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Förord 

Detta examensarbete är det avslutande momentet på fem års 

civilingenjörsstudier vid Luleå tekniska universitet. Efter fem mycket härliga år 
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Examensarbetet har utförts åt Vectura Consulting i Sundsvall, arbetet 

motsvarar 30 högskolepoäng. Jag vill tacka min handledare på Vectura Per 

Nilsson som under examensarbetet försett mig med relevant och kvalitativ 

information vilket har varit till stor hjälp under denna tid. Jag vill också tacka 

min handledare på Universitetet Kerstin Pousette som mycket noga granskat 

och väglett mig under arbetes gång. Samtidigt vill jag också tacka alla mina 

klasskamrater och lärare på LTU som gjort studietiden till en mycket bra tid i 

mitt liv. 

Jag skulle vilja rikta ett särskilt tack till min Sambo Sofie och min familj för 

mycket aktivt stöd under hela min studietid. 

Umeå, september 2012 

Björn Lundman 
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Sammanfattning 

Att kombinera flera olika undersökningsmetoder i ett projekt är något som sker 

dagligen. Detta examensarbete har utförts i ett projekt som inom geotekniken 

kombinerar relativt sällan använda metoder. Samtidigt som i stort sätt hela 

undersökningsprogrammet är utfört på vatten. 

I examensarbetet utvärderas de geotekniska undersökningarna som Vectura 

Consulting genomförde för projektet City Link i Stockholm under tiden hösten 

2011 till våren 2012. Undersökningarna utfördes på uppdrag av Svenska 

kraftnät för konstruktionen av City Link vilken är en TBM driven tunnel som 

skall gå under Centrala delarna av Stockholm. Examensarbetet är utfört på 

uppdrag av Vectura i Sundsvall där Per Nilsson har varit drivande i de 

frågeställningar som examensarbetet tar upp. 

De använda undersökningsmetoderna i projektet har varit Jb-sondering, 

reflektion- och refraktionseismik, MWD-styrd sänkhammarborrning och 

kärnprovtagning. Alla undersökningar utom kärnprovtagningen har utförts på 

vatten och kärnprovtagningen har i examensarbetet inte tagits upp närmare. 

Komplikationer och lösningar angående sondering från flotte konstaterades 

under arbetet, vilket har resulterat i en lista med rekommendationer beträffande 

sondering på vatten.  

Jord-bergsondering har kopplats till refraktionseismik för att undersöka om 

man kan se de skillnader i bergkvalitet som de seismiska undersökningarna 

visar. Analys kring detta visar att det starkt tenderar att vara möjligt, samtidigt 

som mer jämförande undersökningar behövs för att bekräfta detta. Vad som 

också visas är seismikens vikt vid en större geoteknisk undersökning där 

bergets nivå är av intresse. Med refraktionseismik har bergets nivå kunnat 

bestämmas mer kontinuerligt än om endast jb-sondering skulle utförts. 
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MWD-styrd sänkhammarborrning är en ganska ovanlig metod inom 

geotekniska undersökningar. Under projektet har sänkhammarborrningen 

använts där det bedömts att jb-sondering inte kunde användas på grund av för 

stora sonderingsdjup. Sänkhammarborrningen hade för avsikt att likt de andra 

sonderingarna bestämma djup till berg, vilket de också gjorde. Vidare analys 

av sänkhammarborrningen visar också att bergkvalité i förhållande till samtliga 

utförda sänkhammarborrningar kan uttydas.  

För både jb-sondering och sänkhammarborrning har metoden att integrera 

sjunkhastighet och att bilda ett index gett en enklare grafisk tolkning av 

sonderingarna. Indexet som bildas med matningskraft och sjunkhastighet har 

också används för att tolka bergkvalitet. Studierna visar också på viss betydelse 

av sondstängernas egenvikt vid sondering och då speciellt för jb-sondering.    
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Abstract 

Combining several different investigation methods within one project is 

something that is done on a daily basis. This master thesis analyses results from 

a project where methods that are relatively unusually within the geotechnical 

society are combined. The sounding program was also almost entirely executed 

on water. 

In the thesis geotechnical investigations performed by