 1980-talet var CPT en metod som det gjordes mycket 
forskning kring. CPT är den mest känsliga sonderingsmetoderna som används i Sverige. 
(R.Svärd och P.Zackrisson 1986) 
 
CPT räknas som en statisk sondering. Sonderingsmetoden utförs i sten- och blockfria jordar 
eftersom metodens utrustning är känslig för hinder i marken. Användningen av CPT är främst 
för att få en bra bild av jordlagerföljden, relativa fastheten och variationer i jordens 
egenskaper mot djupet.  
Metoden kan även vara effektiv i förorenade marker där det med hjälp av en speciell spets kan 
lokalisera föroreningar i de olika lagren i markprofilen. Ibland kan metodens utrustning anses 
och klassas baseras på insitu-utrustning. Det finns tre sonderingsklasser som SGF har som 
standardförslag, de olika klasserna står för summan av mätnoggrannheten hos sondspetsen 
och utförandet av sonderingen. (SGF Rapport 1:96) 
 

 
 
 Fig.7 Sondspets toleranser (SGI Information 15). 
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Fig.8 Sondspets och friktionshylsa 
ihop monterade. (SGF Rapport 1:96) 

 
Problem kan uppstå vid mätning av portrycket vid sondering i fast lagrad sand, silt och 
överkonsoliderad lera över grundvattenytan på grund av luftblåsor och små bubblor i filtret. 
Resultatet av sonderingen på djupare nivåer blir då inkorrekta. Förborrning till 
grundvattenytan eller vattenmättad jord bör då göras. Ännu ett alternativ är att innesluta 
sondspetsen i en plastpåse med vatten som tas bort när vattenmättad jord nåtts.  
(SGF Rapport1:96)  
 
Utrustning 
Det finns flera olika tillverkare av system och 
maskiner, därför ska hänsyn tas till varje maskin och 
dess maskinvara. Grunden för alla maskiner är 
densamma men delar av den kan variera. 
Utrustningen består av en sondspets med kon, 
friktionshylsa och portrycksfilter. I sondspetsen (se 
Fig.8) finns inbyggda elektriska mätvärdesgivare för 
spetstrycket, mantelfriktionen och portrycket. 
Förslitningstoleransen på sondspetsen visas i Fig.7 
(se ovan). Snittarean för sondspetsen är 10 cm2 och 
diametern är 35,7 mm.  
Sondstängerna är en meter och skruvas ihop två och 
två till tvåmeterssektioner. Dessa är känslig och kan 
går sönder vid höga tryck eller tappas i 
sonderingshålet vid upptagning av stängerna.  

En borrvagn med djupvärdesgivare och bärbar fältdator med 
USB-minne är inkopplat. För att få de registrerade värdena 
sänder sondspetsen detta till fältdatorn genom en ljudsändare 
kopplad via sondstängerna. Det som registreras är 
sonderingsdjupet, spetstrycket, mantelfriktionen och 
porvattentrycket, för att sedan kunna ta ut resultaten av 
sonderingen för att korrigera vid behov i vanlig PC 
t.ex. med hjälp av programmet GS-Arkiv.  
 
Sondstängernas diameter ska minst vara 32 mm och maximal utböjning för de 5 nedersta 
metrarna är 2.5 mm eller 0.5 mm för en meter. För stängerna som är högre upp är kravet för 
maximal utböjning 1 mm per meter. 
 
Neddrivningsutrustningen ska ha en slaglängd på minst en meter, kraften ska vara så stor att 
den oberoende motstånd i jord, ska ha konstant hastighet utan vibrationer vid nedpressning av 
sonden. (SGF Rapport1:96) 
 
Utförande 
Före utförandet skall en del åtgärder göras. Slitaget hos sondspetsen kollas för att kvalitén på 
sonderingen ska vara så god som möjligt. Kokning av filter som sitter i spetsen görs för att få 
ut alla luftbubblor i gummit och för att få det så tätt som möjligt vid hopsättning av 
sondspetsen med polygripen. Fett sprutas in i spetsen för att filtren ska bli fettmättade och för 
att allt ska vara syrefritt, se Fig.9. Påskruvning av spets kan göras under vatten för att få bättre 
resultat av CPT sonderingen. Hålrummet som finns i sondspetsen övre del (vid gängningen) 
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fylls med hydraulolja eller vatten för att ta bort syret och syrebubblor för att få bästa möjliga 
täthet. Två o-ringar sätts bakom spetsen, över gängningarna. 
 

 
Friktionshylsan som registrerar parametrarna friktionskraft, spetsmotstånd och portryck 
kontrolleras så att hylsan sitter fritt men ändå tar i för registrering, se Fig.10. En o-ring sätts 
på friktionshylsan och därefter skruvas friktionshylsan ihop med sondspetsen. Ett ljud hörs 
när dessa två sätts ihop, det är registreringen som sätter igång.  
 

 
 
 
Sondstänger och sondspets förvaras i skugga för att undvika stora temperaturändringar. De 
förvaras oftast i en träbox, som är isolerad men kan även förvaras i vatten eller ett 
sonderingshål. Rakhet hos stängerna kollas så att de håller kraven för maximal böjning.  
En fältkontroll görs innan så att all utrustning fungerar så som det är tänkt, se även SGI 
Information 15 om hur tillvägagångsättet är. 

 
 
Förborrning kan göras till grundvattenytan eller vattenmättad jord. Förankring av borrvagnen 
görs så att inget flyttas vid sondering. En kalibrering utförs genom att hålla friktionshylsan 
som har kopplats med spetsen mot högtalaren som sitter på borrvagnen. 
 
Nedrivning kan starta så fort sondstångens axel sammanfaller med gejderns trycklinje och 
hastigheten för neddrivning är inställd på 20 mm per sekund. Nödvändiga stopp, som att 
skarva sondstänger, omtagning av grepp görs med en speciell pausknapp. När denna 
pausknapp brukas skrivs en kod in beroende på vad som varit anledningen till stoppet. Denna 
kod syns sedan vid utskrift av protokoll, så att rätt tolkning av förloppet kan göras. Exempel 

Fig.11 Friktionshylsan och ihopkopplad med sondspets för CPT. Foto Sofia Wister 

Fig.9 Sondspetsen för CPT. Foto Sofia Wister 

Fig.10 Friktionshylsan för CPT. Foto Sofia Wister 
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Förborrat 

på olika koder kan vara skarvning av stänger eller då portrycksutjämning vid permeabla lager 
under grundvattenytan måste utföras. Det är dags att stoppa hela sonderingsförloppet när 
spetstrycket ökar drastiskt utan att mantelfriktionen ändras avsevärt mycket. Sonderingen 
avbrytas direkt för att undvika skador på sondspetsen om berg eller större block påträffas. 
 
När sondstängerna har dragits upp och friktionshylsan med sondspetsen kommer upp ska den 
kalibreras mot högtalaren för att registrera nollvärden efter uppdragning. De sista stängerna 
kontrolleras för eventuella böjningar. Vid nya sonderingar upprepas hela proceduren och nya 
filter sätts på för varje sondering. (SGF Rapport1:96) 
 
Utvärdering 
När CPT-sonderingen skrivs ut vid borrplan skrivs en symbol ut med en cirkel som är halvt 
ifylld i under delen och är över en triangel. Den halvt ifyllda cirkeln indikerar att 
sonderingsmetoden är en statisk sådan. Se Fig.12. När resultatet av sonderingen ritas upp i 
sektioner ritas den ut med spetstrycket, mantelfriktionen och portrycket, se Fig.12. 
 
 

 
 

 

Fig.12 Grundsymbolen för CPT-sondering i planritning och sektionspresentation. 
(SGF/BGS Beteckningssystem) 
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Fig.13 Sondspets för hejare.  
(Information15, 2007) 

 
2.1.4 Hejarsondering  
 
Allmänt  
Hejarsondering används först och främst i grovkornig jord, morän och lermorän när inte CPT-
sondering, viktsondering eller totaltrycksondering kan användas. Metoden används bland 
annat för att konstatera det sannolika stoppet för spetsburna pålar. (SGF Rapport1:96) 
 
Utrustning 
Hejaren består i två klassificeringar, HfA och HfB där endast den 
förstnämnda används numera. 
Hejarsonderingens utrustning består av en sondspets som är cylindrisk 
med diametern 45mm  0.2 mm och längden 90 mm på den cylindriska 
delen. Den koniska nedre delen har en spetsvinkel på 90°. Se Fig.13. 
Sondstängernas diameter är 32 mm och utböjningen får inte överstiga 2 
mm per meter de sista två metrarna och övriga delar får max ha en 
utböjning på 4 mm per meter.  
 
Sondstängerna kommer med slagdyna, styrrör och mellanlägg. 
Slagdynans massa är mellan 10 och 15 kg med en diameter på minst 
100 mm men den får ej överstiga hejarens diameter. Den ska vara 
ordentligt fastspänd vid sondstängerna. Styrröret och slagdynan får inte 
överstiga massan 30 kg. Mellanläggen som ligger på slagdynan är 
gjorda av uretangummi med en höjd på 2 mm, en ytterdiameter på 
120 mm och har ett hål i sig med diametern 35 mm. 
 Mellanläggen tillsammans med hejare och fallhöjden som 
angivits längre ned i texten, ger en stötvågskraft på 50 – 60 kN i sondstången. 
 
Neddrivningsutrustningen består av en frifallshejare som är monterad i en så kallad hejarbock 
eller på borrvagnens topp. Massan på hejaren skall vara 63.5  0.5 kg och förhållandet mellan 
längd och diameter ska vara på 1:2. Hejaren ska löpa på styrröret genom ett axiellt hål vars 
diameter är 3-4 mm större än själva styrrörets diameter. Fallhöjden för hejaren skall vara 50  
3 cm. Slagen och djupet räknas med elektriska eller mekaniska mätvärdesgivare.  
Detta kan även göras manuellt genom att räkna slagen och djupet med hjälp av markeringar 
på neddrivningsutrustningens gejder eller på sondstängerna. (SGF Rapport1:96) 
 
Utförande 
Vid början av utförandet kontrolleras det att inte sondspetsen är nedsliten eller felgjord. Vid 
fel byts sondspetsen. Sondstängerna gås igenom innan för att kontrollera att ingen böjning 
eller skada finns. Om så är fallet måste de bytas ut. Mellanläggen kollas också noggrant 
innan, för att se om de behövs bytas ut. Dessa ska vara hela och nya ska finnas på plats som 
reserv. 
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Borrvagnen ställer sig i position så att den är så stabil och solid mot marken som möjligt. 
Neddrivningsutrustningen med sondstängerna riktas i vertikalt läge. Slagdynan med styrrör 
och två stycken dämpande mellanlägg fästes fast på sondstången före start av motorn. Vid 
start lyfts frifallshejaren med sin cylindriska sondspets 0.5 meter över markytan. Sonden slås 
ned med konstant antal slag per minut, rekommenderat är 30 slag per minut. Intervallet som 
kan väljas är mellan 20 – 60 slag per minut men i lerjordar ska slaghastigheten dock ej 
överstiga 30 slag per minut. Sondens normala rotationshastigheten skall vara 2 varv per 0.2 
meter sjunkning. Vid eventuell mindre motstånd än 5 slag per 0.2 meter behövs inte vridning 
utföras förutom vid ny påskarvning av sondstången. Om det däremot är större än 50 slag per 
0.2 meter vrids stången 2 varv efter vart 50:e slag. Sondstången får inte vridas i själva 
slagögonblicket. När vridmomentet ökar skenartat ska sonderingen avbrytas omedelbart på 
grund av att sonden troligtvis går snett. 
 
Mätning av vridmomentet görs vid varje skarvtillfälle med hjälp av en momentnyckel, sådana 
skarvtillfällen uppkommer varje eller varannan meter.  
Sonderingen utförs till fast botten2 eller förbestämt sonderingsdjup som bestämts vid 
genomgången av uppdraget. Om hejaren studsar vid stoppslagningen är det troligen ett stopp 
mot berg eller ett stort block. När avslutad sondering är gjord dras sondstängerna upp och det 
kontrolleras manuellt om djupet stämmer med fältdatorn. Sondspetsen tas upp i vissa fall och i 
andra ska den lämnas på sonderingsbotten. (SGF Rapport1:96)  
 

                                                
2 Fast botten, för hejare, anses vara då maximal 3 centimeters sjunkning är nådd för vardera 3 på varandra föl-
jande stoppslagsserier om 50 slag med hejaren. Eller då mer än 200 slag erfordras för vardera 5 på varandra 
följande 0.2 meter intervall och med ökande fasthet med djupet. (SGF Rapport 1:96) 

Fig.14 Borrvagn med hejsarsondering inställd, Södertälje 2008. Foto Sofia Wister 
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Utvärdering 
Grundsymbolen som visas på borrplan för en hejarsondering är en cirkel där halva ovandelen 
är ifylld och detta betyder enligt beteckningssystemet att sonderingen är en dynamisk sådan, 
se Fig.15.  
(Mv står för vridmotståndet i stängerna och Pf är mantelfriktionen som räknas fram med hjälp 
av Mv och en konstant för jorden. Därefter reduceras den totala neddrivningsmotståndet med 
mantelfriktionen för att få HfA(netto). Dessa står inte alltid utritade i sektionsredovisningen) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.1.5 Jord- och bergsondering  
 
Allmänt  
Denna sonderingsmetod är klassad som en dynamisk sonderingsmetod, vilket betyder att 
sonderingen drivs ned dynamiskt med slag. Jord och bergsondering (Jb-sondering) består av 
tre klasser. De olika klasserna är jb 1, jb 2 och jb 3. Skillnaden mellan dessa tre är vilka 
parametrar som registreras och mäts vid sondering. För jb 3 görs registreringar som inkluderar 
parametrar som spoltryck och spolflöde. Jb 3 är inte lika frekvent förekommande. 
 
Hänsyn skall tas till att det finns flera olika tillverkare av system, maskiner och dess 
maskinvara. Grunden för alla maskiner är den samma men delar kan variera. 
Borresultaten från jord- och bergsonderingar samt borrkax hjälper en erfaren fältgeotekniker 
att bestämma var gränsen mellan jord och berg går, blockförekomst i jord, sprickor och 
eventuella krosszoner i berg. 
 
Utrustning 
En standard jord-bergsondering har en bergborrmaskin, borrstänger med borrkrona och 
slagnacke.  Stängerna har oftast en diameter på 44 mm och kallas geostänger. Andra stänger 
som används är gjorda av bergborrstål R32 (1 ¼ tum) eller R38 (1 ½ tum) och till stora 
hydraulhammare används T45. Borrkronorna är vanligast stiftkronor eller fyrskärskronor, se 
Fig.16. De olika diametrarna är 51, 57 eller 64 mm och för stora hydraulhammare används en 
borrkrona med diametern 67 mm.  

Fig.15 Grundsymbolen för hejarsondering i planritning och sektionspresentation. 
(SGF/BGS Beteckningssystem) 
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Borrhammaren som sitter högst uppe på borrvagnen är hydraulisk. En rotationsmotor sitter 
även uppe vid borrhammaren, den är monterad under borrhammaren.  
Spolningsutrustning för vatten finns ofta med och vattenslangarna är oftast monterade bak på 
borrvagnen. Spolning används först och främst för att transportera upp borrkaxet som är 
restprodukter av borrningen. Vid användning av vatten behövs i vissa fall en tillsatspump.  
 
Bestämning av vilken borrutrustning som behöver användas under en fältundersökning görs 
med hjälp av jordlagrens fasthet och mäktighet samt om foderrör ska användas eller inte och i 
så fall vilken diameter rören ska ha. En viss känslighet krävs för att få bra resultat och vid val 
av borrhammare så ska borrsjunkningen vara mer än 20 sekunder per 0.2 meter. (SGF 
Rapport1:96) 
 
Utförande 
Borrstänger med borrkronor används för neddrivning. Under sonderingen mäts 
borrmotståndet som antalet sekunder per 0.2 meter sjunkning. Sonderingen kan utföras med 
spolning av vatten, luft eller borrvätska vid stora djup. 
 
Kontroller görs av fältdatorn som i sin tur skall vara kalibrerad. De mätesgivare som finns ska 
vara kalibrerade och kontrollerade enligt kvalitetsnorm hos respektive företag. 
 
Hela sonderingsprocessen börjar med att spolningen och slag sätts igång med en konstant men 
låg frekvens. Borrkronan slås ned vid detta läge och slagen börjar för neddrivning. Om 
neddrivningen avstannar sätts rotation igång för att få kronan att gå nedåt. Slagen måste 
regleras och kontrolleras så att resultatet går att se med största möjliga noggrannhet och 
precision på fältdatorn. I första delen av sonderingen av jord ska spolningen ha en låg 
intensitet för att undvika sättningar i undersökningspunkten.  
 

Fig.16 Fyrskärskronor tv och stiftkronor th för Jb-sondering.  
Foto från  Geocenter 
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Fältdatorn registrerar i de flesta fall sjunkningshastigheten, spolflödet, djupet, 
matningstrycket, rotationshastighet, vridmoment och spoltrycket. Med hjälp av en erfaren 
fältgeotekniker kan jordart, svaghetszonerna samt sprickighet i berg uppskattas. 
 
Det är viktigt att matnings-, rotations- och hammartrycket mäts under 30 – 60 sekunder per 
0.2 meters sjunkning. Om kronan sjunker med enbart slag är sonderingsfasen troligtvis i jord.  
Det krävs rotation vid hård morän, block eller berg. Avslutningen av sonderingen görs 
antingen 3 eller 5 meter ner i berget alternativt på ett överenskommet djup som har tagits upp 
vid genomgången av uppdraget. Tre meter ner i berget används t.ex. om det handlar om 
kontroll för hus, ledningar, vägar samt järnvägar. Vid fem meters neddrivning i berget 
tillämpas det oftast för kontroller av större konstruktioner som broar, underjordsanläggningar 
som garage och stora huskonstruktioner. (SGF Rapport1:96) 
 
Utvärdering 
Vid planritning visas borrpunkten för Jb-sondering med en cirkel som är halvt ifylld upptill 
och där med visar att metoden är en dynamisk sonderingsmetod, se Fig.17. Vid sektions 
presentation visas antalet sekunder per 0.2 meter. 
 
 

 

Fig.17 Sonderingssymbol för jb-sondering t.v. och sektions presentation t.h. 
(SGF/BGS Beteckningssystem) 
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2.1.6 Jb-totalsondering  
 
Allmänt 
Norsk totalsondering utvecklades i Norge på 1980-talet. Sonderingsmetoden togs fram genom 
ett samarbete mellan Norges geotekniska institut (NGI) och väglaboratoriet, med stöd från 
Norges tekniska naturvetenskapliga forskningsråd (NTNF). Det var en vidareutveckling av 
norsk ”dreietrycksondering”, till att också omfatta jord och bergsondering. Utvecklingen 
påbörjades mot bakgrund av att ”dreietrycksondering” hade begränsad nedträngningsförmåga 
i fasta jordlager samtidigt som behovet av att bestämma läget för berg ökade. Norsk 
totalsondering är i dag den vanligaste förekommande sonderingsmetoden i Norge. Det finns 
många likheter mellan den norska metoden och den metod som i Sverige kallas Jb-
totalsondering. Jb-totalsondering är inte den metod som används mest frekvent i dagsläget 
men det finns en ökning av användningen tack vare att det finns metodbeskrivning som kan 
laddas ned gratis från SGF hemsida. Metodbeskrivningen kan även beställas i inbundet 
format. 
 
Utrustning 
Borriggen skall ha en sådan tyngd att den inte förflyttas i vertikal eller horisontal led under 
sonderingen. Borriggen skall väga minst 2000 kg och uppnår 30 kN tryckkraft med hjälp av 
förankring.  
 
Hammare väljs så att sjunkningshastigheten i hårt osprucket berg blir 0,2 till 0,6 m per minut 
(motsvarande 60 till 20 s/0,2 m). Önskas högre upplösning i jord eller mjukt/trasigt berg väljs 
sjunkningshastighet i det lägre intervallet. Vridmotorns kapacitet är 40-200 rpm med ett 
vridmoment på minst 1,5 kNm (150 daNm). 
 
Maximal tillåten utböjning, från en rät linje mellan stångens ändpunkter för de 
nedersta 5 m borrstål, är 1,0 mm/m. Motsvarande för borrstålen högre upp är 1,5 mm/m, 
kravet gäller också över skarvarna. Borrstål utgöras av geostänger med en ytterdiameter på 
Ø44 mm. Vid Jb-totalsondering används en stiftborrkrona med diametern 57mm.  
Borrkronan slipas eller byts ut när borrsjunkningen synbart blir lägre än förväntat, eller när 
andra skador börjar uppträda på stiften. Stiftborrkronan förses med backventil för att förhindra 
att lös jord tränger in i borrstålet under den statiska sonderingsfasen. Backventilen öppnar sig 
8-10 mm då den är färdigmonterad. (SGF Rapport 1:2006) 
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Registrering av data  
Registrering av borresultat vid Jb-totalsondering görs med hjälp av elektroniska 
registreringsenheter som monteras på borriggen. Automatisk registrering genomföras minst en 
gång per 50 mm sjunkning. Parametrar som registreras vid Jb-totalsondering med 
mätnoggrannhet: 
 
 

 
 
 

Fig.19 Borrkrona med backventil. Foto Geonor. 

Fig.20 Parametrar och mätnoggrannhet   
(SGFs Metodbeskrivning för jb-totalsondering)  

Fig.18 Borrkronan  
(Quick clay in Sweden, 2004) 
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Fig.22 Borrstänger som fettas i 
ändarna.  

Foto Sofia Wister 

Fig.21 Fältdatorn. Foto Sofia Wister 

Utförande 
Jb-totalsondering är, som nämnt innan, en kombination av (vrid)trycksondering och jord- och 
bergsondering. Vid användandet av metoden görs valet av borrutrustning baserat på rådande 
markförhållande vid undersökningsplatsen. 
 
Kontroller av utrustningen görs innan sonderingen 
påbörjas. Borrkronan kontrolleras inte bara för slitage utan 
också för att se att inget är igentäppt vid eventuell 
användning av spolningsfunktionen.  
Borriggen kör till den ämnade punkten för sondering och 
borrtornet lutas så att sondstång med påskruvad krona är 
vertikal mot marken. För en ordentlig kontroll kan lodning 
göras. Förankring av borriggen gör med hjälp av stödben 
eller förankringsskruvar. 
Allt kalibreras och nollställs innan sonderingen startas. 
Borrdjupet räknas från terrängnivån det vill säga den mark 
borriggen står på. 
 
Efter att borriggen ställts på plats väljs på fältdatorn vilken 
klassificering som skall användas, därefter knappas en kod 
in för start. Vid påskarvning av de två meter långa, tjugo 
kilo tunga sondstängerna stoppas sonderingen med en kod. 

Genomborrade stora stenar och block markeras med en 
annan kod, som sedan syns i utskriften så att det tydligt 
framgår vad som har varit orsaken till respektive stopp i 
sonderingen. En förborrning på ca en halvmeter görs innan 
för att få en så vertikal neråtgående sondering som möjligt. 
Vridtryckningsondering påbörjas därefter, där vrid och 
tryck skall ske samtidigt. 
Under sonderingen skall matningshastigeten hållas så jämn 
som möjligt. Vid stora sonderingsmotstånd kan åtgärder 
behöva göras, såsom att öka rotationshastigheten, som 
normalt ska ligga på 25 varv per minut enligt 
metodbeskrivningen. Vid eventuell penetrering av stora 
block eller berg borras dessa igenom med hjälp av 
hammarborrningen. Vatten spolas därefter igenom 
borrkronan samtidigt som den förs upp och ned för att 
säkerställa att inget material finns kvar som kan påverka 
fortsatta sonderingsresultat. Därefter fortsätter sonderingen 
i det normala vridtryckningstillståndet som den började med. Precis som vanlig Jb-sondering 
avslutas även Jb-totalsondering när ”fast botten” eller berg nåtts. Vid berg borras oftas från tre 
till fem meter ned i berget, sonderingshålet kan även gå djupare beroende på vad som avtalats 
med beställare.   
(SGF Rapport 1:2006) 
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Utvärdering 
Symbolen för Jb-totalsondering i borrplanen är en helt ifylld cirkel som visar att det både är 
en dynamisk och en statisk sonderingsmetod. Strecket med den lilla cirkeln visar att 
sonderingen går ner till minst 3 m i förmodat berg. Vid sektionsredovisning visas de avsnitt 
som hammarborrning gjorts som en skaffrerad del. (se Fig.24).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundsymbol i plan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.23 Jb-totalsondering vid borrhål 57, Södertälje 2008. Foto Sofia Wister 

Fig.24 Grundsymbol för jb-totalsondering i planredovisning och sektionsredovisning 
(Rapport 1:2006 SGF ) 

 

Jb-tot 
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Fig.25 Morän.  
Foto Åke Nilsson för Markinfo. 

www-markinfo.slu.se 
 

2.2 Studerade jordar 
 
Stockholms jordar är i huvudsak bildade av inlandsisen och de stora smältvattenströmmarna 
som uppstod i samband med dess avsmältning. Detta skedde för bara 10 000 år sedan, vilket 
innebär att jordarterna ur geologisk synvinkel är mycket unga jordarter. De mest dominerande 
jordarterna i Stockholm är morän, isälvsavlagringar, glacial lera, torvavlagringar och 
postglaciala minerogena sediment.  
 
2.2.1 Morän 
 
Moränen är den vanligaste jordarten i Sverige men har en 
anmärkningsvärt liten utbredning inom Stockholmsområdet, 
även om man räknar med de yngre jordlagertäckta delarna. 
Under landhöjningen har moränmaterial spolats ned från de 
tätt liggande höjderna i den småbrutna berggrundsytan. 
Detta förhållande kan delvis förklaras av bristen på morän i 
vissa områden.    
Moränens mäktighet är vanligen liten och uppgår sällan till 
mer än någon meter. Undantagsvis kan mäktigheten inom 
begränsade avsnitt av större sluttningar uppgå till  
5 - 6 meter. I vissa områden är också en relativ stor del av 
moränen avsatta i berggrundsytans sänkor. Mäktigheten i 
sänkorna är mycket varierande, men som övre gräns kan i 
allmänhet räknas som ca 5 meter.  
 
Moränen är sammansatt av varierande mängder av alla 
fraktioner. Block och sten kan ligga inbäddade i grundmassa 
av främst grus, sand men även i silt och lera.  
Variationerna i moränens sammansättning kan vara stora. 
Med hänsyn till grundmassans sammansättning är moränen inom området dock 
huvudsakligen uppbyggd av sand och silt. De grövre moräntyperna syns företrädesvis 
uppträda på berghöjdernas sydsidor. Sådan morän skiljer sig från den normala moränen även 
genom lösare lagring och i regel också genom större block- och stenhalt. 
 
Ovanstående uppgifter om grundmassans sammansättning avser den av sekundära processer 
opåverkade moränen. Vid måttlig svallning har moränens ytskikt förändrats till så kallad 
svallmorän. Moränkaraktären har bevarats, men lagret är uppluckrat och det finkornigaste 
materialet främst silt och ler är helt eller delvis bortspolat. Starkare svallning har resulterat i 
fullständiga omlagring varvid svallsediment bildats. Inom de svallande moränytorna 
förekommer ofta svallsediment på många platser. 
 
Moränen finns mestadel i nordöstra delen av Stockholm, och lite i nordväst men förekomsten 
av morän inom södra delen av Stockholm är mycket sällsynt.  
(SGU Beskrivning till Geologiska Kartblad, 1964) 
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2.2.2 Isälvsavlagringarna 
 
Isälvssediment är isälvarnas grövre material från block till sand. Dessa sediment är oftast 
skiktade och välsorterade. Sand eller grus är vanligen dominerande kornstorlekar, men såväl 
sorteringsgrad som kornstorlek kan växla avsevärt inom samma avlagring. Isälvsavlagringar 
har ofta karakteristiska ytform. 
 
Bland isälvsavlagringarna inom Stockholmsområdet märks främst rullstensåsavsnitt samt i 
anslutning till dessa förekommande utbredda avlagringar av deltatyp. Rullstensåsavsnitten 
utmärks bland annat av att det i det inre kan urskilja skilda enheter, s.k. åskärnor, vilka avsatts 
i serie efter eller på varandra. Åskärnorna uppbyggs av grovt isälvsmaterial (grus, sten och 
block). Mellan åskärnorna samt i åsavsnittens yttre delar dominerar finkornigare material, 
främst sand. Inom området förekommer också isolerad mindre isälvsavlagringar av växlande 
sammansättning. Till dessa räknas även en del små grus- och sandavlagringar. Några namn på 
rullstensåsarna i Stockholmsområdet är Stockholmsåsen, Uppsalaåsen, Tullingeåsen och 
Svartsjöåsen. Isälvsavlagringar (grus och sand) återfinns i större delen av sydvästra delen av 
Stockholm och lite i sydost. 

 
 
 

Detta skriver SGU (Sveriges geologiska undersökning, som är central förvaltningsmyndighet 
för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering) på sin hemsida om hur 
isälvslagringar framkommer under artikeln ”Isen smälter”. (SGU med googlesökning). 

2.2.3 Glacial lera 
 
Den glaciala leran inom Stockholmsområdet ligger oftast nära ytan inom lerområdena och går 
flerstädes också fram ute på öppet fält. De täckande yngre lerornas tjocklek uppgår inom de 
dominerande hällrika områdena sällan till mer än 1 meter, och 3 - 4 meter på större öppna fält. 
Den glaciala leran påträffas mycket både i syd- och nordvästra delen av Stockholm. I sydöstra 
delen påträffas glacial lera i mindre omfattning. Den glaciala lerans överyta höjer sig i 
riktning mot högre liggande områden. De glaciala lerlagrens mäktighet är i princip störst 
närmast isälvsstråken och minskar utåt. Glacialleran är vanligen tydligt varvig, se Fig.23, 

Fig.26 Isälvsavlagringars bildande under istiden. 
Bild från www.sgu.se 
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utom i avsnitt som störts genom glidningar och skred. Varvens tjocklek minskar så väl uppåt i 
lagerföljden som utåt från isälvsstråken. Närmast isälvsstråken kan de understa lervarvens 
tjocklek uppgå till flera decimeter. I de mellersta delarna av lagerföljden är varvens tjocklek 
vanligen av storleksordningen 0,5 - 3 cm medan de översta varven är millimetertunna. 
Fig.23 visar varvig glacial lera till vänster och i till höger visas en finkornig glacial 
lerslutning. (SGU Beskrivning till Geologiska Kartblad, 1964) 
 

  
 
 
 
2.2.4 Postglaciala minerogena sediment 
 
De postglaciala minerogena sedimenten utgörs av svallsediment och svämsediment samt 
postglacial lera. 
 
2.2.5 Svallsediment  
 
Morän och isälvsavlagringar vid och under högsta kustlinjen är ofta helt eller delvis 
omlagrade av vågor och havsströmmar. Sand och grus som svallades ut från jordarterna 
återfinns idag ofta längre ner på sluttningar och i svackor. Postglacialt sediment påträffas i 
stor omfattning i sydvästra Stockholm och i en liten mängd längst rullstensåsar i de resterande 
delarna. (SGU Beskrivning till Geologiska Kartblad, 1964) 
 

 
 
 
 

Fig.27 Tv:Glacial lera. Th:Finkornig glacial lera.  
Foto Jan-Olov Svedlund och Karin Grånäs för SGU. 

Bilder från www.sgu.se 
 

Fig.28 Tv: Svallsediment Th:Postglacial sand.  
Foto Jan-Olov Svedlund för SGU. 

Bilder från www.sgu.se 
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2.2.6 Postglacial lera och gyttjelera 
 
Skillnaden mellan den postglacial lerans och gyttjelerans sammansättning är inte så stor, men 
ett relativt litet inslag av gyttjesubstans är tillräckligt för att en lera skall ändra karaktär. 
Uppdelningen i två typer motiveras också av att gyttjeleran är yngre och bildad i annan miljö 
än den vanliga postglaciala leran. Postglacial lera dominerar i ytan inom lerområdena, särskilt 
i lågt liggande, öppen terräng. Mäktigheten ligger vanligtvis mellan 0,5 till 1 meter. Det torde 
endast vara i de centrala delarna av sedimentationsbäcken, som mäktigheten kan överstiga 3 
m. In mot högre liggande områden avtar mäktigheten, samtidigt med att den glaciala lerans 
överyta höjer sig. På låg nivå och skyddade lägen, såsom under sund och sjöar, kan de 
postglaciala lerlagren vara mycket mäktiga. (SGU Beskrivning till Geologiska Kartblad, 
1964) 
 
2.2.7 Svämsediment 
 
Svämsediment förekommer som ytliga lager utmed nutida eller för relativt kort tid sedan 
existerande vattendrag. Dessa sediment kan indelas i två grupper, grovkorning (sand) och 
finkorning (lera och silt ). Kornstorleksfördelningen kan vara mycket varierande i båda 
grupperna. Svämsediment är ofta ofullständigt sorterade samt mer eller mindre blandade med 
organiskt material. ( SGU Beskrivning till Geologiska Kartblad, 1964)  
 

  
 
 
 
 
 

Fig.29 Tv :Svämsediment från Värmland  
Th: sediment med hög sonderingsgrad.  

Foto Jan-Olov Svedlund  för SGU och Åke Nilsson för Markinfo. 
Bilder www.sgu.se och www www-markinfo.slu.se. 



2 Litteraturstudie 
 

28 
 

 
Ett exempel på en blandad profil se Fig 30.  
 
 

Fig.30 Sektionssnitt i åsmaterial.  
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Diagram.1  Diagram för utvärderingav 
friktionsvinkel ur resultat från CPT. 

(Marchetti, 1985) 

 
2.3 Utvärdering av jordparametrar 
 
En parameter är en godtycklig, konstant storhet som kan vara okänd eller känd och kan 
förekomma i ett matematiskt uttryck och därmed anta olika världen beroende vilken enhet 
som parametern får. Exempel på parametrar är friktionsvinklar och sättningsmoduler. Dessa 
parametrar är något man strävar efter att få fram från de olika sonderingsmetoderna för att 
senare kunna använda vid exempelvis sättnings- eller stabilitetsberäkningar. 
 
2.3.1 Friktionsvinklar  
 
Hållfastheten i friktionsjord visas som (Skredkommissionen 1995): 
 

         (1) 
  
där  

 
  totala normalspänningen mot glidytan 
  porvattentrycket 
 effektiva friktionsvinkel 

 
Det betyder att friktionen är uttryckt i en vinkel, tan , då 
glidning uppstår i materialet dvs. ett mått på jordens 
hållfasthet. Friktionsvinkeln används för bland annat 
stabilitetsberäkningar. 
 
Friktionsvinkeln, kan bestämmas genom resultat från 
CPT-sondering, eventuellt kombinerat med dilatometer-, 
skjuv- eller triaxialltförsök. Friktionsvinkeln utvärderas ur 
förhållandet mellan spetstrycket och det effektiva 
överlagringstrycket. Styrande för sambandet är egentligen 
det horisontella trycket, och innan en utvärdering utförs 
bör någon form av uppskattning av jordtryckskoefficienten 
göras. Detta kan göras med resultat från exempelvis 
dilatometerförsök. Triaxialförsök används för bestämning 
av hållfasthetsegenskaperna i homogen jord. Vid silt kan 
effektiva hållfasthetsparametrar och de odränerad 
skjuvhållfastheten fås fram med samma metod.  

När det gäller grövre jordar bestäms friktionsvinkeln 
enligt SGI Information 8 och 16. 
Vid grusig jord och morän väljs oftast hejarsondering. 
(Skredkommissionen, 1995 & Vägverket, 2008) 
 
I fält där silt och sand finns används främst CPT-sondering. Dräneringsgraden under 
sonderingen i silt bedöms ur de genererade portrycksförändringarna. I de fall sonderingen 
bedöms vara odränerad ska den odränerade skjuvhållfastheten utvärderas och för dränerad 
jord ska friktionsvinkeln utvärderas. Om jorden däremot bedöms vara delvis dränerad får de 
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effektiva hållfasthetsparametrarna utvärderas under vissa förutsättningar, se SGI Information 
15.  
(Vägverket, 2008) 
 
Det kan ibland uppkomma extremvärden i sonderingsdiagram och detta kan bero på att en 
sten eller ett block har varit i vägen för sondkronan/spetsen under sonderingstillfället. Detta 
skall korrigeras vid utvärdering av diagrammet. Om denna korrigering ej sker kan 
friktionsvinkeln utvärderas till ett värde som är missvisande och det i sin tur påverka 
exempelvis stabilitetsberäkningar. För att motverka att resultatet får extrema värden, kan olika 
provtagningar behövas för att fastställa friktionsvinklarna. Hejarsondering kan i sin 
redovisning få en mer jämn dimension av resultatet än vad CPT-sondering eller viktsondering 
kan i grusiga jordar. Vid hejar- och viktsondering i silt kan det uppstå extremvärden. 
(U.Bergdahl, E.Ottosson,  B.Stigson Malmborg, , 1993) 
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Empiriska formler 
Nedan följer empiriskt framtagna formler och diagram för friktionsvinkeln som tagits fram 
med hjälp av sonderingar som gäller för bärighetsberäkningar för plattor och fundament.  
Tabellen nedan visar även en klassificering av det relativa fastheten i jordarten relaterat till 
friktionsvinkeln. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diagram.2 Utvärdering av friktionsvinkel i sand ur sonderingsresultat,  
vid bärighetsberäkningar för plattor och fundament. 

(Vägverket, 2008) 
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Relativ 
fasthet 

Trycksond 
(TrS) spets-
motstånd qck 
[MPa]  

Friktionsvinkel1) 
k° 

[Grader] 

E-modul2)  
Ek 
[MPa] 

Viktsond3) 
Vimk 
[hv/0.2m] 

Hejarsond4) 
HfA(netto)k 
[sl/0.2m] 

Mycket låg 0 – 2.5 29 – 32  <10 0 – 10 0 – 4  
Låg 2.5 – 5.0 32 – 35  10 – 20 10 – 30 2 – 8  
Medelhög 5.0 – 10.0  35 – 37 20 – 30 20 – 50 6 – 14  
Hög 10.0 – 20.0 37 – 40 30 – 60 40 – 90  10 – 30 
Mycket hög > 20 40 – 42  60 – 90   > 80  > 25  
 
 
  
Det finns en del undantag när det kommer till utvärdering av inre friktionsvinklar.  
1) Angivna värden gäller för sand. För grus görs det ett tillägg av 2 , dvs. istället för 42° så 
blir det 44°.Vid silt görs ett avdrag med 3°, dvs. istället för 42° så blir det 39°. 
2) Angivna värden på E-modulen motsvarar sättningarnas 10-års värde. Vissa undersökningar 
tyder på att dessa värden kan vara 50% lägre i siltig jord och 50% högre i grus. I 
överkonsoliderad friktionsjord kan modulen vara betydligt högre. Vid beräkning av 
deformationer av en plattas dimensionerande bärförmåga i brottgränstillstånd bör modulen 
halveras. 
3) För siltig jord vid viktsondering ska viktsonderingsmotståndet divideras med 1,3 före 
utvärdering av den inre friktionsvinkeln och den relativa fastheten.  
4) Med HfA(netto) avses spetsmotståndet dvs det totala neddrivningsmotståndet reducerat med 
mantelfriktionen på sondstången. (U.Bergdahl, E.Ottosson,  B.Stigson Malmborg, 1993. 
Vägverket, 2008) 
 
Något som man ska komma ihåg är att det kan uppstå negativa portryck vid exempelvis  
CPT-sondering i siltig jord och detta har en inverkan på hur relativa fastheten utvärderas. 
När det finns utfyllnad eller packad jord divideras sonderingsmotståndet med 1,2 före 
utvärderingen av den inre friktionsvinkeln. (U.Bergdahl, E.Ottosson,  B.Stigson Malmborg, 
1993. Vägverket, 2008) 
 
Friktionsvinkeln är ingen konstant parameter utan varierar med spänningsnivåerna i jorden. 
Vid val av friktionsvinkel måste samverkan med övrig jord betraktas. När det finns låga 
spänningsnivåer kan mycket höga friktionsvinklar erhållas för fast lagrad jord. Brott inträffar 
då vid väldigt små deformationer och jorden uppträder deformationsmjukande, dvs. 
friktionsvinkeln minskar successivt med deformationen. Jordlager på större djup har däremot 
lägre friktionsvinklar och högre brottdeformationer vid motsvarande lagringstäthet. 
De höga friktionsvinklarna i ytliga lager kan därför endast användas för glidytor som i sin 
helhet går igenom dessa ytliga lager som innefattar en begränsad jordvolym där deformation 
kan antas vara likartade. Vid större glidytor bör de höga friktionsvinklarna reduceras så att 
större säkerhet uppnås och vid djupare glidytor bör de reduceras mot de lägsta värdena enligt 
samma resonemang, se fig. 31. (Skredkommissionen, 1995). 
 
 
 
 

Tabell. 2  visar de karakteristiska värden på friktionsvinkel och Sättningsmodul för naturligt lagrad friktionsjord 
bedömda med ledning av sonderingsresultatet. (U.Bergdahl, E.Ottosson,  B.Stigson Malmborg, 1993) 



2 Litteraturstudie 
 

33 
 

Fig.31 En schematisk bild av hur friktionsvinkeln varierar i fast lag-
rad friktionsjord och hur dimensionerande hållfasthet väljs med hän-

syn till samverkan i jordmassan. 
(Skredkommissionen, 1995)  

 
 
 
 
 
 
Precis vid markytan finns låga spänningar som kan vara missvisande i sonderingsmotståndens 
diagram och detta beror på fastheten i jordlagret. Resultaten av sonderingsmotståndet måste 
reduceras om direkt grundläggning på markyta ska ske. (U.Bergdahl, E.Ottosson,  B.Stigson 
Malmborg, 1993) 
 
Det finns även områden under markytan där lösare skikt hittas och det betyder att det finns 
lägre karakteristiska värden på friktionsvinkeln. Då utförs provtagningar och undersökningar 
för att få reda på hur tjockt skiktet är och vad det består av för jordart för att vid 
dimensionering av sättningar kunna beräkna dem så nära verkligheten som möjligt. 
Undersökningarna ska minst bestå av tre triaxialförsök vid olika förhållanden för att få en 
fullständig utvärdering av friktionsvinkeln i ett tvivelaktigt skikt.  För sådana fall där en 
friktionsjordsammansättning har klarlagts men några andra undersökningsresultat ej finns kan 
jordens inre friktionsvinkel bedömas genom ett noggrant övervägande av värdena från 
tabellen nedan. Svårigheten kan här vara att korrekt bedöma jordens lagringstäthet. Finns 
ingen uppfattning om vilket värde som ska väljas skall det lägsta värdet väljas.  
(U.Bergdahl, E.Ottosson,  B.Stigson Malmborg, 1993) 
 

 
 
 

Tabell.3 Exempel på karkteristiska värden på friktionsjords inre friktionsvinkel k. 
(U.Bergdahl, E.Ottosson,  B.Stigson Malmborg, 1993) 
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Diagram.3 Mohrs cirklar  
( D.P Krynine, 1947) 

Med triaxialförsök kan de inre friktionsvinklarna bedömas matematisk med hjälp av Mohrs 
spänningscirklar. Även de olika spänningstillstånden som huvudspänningar, riktningar på 
största drag- och skjuvspänningar samt vilket plan de är i kan bestämmas med denna metod. 
Dragspänningarna kan läsas av längs x-axeln och skjuvspänningarna längs y-axeln. 
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2.3.2 Sättningsmoduler  
 
Det finns flera olika moduler som beskriver deformationsegenskaper. Exempel på dessa är  
- elasticitetsmodulen, E, 
- skjuvmodulen, G,som anges ofta som en initialmodul, G0 , vilken gäller vid mycket små 
töjningar ( tas ej upp i detta kapitlet) 
- kompressionsmodulen M (ödometermodul) 
 
Elasticitetsmodulen är presenterad i Svensk Byggnorm från 1980. Värdena som presenteras 
där är en aningen för grova vid deformationsberäkningar i jord. Istället har ett medelvärde 
tagits fram med hjälp av sonderingsmotståndresultat och deformationsberäkningar för varje 
skikt har gjorts för att väga ihop det till ett bra karakteristiskt värde. De karakteristiska 
värdena som tagits fram för jorddeformationer är främst för sättningsberäkningar. Därför väljs 
modulen att kallas sättningsmodul, Ek, och har tagits fram med hjälp av värden på 
sonderingsmotståndet. (U.Bergdahl, E.Ottosson,  B.Stigson Malmborg, 1993) 
 
 
Jordart Relativ fasthet E-modul Ek [MPa]  
Morän Mycket låg-låg 10 
 Medelhög-hög 20 
 Mycket hög 50 
   
Grus Medelhög-mycket hög 40 
 Mycket låg-låg 10 
   
Sand Medelhög-mycket hög 20 
 Mycket låg-låg 5 
   
Silt Låg-mycket hög 10 
 Mycket låg 2 
   
Packad sprängstensfyllning  50 
Packad grovkornig morän  30 
Packad firiktionsjord  30 
Packad finjord  10 
 
 
 
I olika jordar råder olika deformationer och spänningar. Stora variationer av deformationer 
och spänningar förekommer speciellt i överkonsoliderade jordar. Då tas olika prover för att få 
en så verklig bild som möjligt. Exempel på laboratorieförsök för grovkornig jord är 
kompressometerförsök. 
 
Empiriska moduler 
Vid beräkningar används ofta en empiriskt utvärderad modul vilken baseras på resultat från 
sonderingar, se Diagram 5. I detta fall görs normalt ingen skillnad mellan kompressionsmodul 
och elasticitetsmodul utan en så kallad ”sättningsmodul” utvärderas, vilken här betecknas E 
och som får användas för sättningsberäkning med vertikala spänningsökningar beräknade med 

Tabell. 4 över försiktigt valda karakteristiska värden på friktionsjords elasticitetsmodul, Ek. 
(U.Bergdahl, E.Ottosson,  B.Stigson Malmborg, , 1993) 
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elasticitetsteori. Vid utvärdering på basis av sondering erhålles den säkraste utvärderingen ur 
resultaten från CPT-sondering, följt av hejarsondering medan viktsondering ger den mest 
osäkra utvärderingen.  
(Vägverket, 2008) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diagram.5 Utvärdering av sättningsmodul ur sonderingsresultat. 
Gäller främst för normalkonsoliderad sand.  

För överkonsoliderad jord är modulen högre. 
(Vägverket, 2008) 
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Fig.32  En klassificeringsruta i programet Conrad 3.0. 
(Användarmanual Conrad, version 3,0) 

 
2.3.3 Utvärdering av CPT-sonderingar 
 
Conrad är ett program som är framtaget och utvecklat vid SGI för utvärdering samt 
redovisning av CPT-sonderingar enligt de riktlinjer som angivits.  
En av initiativtagarna till programmet, är Rolf Larsson, som var med och introducerade 
Conrad år 1993.  
År 2007 lanserades Conrad 3.0. Resultaten presenteras form av standarduppritningar, diagram 
för bas och stödparametrar i anpassade skalor samt diagram för utvärderade jordarter och 
jordparametrar. (SGI Information 15, 2007) 
 
Programmet kan utföra en viss 
klassificering av jorden och utvärdera 
dess egenskaper men endast utifrån 
CPT-sonderingsresultat. 
Detta kan bara göras i viss 
utsträckning eftersom programmet 
räknar all jord som homogen och detta 
innebär att användaren bör ge 
ingångsdata som gör hela 
utvärderingsprocessen mer exakt vid 
beräkningar. Indata till programmet är 
marknivåer, densiteten, olika 
mäktigheter av material, flytgränser 
för leror med mera. Om inte 
flytgränserna anges sker inte 
utvärdering av förkonsolideringstryck 
och överkonsolideringsgrad i dessa 
lager. 
 
Utvärdering av egenskaper i lera och organisk jord görs med antagande av att jorden är 
homogen, och speciellt den odränerade skjuvhållfastheten kan kraftigt överskattas i sprickig 
och inhomogen jord. (Användarmanual Conrad, version 3.0, 2007) 
 
Programmet antar att jordar som silt, lera och sand är de som utvärderas om inte något annat 
anges, dvs. torv, fyllning, och moräner finns inte med i utvärderingen automatiskt utan måste 
skrivas in manuellt. När detta görs utvärderas sonderingsresultaten empiriskt med erfarenheter 
från dessa jordtyper. 
 
Såvitt det är känt sker beräkningarna i programmet på ett korrekt och pålitligt sätt. Det är dock 
viktigt att användaren till fullo är införstådd med de begränsningar som finns för 
sonderingsmetoden. Detta för att kunna bedöma vilka, om några, av de samband som används 
är tillämpliga för de aktuella jordlagerförhållandena och vilken noggrannhet i klassificering 
för de utvärderade parametrar som kan förväntas.  
(Användarmanual Conrad, version 3.0, 2007) 
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Exempel på möjligheter som finns i Conrad 3.0: 
 Medelvärdeskurvor för flertalet diagram. 
 Korrigeringsmöjligheter för olika djup. 
 Utvärderad skjuvhållfasthet i lera korrigeras med hänsyn till överkonsolideringen. 
 Anpassad att läsa av Geotechs nya utrustningar. 
 Engelska förkortningar av jordarter enligt standarden SS-ISO-EN 14688-1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.33 En bild på sammanställnings fönstret vid utvärdering med Conrad 3.0 
(Användarmanual Conrad, version 3.0) 
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3 Fältstudie - Igelsta 
 
Kapitel tre handlar om fältstudie vid Igelsta. Kapitlet beskriver det område den utförts, vilken 
utrustning som användes samt vilka sonderingsmetoder som valts och varför de valts i just de 
jordarterna. Planritningar över området visar var borrhålen gjorts och vilka borrhål som 
studerats. Det finns även bilder tagna över området för att kunna uppleva känsla av miljön. 
 
3.1 Inledning  
 
För att kontrollera om inre friktionsvinklar och sättningsmoduler kunde utvärderas ur resultat 
från Jb-totalsonering behövdes indata. Dessa indata valdes att tas in genom en fältstudie. 
Fältstudien hade till syfte att ta in information från andra sonderingsmetoder för vilka inre 
friktionsvinklar och sättningsmoduler kunde utvärderas för att se vad Jb-totalsondering gav 
för sonderingsresultat för samma jordförhållanden. På så sätt kunde kända inre 
friktionsvinklar och sättningsmoduler jämföras mot Jb-totalsonderings soderingsresultat för 
att sedan arbetas om för att se om något samband kunde hittas.  
 
Platsen för fältstudien valdes med hänsyn till att den ansågs representativ för Stockholms 
jordar. På platsen finns växellagrad jord med sand, sten och silt. Lagren varierar mycket både 
i tjocklek och i sammansättning vilket gjorde att känsliga sonderingmetoder inte kunde 
penetrera marken och därför heller inte ge några bra data om markförhållandena under 
markytan. När fältteknikerna inte kunde komma ner i jorden med känslig utrustning berodde 
det oftast på att sten och block låg i vägen. Då behövdes grövre sonderingsmetoder eller 
förborrning för att kunna ta sig igenom dessa. Andra hinder för sondering var där det visade 
sig att en del av marken på området var kontaminerat, där fick fälteknikerna inte sondera på 
grund av att de inte skulle utsättas för hälsorisker. Den kontaminerade jorden anmäldes för 
sanering. Eftersom flera olika sonderingsmetoder användes i området var det intressant att 
göra en jämförelse och utvärdering av Jb-totalsondering för att se om den kunde ge lika bra 
information om jordförhållandena och kunde penetrera eventuella block och stenar. 
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3.2 Provplatsen – Igelsta, Södertälje 
 
Igelsta ligger i östra delen av Södertälje, som i sin tur ligger söder om Stockholm. Det område 
i Igelsta där fältarbetena utfördes är omringad av Korpuddsvägen, Nynäsvägens (väg 225) 
västra sida och Igelstaviken. 
 

 
 Fig.34 Översikts bild över Södertälje, Stockholm. Foto Eniro. 
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Området skall bebyggas med tre till fyravåningshus med tillhörande markanläggningar så som 
underjordiskt garage och p-platser ovan mark. Området ligger nära en skola och tidigare har 
det funnits ett sågverk med flera små anläggningar som tillhört verket samt en bilverkstad och 
värmecentral. Även delar av gamla grunder till konstruktioner finns i området. Flera små 
kajanläggningar har också funnits vid strandkanten. Det finns även en dagvattenledning som 
går igenom delar av området och en vattenledning vid stranden som är ansluten till en 
pumpstation. 
 
Marken är förorenad och måste saneras. Fig.35 och Fig.36 visar hur omgivningen ser ut där 
provhålen togs och stängslet som omger den kontaminerade marken. Det gjordes inga borrhål 
i det inhägnade området av säkerhetsskäl. Vid tidigare provtagningar visade sig att det fanns 
höga halter av arsenik. (Rapport från Sweco geolab). Arseniken kom troligen ned i marken 
när det dåvarande sågverket var i bruk. Då impregnerades trä med arsenik, något som idag är 
förbjudet. 
 

 
 

Fig.35 Översikts bild över Igelsta området. Foto Eniro. 

Fig.36 Igelsta borrområde. Inhängnat område är kontaminerat. Foto Sofia Wister 
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Det finns mer mark i området som är kontaminerad och detta är för att det finns fyllningsjord 
som är av tippad en kort bit från skolområdet, här markerad med en röd inringning i Fig.33. 
Massorna är tippade i olika nivåer. Befintliga gång- och cykelstråk finns i området samt en 
parkering på en högre höjd precis vid Nynäsvägen. 
 

  
 
 
Fyllningsmassorna högsta punkt är belägen cirka åtta meter över befintlig marknivå och 
kommer från Igelsta värmeverk. Det har pågått olika arbeten inom Igelsta värmeverk hela 
2008 där fyllningsmassor blivit över och blivit tippad på området. Det finns planer på en 
sanering av marken. 
 
3.3 Geologiska förhållande 
 
Södertälje är geologiskt känt för att ha ett stråk med komplexa isälvsavlagringar. Det i sin tur 
ger jordförhållanden som kännetecknas av oregelbundna avlagringarna som består av sand, 
silt, lera och grus. Mäktigheterna och nivåerna på dessa profiler varierar mycket. 
 
Beskrivningen av Södertälje i det geologiska kartbladet Stockholm SV: 

”Kring Igelstaviken förekommer isälvsavlagringar på båda sidorna och eventuellt 
även under dalgångens centrala del, d v s under Igelstaviken. Isälvsavlagringen 
utmed Igelstaviken söder om Igelsta är till större delen av ringa mäktighet. I 
sluttningen mot Igelstaviken finns nedlagda grustag ca 1 km SSO respektive 1660 
meter SSO om Östertälje station. Isälvsavlagringen vid Östertälje station torde vara 
mäktigast i nordvästra delen. Isälvsmaterialet är tydligen avsatt på ett mot väster 
sluttande underlag. Avlagringens gräns mot öster är svår att fastställa.” 
(SGU Ae Nr 4) 

 
Området där undersökningarna gjordes blev uppdelat i två delar eftersom strandzonen och 
den ”inre” zonen är olika i profilen. Gemensamt för zonerna är att block förekommer samt 
sand, silt och grus. Marknivåerna ligger mellan +3,5 och +13. 
 
I den ”inre” zonen är det fyllningsjord som ligger ovan torrskorpelera som i sin tur ligger 
över växellagrad jordprofil där sand, silt och grus i olika lager och mäktigheter. Mäktigheten 
är som störst mer än 40 meter och som minst 5 meter ner till fast berg. Mitt i området finns 
lera som har en låg mäktighet.  
 

Fig.37 Fyllningsmassor precis vid skolan som är omringad. Foto Sofia Wister 
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Fig.38 Borrhål uppritad i Geo Suite. 

Strandzonen är uppbyggd av fyllning, organiska jordarter, lera, sand, finsand, silt, på berg. 
Den sträcker sig cirka 50 meter från Igelstaviken och har störst variationer inom den 
avdelade zonen. 
Fyllningen är en blandning av sand, silt, lera och lämningar av trä och tegel. Lagrets tjocklek 
varierar mellan 0 till 4 meter. Nästkommande lager, organiska jordarter, hittades mellan 0 till 
7 meter under den befintliga markytan. Lagret består mestadels av gyttja och torv.  
Sand, silt och grus finns varvade i fyllningsjorden samt organiska jordarter och lera i tunna 
skikt.  
Delen där leran finns i jordprofilen har två sorters lerkaraktärer påträffats. Överst ligger en 
fast torrskorpelera och under en lös lera. Provtagningsresultaten visade att lerans högsta 
skjuvhållfasthet är 110 kPa samt lägst 13 kPa. Dessa värden är oreducerade.  
Med hjälp av medelvärdet för konflytgränsen som beräknades ur 18 prov på olika djup visade 
sig flytgränsen vara 74 %.  
Under leran finns åsmaterial som består av silt, sand och grus där silten är flytbenägen vid 
kontakt med vatten. 
Bergets nivåer varierar en del i denna del av området. Vid sondering har variationen i 
bergnivåer varit allt från nivåerna -21 till -42.  
 
Borrhålet i Fig.38 är uppritat med alla sina mätta parametrar i programmet Geo Suite som 
hanterar råborrdata och fungerar som bl.a. presentationsprogram. Fler figurer och diagram 
över borrhål 08W18 finns i Appendix. 
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3.4 Fältarbetet 
 
Val av sonderingsmetod och sonderingsplats gjordes med hänsyn 
till jordmaterial. 
CPT-sondering och vikt-sondering valdes på de platser där det 
fanns större jordmäktigheter och där det fanns stabilitetsproblem 
tex. nära vattnet. 
Jb-totalsondering valdes på de platser där materialegenskaperna 
för jordlagrena skulle säkerställas och bergets nivåer skulle 
bestämmas. 
Hejarsonderingspunkterna valdes för att kunna beräkna längderna 
på pålarna som skulle sättas för att stabilisera upp jorden, samt för 
att undersöka egenskaperna hos friktionsjorden. 
 De sonderingsmetoder som använts i detta område är: 

 Hejarsondering (32 punkter) 
 Jb-totalsondering (11 punkter) 
 CPT-sondering (9 punkter) 
 Viktsondering (10 punkter) 
 Vingsondering (3 punkter) 

 
Andra undersökningar som gjorts under fältarbetet är: 

 Slagsondering (1 punkt) 
 Skruvprovtagning, störda prover (21 punkter) 
 Kolvprovtagning, ostörda prover (1 punkt)  
 Vattenprovtagning (10 punkter) 
 Grundvattenkontroll (4 punkter) 

 

 

Fig.40 Planritning över området och alla borrhål. Bandak P., Lindberg M. 
 

Fig.39  Hejarsondering, 
påskarvning av sondstång.  

Foto Sofia Wister 
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Fyra grundvattenrör monterades i foderrör och kontroller av grundvattennivåerna gjordes två 
gånger per månad. Foderrör monterades även för vattenprovtagningar i området. 
Undersökningpunkterna sattes huvudsakligen ut med GPS RTK men vissa punkter sattes ut 
med totalstation. Höjdsystemet valdes till Södertälje kommuns system.  
  
De ostörda prover som skulle tas i fältarbetet gick inte att utföra eftersom lermäktigheten inte 
var tillräcklig i de punkterna. Istället gjordes undersökningarna på de störda proven. Under-
sökningarna gjordes för att bestämma benämningar, densitet, skjuvhållfasthet, sensitivitet, 
konflytgränser, vattenkvot och för att utföra kornprov på de olika proven.  
 
Jord- och bergtotalsondering utfördes för att bestämma bergets läge. 
 
CPT- och viktsondering användes för att undersöka den relativa fastheten i området. 
 Jord- och bergtotalsonderingsutrustning användes för att förborra genom fyllningen i jorden.  
 
Det gjordes även en del separata tolkningar av jordlagerföljd under fältarbetet. 
 
Alla undersökningar som gjordes av WSP utfördes under en fyraveckorsperiod. Det finns 
även tidigare undersökningar som gjorts i området av Stockholm Konsult. 
(PM Geoteknik, Projekteringsunderlag WSP)  
 
Planritning över området med markerade punkter i rosa är de borrhål som studerats i detta 
examensarbete.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig.41 Planritning över området och de studerade borrhålen. Sofia Wister 
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4 Resultat av fältstudie 
 
Kapitel fyra redogör för hur Jb-totalsonderingens rådata har behandlats och räknats om för 
att kunna jämföra mot de andra sonderingsmetoderna, framför allt CPT. Vid jämförelsen 
metoderna emellan (CPT-sondering och Jb-totalsondering) hittades ett samband och det 
resulterade i en empiriskt framtagen faktor. Vid utvärderingen av de inre friktionsvinklarna 
för Jb-totalsondering kunde faktorn tas med i formeln som baserats på formeln för CPT-
sondering. Analysen visar nedan att vid jämförelse mellan diagrammen finns en stor likhet. 
Vidare jämfördes inre friktionsvinklar och sättningsmoduler med utvärderingsprogram för 
CPT-sondering Conrad. 
 
4.1 Inledning 
 
De sonderingar som utfördes i fältstudien är presenterade här nedan, se Tabell 5. Här visas 
vilka metoder som har använts i varje borrhål. Den information som getts från dessa  
sonderingar har varit underlag till de slutsatserna som görs i kapitel 6 och som diskuteras i 
kap 7.    
 
Borrhålsnr Vim CPT HfA Jb-tot Skr Vb 
08W11 1 1   1     
08W18   1   1     
08W27 1   1   1 1 
08W39   1 1   1   
08W46 1 1 1 1   1 
08W57     1 1     
08W86   1 1   1   
Summa av metoder 3 5 5 4 3 2 
 
 
 
 
 

Tabell 5.Översikt av antalet sonderingsmetoder i sonderingspunkterna som används vid jämförelsen. 
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4.2 Utvärdering av fältresultat 
 
Efter fältarbetet togs all data hem till kontoret där det redigerades och sorterades in i filer till 
databasen som borrhål. Programmet Geosuite, se  fig.37, användes för att rita upp borrhålen. 
För att kunna jämföra de olika sonderingsmetodernas resultat lades sonderingsdata in för varje 
borrhål i Excel se Fig.41. Borrhålen delades in i grupper beroende på vilken sonderingsmetod 
som använts. Samtliga borrhål lades även in i en gemensam fil för att kunna få en bra 
överblick. 
 

 
 
 
Varje borrhål ritades upp i sektioner för att se hur registreringarna hade blivit. Det som 
framför allt var intressant att undersöka var om det fanns en synlig likhet mellan resultaten 
från sonderingsmetoderna. De Jb-totalsonderingar där hammarborrning till stor del krävts 
valdes bort. 
För att kunna jämföra Jb-totalsondering mot CPT-sondering, räknades matningskraften om till 
spetstryck. Detta gjordes med formel (2). 
 
 

1000][m borrkronanför  Snittarean
[kN]aften Matningskr  [MPa]et Spetstryck 2     (2) 

 
eller  
 

55.2
totJb

totJb
Fq         (3) 

 
där 
 
FJb-Tot = Matningskraften [kN] 
 
Asnitt = Snittarean för borrkronan [m2] = 25.5 ·10-4 m2  
 
qJb-Tot = spetstrycket för Jb-totalsondering [MPa] 

Fig.42Exempel på rådata i Excel. 
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Diagram för CPT-sonderingar och Jb-totalsonderingar gjordes för att jämföra spetstrycken. 
När kurvorna i diagrammen jämfördes konstaterades det att kurvorna hade liknande form där 
extrempunkternas lägen sammanföll mycket väl, dock låg Jb-totalsonderingsvärdena betydligt 
lägre än motsvarande värden för CPT-sondering (se Diagram.6 och diagrammen i Appendix). 
För att få en bra matchning mellan CPT:s spetstryck och Jb-totalsonderingens omräknade 
matningskraft behövdes således en faktor. Faktorn i sin tur beror på hur de två kurvorna såg ut 
i jämförelse med varandra. Det bedömdes att faktor två var den faktorn som bäst stämde in för 
att matcha spetstryckens kurva mot kurva (se Diagram.7).  
Vid jämförelserna mellan spetstrycken (CPT och Jb-totalsondering) såg kurvorna väldigt lika 
ut i diagrammen. (Detta har även uppfattas i två andra fall som har analyserats, Kolbyttemon 
och Masmo, SGF Notat 1:2009) 
 
4.2.1 Utvärdering av inre friktionsvinkel 
 
Då likheten mellan sonderingsresultaten var stor, antogs att utvärderingen av jordens inre frik-
tionsvinkel och sättningsmodulen från Jb-totalsonderingen kunde härledas från nedstående 
uttryck (SGI Information kap 6.2) 
 
CPT: 45.08.229' cq          (4) 
 

Insättning av det omräknade matningskraften till spetstryck,
55.2

totJb
totJb

Fq , multiplicerat med 

faktorn två ger en inre friktionsvinkelformeln för Jb-totalsondering: 
 

45.0)
1000

2(8.229'
snitt

totJb

A
F       (5)   

  
eller 
 

45.0)2(8.229' totJbq       
 
En förenkling ger: 
 

)(51,229' 45.0
TotJbF                (Endast matningskraften [kN] behöver sätts in) 

 
För att få en möjlig jämförelse mellan hejar-, vikt och Jb-total-sondering jämfördes dessa med 
de inre friktionsvinklarna och Sättningsmodulerna då Jb-totalsonderingens utvärderade para-
metrar beräknades med den empiriskt framtagna formeln. (Detta p.g.a. de ej har samma enhet 
vid rådata). Givna formler från skriften SGI Information 3 kapitel 6.2 och VVTK Geo kapitel 
1.7.2.6.1: 
 
HfA: 46.0

)(3.229' nettoHfA        (6) 
 
Vim: 53.0

2029' hv         (7) 
 
där 
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HfA(netto) = Antalet slag – mantelfriktionen [slag/0.2m]   (8) 
 
Mantelfriktionen, Pf = Vridmotståndet, Mv · 0.05**3    (9) 
 
hv20 = antalet halvvarv [halv-varv/0.2m] 
 
Resultaten av dessa jämförelser kan ses i Appendix. 
 
4.2.2 Utvärdering av E-modul 
 
Med hjälp av givna formler för de andra sonderingsmetoderna (CPT, HfA,Vim) gjordes jäm-
förelser mot Jb-totalsondering. Precis som utvärdering av inre friktionsvinklar användes CPT- 
sonderingens formel enligt VVTK Geo kapitel 1.7.2.5.2 för sättningsmoduler där det omräk-
nade spetstrycket, totJbq , multiplicerad med faktor två som sätts in istället för qc. 
 
CPT:  93.03.4 cqE         (10) 
 
HfA: 91.0

)(8.2 nettoHfAE         (11) 
 
Vim: 07.1

205.0 hvE         (12) 
 

Insättning i formel (10) av det omräknade matningskraften till spetstryck,
55.2

totJb
totJb

Fq , 

multiplicerat med faktorn två ger sättningsmodulformeln för Jb-totalsondering: 
 

93.0)
1000

2(3,4
snitt

TotJb

A
F

E        (13) 

 
En förenkling ger: 
 

93.043,3 TotJbFE       
 
God samstämmighet mellan de olika diagrammen syns (se Diagram.11, Diagram.12 och Ap-
pendix). 
 
4.2.3 Utvärdering enligt Conrad 
 
Rådata togs till programmet Conrad för de borrhål där CPT-sondering hade använts. För de 
borrhål som kunde utvärderas av programmet togs de inre friktionsvinklar och 
Sättningsmoduler ut för att kunna jämföra mot formlerna som visas i kapitel 2.3.1 och 2.3.2. 
Se Diagram.10 och Diagram 12 i detta kapitel samt diagrammen 25 och 40 i Appendix. 
 

                                                
**3 Antagen till 0.05 med hänsyn tagen till förekommandet av block och sten i jordmånen. 
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4.3 Analys av formler 
 
Framtagandet av spetsrycket för Jb-totalsondering 
För att få jämförbara data mellan CPT-sondering och Jb-totalsondering räknades 
matningskraften från Jb-totalsondering om till spetstryck. Att jämförelsen valdes att göras mot 
CPT-sondering beror på att den är känsligare än vikt- och hejarsondering och därigenom ger 
mer tillförlitliga resultat, samt att hastigheten är densamma som Jb-totalsondering och att 
enheterna är lättomvandlade. 
 

[MPa]ket  Spetstryc
1000][m  borrkronan på Snittarean

[kN]aften   Matningskr
2

  
 

 
Vid jämförandet mellan spetstrycken för CPT-sondering och Jb-totalsondering i de olika 
borrhålen, kunde en stor likhet urskiljas se Diagram.6. 
 
Framtagandet av faktorn 
Konstaterandet ovan gjorde att ett samband syntes och att det skilde en faktor mellan 
kurvorna mellan 1.8 – 2.3. Efter jämförelser och beräkningar för att anpassa faktorn till 
samtliga borrhål kunde konstaterandet göras, att faktorn 2 var mest representativ för resultatet. 
Skillnader med och utan faktor samt olika faktorer för de studerade borrhålen åskådliggörs här 
nedan (se diagram.6 och diagram.7 samt Appendix). 

  
 
 

Diagram.6 Utan faktor. Diagram.7 Med faktor 2. 
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Inre friktionsvinklarna för Jb-totalsondering 
Det finns redan empiriskt framtagna formler för inre friktionsvinklar till CPT-, hejar- och 
viktsondering. Detta har tagits upp kapitel 2.3.1. Genom att applicera denna kunskap på 
resultat från borrhålen kunde ett bra underlag för jämförelse åstadkommas. Det var således 
möjligt att se om Jb-totalsonderingens resultat stämde in med de andra, framför allt mot CPT-
sonderingsresultaten. Se Appedix för att se kurvornas jämförelse i diagrammen med olika 
faktorer. 
 
För att hitta ett bra sätt att utvärdera de inre friktionsvinklarna evaluerades flera formler och 
angreppssätt, men eftersom så stor likhet kunde påvisas mellan kurvan för CPT-sondering och 
den omräknade kurvan för Jb-totalsondering var det också mest logiskt att utvärdera inre 
friktionsvinklarna på samma sätt för Jb-totalsondering som för CPT-sondering, det vill säga: 
 

45.0)
1000

2(8.229'
snitt

totJb

A
F

       
där  
 
FJb-Tot = Matningskraften [kN] 
 
Asnitt = Snittarean för borrkronan [m2] = 25.5·10-4 m2  
 
eller 
 

45.0)2(8.229' totJbq       
 
där 
 

55.2
totJb

totJb
Fq = spetstrycket för Jb-totalsondering [MPa]     

 
Diagram.9 och Diagram.10 här nedan visar Jb-totalsonderingens inre friktionsvinklar utvär-
derade med formeln (4). 
 
Sättningsmodulerna för Jb-totalsondering 
E-modulerna beräknas enligt samma princip som de inre friktionsvinklarna, det vill säga att 
sättningsmodulformeln för CPT-sondering används med tillägg av att faktorn två 
multipliceras in i formeln. 
 

93.0)
1000

2(3,4
snitt

TotJb

A
FE

       (13)
 

Eller 
 

93.043,3 TotJbFE       
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4.4 Analyser från utvärderings programmet Conrad 
 
Eftersom likheterna mellan CPT- och Jb-totalsondering tidigare visat sig vara så stora antogs 
det att Jb-totalsonderings inre friktionsvinklar och sättningsmoduler kan utvärderas på samma 
sätt som för CPT-sondering. För en ytterligare kontroll användes programmet Conrad, ett 
utvärderingsprogram för CPT-sondering, se kap 2.3.3. Vid jämförelser mellan resultat från 
Conrad och resultat från de empiriskt framtagna formlerna kunde likheter konstateras se 
Diagram.9 till Diagram.12. Detta bekräftar att faktorn tillsammans med de två formlerna för 
utvärdering av CPT-sondering kan ge en bra bild av förhållandena vid utvärdering av Jb-
totalsondering i en jord motsvarande den i Igelsta strand. 
 

 
 
 

Diagram.9 Friktionsvinklar för 08W46. Diagram.10 Friktionsvinklar för 08W46. 
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Övriga konstateranden som gjorts i rapporten: 
 

 En viss fördröjning finns i spetstrycket, se Diagram.2 i kapitel 4.3 Analyser av form-
ler.  

 Det antagna grundvatten ytan gjorde inte någon större inverkan på resultaten.  
 Spridningen av platserna gav inte någon större skillnad på resultaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram.11 Sättningsmoduler för 
08W46. 

Diagram.12 Sättningsmoduler för 
08W46. 
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5 Diskussion och analys 
 
Kapitel fem innehåller diskussion och analys som tar upp skillnaden mellan fältförsöken 
(verkligheten) och litteraturen. Här kommer även egna tankar om hur nya erfarenheter och 
möten gett nya infallsvinklar kring potentialen hos Jb-totalsondering och vad som kan tänkas 
göras för att metoden ska bli mer använd i fält och omnämnd i framtida litteratur.  
 
5.1 Inledning 
 
Det finns idag några företag som använder sig av Jb-totalsondering och det finns få 
jämförande studier med andra undersökningsmetoder. Detta har gjort att Jb-totalsondering än 
så länge inte fått något riktigt genombrott till skillnad från viktsondering som används flitigt  
(i Stockholmsområdet)för bestämning av dessa parametrar (inre friktionsvinkeln och 
sättningsmodulen). Jb-totalsondering har stor potential eftersom den har ett bredare 
användningsområde än vad den nyttjas till idag. 
 
5.2 Analys 
 
Jb-totalsondering är en metod som behöver studeras mer i detalj och under längre tid för att 
kunna säkerställas och styrka de uppgifter och samband som framgått vid detta 
examensarbete. De formler som arbetats fram kan genom att studera mer omfattande data 
förfinas och kan därmed styrka underlaget till denna studie.  
Mer säkerställda resultat skulle troligen erhållits om fler borrhål skulle ha gjorts med fler 
sonderingsmetoder (CPT-, hejare och viktsondering), samt att hålen skulle ha haft ett kortare 
c/c-avstånd så att motsvarigheten mellan hålen som jämfördes hade näst intill identisk 
jordprofil. Tolkningen av borrhålen skulle kunna ha varit mer precis och en säkrare 
utvärdering av jordprofilen skulle kunna ha gjorts. 
Fler exempel skulle kunna representeras och jämföras inte bara med varandra utan också med 
andra studier och litteratur. Dock skulle jämförelsen med litteraturen främst vara med CPT-, 
hejare och viktsondering eftersom det finns mer text om dessa sonderingsmetoder.  
 
Att korrelera resultaten från Jb-totalsondering och CPT-sondering kan ha både fördelar och 
nackdelar. Fördelarna består främst i att inga nya formler behöver tas fram eftersom de som 
idag finns framtagna för utvärdering av CPT-sondering även fungerar tillfredställande för 
utvärdering av Jb-totalsondering med tillägg av en faktor som framkommit av detta arbete.  
Nackdelen är att det kanske inte går att få fram riktigt bra värden eftersom formlerna och 
metoderna för utvärdering i grunden är gjorda för en annan sonderingstyp. 
En bra utvärderingsmetod som är enkel att förstå och använda skulle kanske få Jb-
totalsondering mer använd. Från det första steget då planeringen av borrprogrammet ska se ut 
för att sen användas ute i fält. Förhoppningen är att Jb-totalsonderingen kommer användas 
mer i varierade jordprofiler och att metoden kan registrera jordmotståndet (i närheten) med 
nästan samma känslighet som CPT.  
 
Det finns dock idag fortfarande nackdelar med Jb-totalsondering. Nackdelarna är främst att 
det inte finns några officiella metoder för att utvärdera resultaten från Jb-totalsondering. 
Därför måste fler omfattande studier göras i ämnet innan utvärderingen kan anses som 
tillförlitlig. Ytterligare en nackdel är att många tunga lyft måste göras vid användning av Jb-
totalsondering. Metoden innebär därför en sämre arbetsmiljö för fältgeotekniker än för vissa 
av de andra metoderna. En frekventare användning av metoden borde dock sätta fart på 
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utvecklingen av maskiner och därigenom åstadkomma bättre maskiner ur 
arbetsmiljösynpunkt.  
 
Eftersom det endast finns ett fåtal artiklar om Jb-totalsondering och inga publicerade skrifter 
om utvärderingsmetoder av inre friktionsvinklar och sättningsmoduler upplevdes tacksamhet 
för att få tillgång till det då opublicerade materialet från Gunnar Nilsson som nu går att hitta 
på SGFs hemsida under SGF Notat 1:2009. Skriften har varit en vägledning för 
examensarbetets genomförande. I skriften har studier gjorts på två platser, Linköping och 
Stockholm. Där en jämförelse mellan CPT-, hejar- och Jb-totalsondering gjorts för att hitta 
samband mellan dessa sonderingsmetoder. Med stöd i dessa resultat kunde slutsatsen i detta 
examensarbete jämföras.  
 
Liknande studier som denna har även gjorts i ett examensarbete vid Luleå tekniska universitet 
för Sweco där man har jämfört Jb-totalsondering med hejarsondering, se Olsson, J. (2008). 
Det skulle också vara bra om en liknande studie som denna gjordes någonstans i Sverige för 
att se resultaten, jämföra dessa och utifrån det sammanställa en slutsats. 
 
För metodens framtida position på marknaden skulle det vara bra om metoden togs upp i 
nästkommande upplaga av Fälthandboken (SGF) och vid eventuell revidering av 
Plattgrundläggningshandboken (SGI) som båda används flitigt av branschen. Det skulle 
kunna göra att information om metoden når ut till branschen på ett bättre sätt. Namnbyte 
skulle även kunna ge metoden en starkare position på marknaden eftersom den idag ofta 
blandas ihop med Jb-sondering klass 3.  
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6 Slutsats 
 
Kapitel sex går igenom slutsatsen utifrån examensarbetets frågeställning ”Kan man 
utvärdera friktionsvinklar och sättningsmoduler tillförlitligt ur en Jb-totalsondering?”, som 
var frågeställningen till detta examensarbete. Här görs även en analys av resultat och en 
genomgång av felkällor som finns. En kort genomgång av förslag till fortsatt forskning på 
området görs även i slutet i detta kapitel. 
 
Under arbetets gång har samband setts mellan CPT-sondering och Jb-totalsondering.  
T.ex. visar resultaten i diagrammen (se Appendix, Diagram.12, Diagram.13 och Diagram.14) 
en likhet vid omräknande av Jb-totalsonderingens matningskraft till spetstryck.  
Formen hos de två kurvorna var likartade och gjorde det därför intressant att utreda om det 
gick att empirisk ta fram inre friktionsvinklar och sättningsmoduler på samma sätt för Jb-
totalsondering som för CPT-sondering. 
Ett annat samband som hittades var att Jb-totalsonderingen hade lägre resultatvärden än CPT-
sonderingen, då den omräknade matningskraften till spetstryck jämfördes mot CPT-
sonderingens spetstryck. För att uppnå att kurvorna skulle ligga så nära varandra som möjligt 
bedömdes en faktor mellan 1.8 – 2.3 skilja resultaten, där en faktor två var den mest 
representativa för samtliga jämförda sonderingspunkter. Examensarbetet visar följande 
slutsatser: 
 

 Att det finns möjlighet att bedöma både inre friktionsvinklar och sättningsmoduler 
från Jb-totalsondering som kan göras genom enkla beräkningar med formler och 
samband, som redan är kända för branschen idag. Det går att använda CPT-formeln 
för inre friktionsvinklar och för sättningsmoduler för att få ut motsvarande parametrar 
för Jb-totalsondering. Det som krävs är en omräkning av matningskraften multiplicerat 
med en faktor. 

 Att en faktor 2 som multipliceras med den omräknade matningskraften för Jb-
totalsondering visar sig fungera mycket tillfredställande vid användning av formlerna 
för den inre friktionsvinkeln och sättningsmodulen för den aktuella 
undersökningsplatsen (Igelsta strand).  

 

93.0

45.0

)
1000

2(3.4

)
1000

2(8.229'

snitt

totJb

snitt

totJb

A
FE

A
F

 

 
 För att ytterligare kontrollera om formlerna ovan gav rättvisande resultat jämfördes 

resultaten mot utvärderingsprogrammet Conrad.  De resultat som erhölls var även här 
mycket tillfredställande, se kapitel 4.4 Analyser från utvärderingsprogrammet Conrad 
(se Diagram.10 och Diagram.12). 

 Jb-totalsondering kan ses som CPT-sonderingens förlängda arm, det vill säga att Jb-
totalsonderingen klarar fastare, hårdare jordar på större djup än CPT-sonderingen med 
tillfredställande känslighet. 
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 Det finns också en stor likhet mellan Jb-totalsondering och hejarsondering i 
diagrammen för inre friktionsvinklar och sättningsmoduler. (Se Diagram.43 och 
Diagram.44 i Appendix). 
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7  Studiens begränsningar 
 
 För att fastställa samband mellan matningskraft och friktionsvinkel/sättningsmodul 

skulle fler studier ha gjorts i närområdet och på andra platser med liknande jordprofil 
eller jordarter. En större studie hade dock blivit allt för tidskrävande för detta 
examensarbete. 

 Formlerna för inre friktionsvinklar och sättningsmoduler är egentligen till för CPT-
sondering. 

 Mänskliga faktorn är en felkälla som finns med i flera steg, från fältgeoteknikern på 
plats fram till den slutliga beräkningen av sättningsmoduler och inre friktionsvinklar. 
Detta är kanske den största felkällan som kan ha påverkat resultaten mest, men denna 
felkällan är också genomgående hos alla andra sonderingsmetoder. 
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8 Rekommendationer 
 

 Faktor 2 verkar vara ett representativt värde som ska multipliceras med 
matningskraften för att stämma mot CPT:s spetstryck. Det skulle behövas fler studier 
för att bekräfta denna faktor samt om den kan användas i andra jordar och områden. 

 
 Det finns likheter mellan hejarsondering och Jb-totalsondering, samband som inte har 

belysts tillräckligt i detta arbete. Vid eventuella fortsatta studier inom ämnet, skulle 
det finnas intresse att studera hejarsonderingen mot Jb-totalsonderingen. 
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9 Förslag till fortsatta studier 
 

 Det bör utföras fler studier ute i landet. Detta för att kunna utvärdera metoden 
ytterligare och fastställa slutsatsen i detta examensarbete. Mer omfattande studier ute i 
landet skulle dessutom kunna fastställa om detta sätt att beräkna inre friktionsvinklar 
och sättningsmoduler är tillämpbart över hela landet eller om denna metod enbart 
lämpar sig för jordlagerförhållanden där denna studie genomförts. 
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Appendix 
 
Planritning för alla borrhål, se Fig.42. 

  
 
 
 

Fig.43 Igelsta strand, Södertälje. 
(Bandak, P. Lindberg, M. (2008) PM geoteknik. Igelsta strand Södertälje.) 
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Planritning visandes de borrhål som studerats i examensarbetet, se Fig.43. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 44 Igelsta strand, med de studerade borrhålen. 
(Sofia Wister) 
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Profilritning över borrhål 08W11. Andra borrhål är markerade men det är bara vårt studerade 
borrhål som är utritat. (se Fig.44) 

 
Visningsversionen av programmet Geo Suite visar borrhålet 08W11, se Fig.45. 
 

 
 
 

Fig. 45 Borrhål 08W11. 

Fig. 46 Alla enhetsresultat för borrhålet är utritade. 
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Borrhålets spetstryck redovisas här i Diagram.12 som är framtagen från rådata för CPT och 
den empiriska framtagna formeln för Jb-totalsondering kan ses i kapitel 4.2. 

 
 
Diagram 13 visa Jb-totalsondering multiplicerad med faktor 1.8 som är den mest passande 
faktorn för just det borrhålet. Diagram.14 visar Jb-totalsondering multiplicerat med faktor 2. 

 
 
 
 
 

Diagram.12  Spetstrycket hos borrhål 08W11. 

Diagram 14 Spetstryck med faktor 2. Diagram.13 Spetstryck med faktor 1.8. 
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Diagrammen visar de inre friktionsvinklarna för borrhål 08W11. Diagram.15 visa Jb-
totalsondering multiplicerad med faktor 1.8 som är den mest passande faktorn för just det 
borrhålet. Diagram.16 visar Jb-totalsondering multiplicerat med faktor 2. 

 
 
 
Diagrammen visar sättningsmodulerna för borrhål 08W11. Diagram 17 visa Jb-totalsondering 
multiplicerad med faktor 1.8 som är den mest passande faktorn för just det borrhålet. Diagram 
18 visar Jb-totalsondering multiplicerat med faktor 2. 

  
 
 

Diagram.15 Friktionsviklar med faktor 1.8. Diagram. 16 Friktionsvinklar med faktor 2. 

Diagram. 18 Sättningsmodul med fak-
tor 2. 

Diagram. 17 E-modul med faktor 1.8. 
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Profilritning över borrhål 08W18. Andra borrhål är markerade men det är bara vårt studerade 
borrhål som är utritad. (SeFig.46) 

 
Visningsversionen av programmet Geo Suite visar borrhålet 08W18., se Fig.47. 

 
 
 
 

Fig.47  Borrhål 08W18.  

Fig.48  Alla enhetsresultat för borrhålet är utritade. 



Appendix 
 

75 
 

Borrhålets spetstryck redovisas här i Diagram.19 som är framtagen från rådata för CPT och 
den empiriska framtagna formeln för Jb-totalsondering kan ses i kapitel 4.2. 

 
 
Diagram 20 visa Jb-totalsondering multiplicerad med faktor 2.1 som är den mest passande 
faktorn för just det borrhålet. Diagram 21 visar Jb-totalsondering multiplicerat med faktor 2. 
 

 
 
 

Diagram.19 Spetstrycket för borrhål 08W18. 

Diagram.20 Spetstryck med faktor 2.1. Diagram.21 Spetstryck med faktor 2. 



Appendix 
 

76 
 

Inre friktionsvinklar jämförs mellan utvärderingsprogrammet CONRAD och den empiriskt 
framtagna formeln för CPT-sondering. (Endast CPT, se Diagram.22 ). 

 
 
Diagrammen visar de inre friktionsvinklarna för borrhål 08W18. Diagram 23 visa Jb-
totalsondering multiplicerad med faktor 2.1 som är den mest passande faktorn för just det 
borrhålet. Diagram 24 visar Jb-totalsondering multiplicerat med faktor 2. 

 
 
 
 

Diagram 23 Friktionsviklar med faktor 2.1. Diagram.24 Friktionsviklar med faktor 2. 

Diagram. 22 Friktionsvinklar utvärderad ur CONRAD. 
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Sättningsmodulen jämförs mellan utvärderingsprogrammet CONRAD och den empiriskt 
framtagna formeln för CPT-sondering. ( Endast CPT, se Diagram.25) 

 
 
 
Diagrammen visar sättningsmodulerna för borrhål 08W18. Diagram 26 visa Jb-totalsondering 
multiplicerad med faktor 2.1 som är den mest passande faktorn för just det borrhålet. Dia-
gram.27 visar Jb-totalsondering multiplicerat med faktor 2. 

  
 
 
 

Diagram.26 E-modul med faktor 2.1. Diagram.27 E-modul med faktor 2. 

Diagram.25 E-moduler utvärderad ur CONRAD. 
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Profilritning över borrhål 08W27. Andra borrhål är markerade men det är bara vårt studerade 
borrhål som är utritad., se Fig.48. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 49 Borrhål 08W27. 
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Fig. 50  Alla enhetsresultat för borrhålet är utritade. 

Visningsversionen av programmet Geo Suite visar borrhålet 08W27., se Fig.49.. 

 
 
 
 
 



Appendix 
 

80 
 

Eftersom hejarsondering och viktsondering inte har en gemensam enhet så visas endast de 
diagrammen som är för inre friktionsvinklar (Diagram.28) och sättningsmoduler (Dia-
gram.29). Formlerna är de empiriskt framtagna och kan ses i kapitel 2.3.1 och 2.3.2. 

 
Diagram.28 Friktionsvinklar för borrhål 08W27. Diagram.29 E-moduler för borrhål 08W27. 
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Profilritning över borrhål 08W33. Andra borrhål är markerade men det är bara vårt studerade 
borrhål som är utritad. (Se Fig.50). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.51 Borrhål 08W33. 
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Fig.52 Alla enhetsresultat för borrhålet är utritade. 

Visningsversionen av programmet Geo Suite visar borrhålet 08W33.(Se Fig.51) 
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CPT- och hejarsondering har inte en gemensam enhet så precis som de föregående diagram-
men visas endast de diagrammen som är för inre friktionsvinklar (Diagram.30) och sätt-
ningsmoduler (Diagram.31). Formlerna är de empiriskt framtagna och kan ses i kapitel 2.3.1 
och 2.3.2. 
(Vid hejarsondering kan hammaren frisjunka, då visar diagrammet noll, se diagrammen ned-
an). 

 
 
 
 

Diagram.31 E-moduler för borrhål 08W33. Diagram.30 Friktionsvinklar för borrhål 08W33. 
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Profilritning över borrhål 08W39. Andra borrhål är markerade men det är bara vårt studerade 
borrhål som är utritad. (Se Fig.52) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.53  Borrhål 08W39. 
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Visningsversionen av programmet Geo Suite visar borrhålet 08W39, se Fig.53. 

 
 

Fig. 54 Alla enhetsresultat för borrhålet är utritade. 
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Samma gäller här som för föregående borrhål. Endast inre friktionsvinklar (Diagram.32)och 
sättningsmoduler (Diagram.33) visas. Formlerna är empiriskt framtagna och kan ses i kapitel 
2.3.1 och 2.3.2. 

  
 Diagram.33 E-moduler för borrhål 08W39. Diagram.32Friktionsvinklar för borrhål 08W39. 
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Profilritning över borrhål 08W46 och för 08W57. Andra borrhål är markerade men det är bara 
vårt studerade borrhål som är utritad, se Fig.54. 
 

 
 
 
 

Fig. 55 Borrhål 08W46 och 08W57. 



Appendix 
 

88 
 

Visningsversionen av programmet Geo Suite visar borrhålet 08W46, se Fig.55. (Se fig.52) 

 
 
 
 
 
 

Fig.56  Alla enhetsresultat för borrhålet är utritade. 
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Borrhålets spetstryck redovisas i Diagram.34 här nedan. Den är framtagen från rådata för 
CPT och den empiriska framtagna formeln för Jb-totalsondering utan faktor 2  
(se i kapitel 4.2). 

 
 
Diagram 35 visa Jb-totalsondering multiplicerad med faktor 2.3 som är den mest passande 
faktorn för just det borrhålet. Diagram 36 visar Jb-totalsondering multiplicerat med faktor 2. 

  
 

Diagram.34 Spetstrycket hos borrhål 08W46. 

Diagram.35 Spetstryck med faktor 2.3. Diagram.36 Spetstryck med faktor 2. 
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Inre friktionsvinklar jämförs mellan utvärderingsprogrammet CONRAD och den empiriskt 
framtagna formeln för CPT-sondering. (Se diagram 37) 

 
 
Diagrammen visar de inre friktionsvinklarna för borrhål 08W46. Diagram 38 visa Jb-
totalsondering multiplicerad med faktor 2.3 som är den mest passande faktorn för just det 
borrhålet. Diagram.39 visar Jb-totalsondering multiplicerat med faktor 2. 

 
 
 
Sättningsmodulen jämförs mellan utvärderingsprogrammet CONRAD och den empiriskt 
framtagna formeln för CPT-sondering. (Endast CPT, se Diagram.40) 

Diagram.38 Friktionsviklar med faktor 2.3. Diagram.39 Friktionsviklar med faktor 2. 

Diagram.37 Friktionsvinklar utvärderad ur CONRAD. 
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Diagrammen visar sättningsmodulerna för borrhål 08W46. Diagram.41 visa Jb-totalsondering 
multiplicerad med faktor 2.3 som är den mest passande faktorn för just det borrhålet. Dia-
gram.42 visar Jb-totalsondering multiplicerat med faktor 2. 

 
 
 
 
Visningsversionen av programmet Geo Suite visar borrhålet 08W57, se Fig.56. 

Diagram.41 E-modul med faktor 2.3. Diagram.42 E-modul med faktor 2. 

Diagram.40 E-moduler utvärderad ur CONRAD. 
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Fig. 57 Alla enhetsresultat för borrhålet är utritade.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borrhål 08W57 består av Jb-totalsondering och hejarsondering som visar de inre friktions-
vinklarna i Diagram.43 och sättningsmodulerna i Diagram.44. Formlerna är empiriskt fram-
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tagna och kan ses i kapitel 2.3.1 och 2.3.2 för hejaresondering samt för Jb-totalsondering samt 
4.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profilritning över borrhål 08W86. Andra borrhål är markerade men det är bara vårt studerade 
borrhål som är utritad, se Fig.57. 

Diagram.43 Friktionsvinklar för borrhål 08W57. Diagram.44 E-moduler för borrhål 08W27. 
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Visningsversionen av programmet Geo Suite visar borrhålet 08W86. se Fig.58. 

Fig. 58 Borrhål 08W86. 
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Endast inre friktionsvinklar (Diagram.45) och sättningsmoduler (Diagram.46) visas p g a att 
dessa sonderingar inte har samma enhet vid eventuell reodvisning. Formlerna är empiriskt 
framtagna och kan ses i kapitel 2.3.1 och 2.3.2. samt se kapitlen 2.1.2 och 2.1.3. 

Fig. 59 Alla enhetsresultat för borrhålet är utritade. 
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Diagram.45 Friktionsvinklar för borrhål 08W86. Diagram.46 E-moduler för borrhål 08W86. 
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 Diagram.47 Utdrag från Conrad utvärdering för borrhål 08W18.  
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 Diagram.48 Utdrag från Conrad utvärdering för borrhål 08W46.  


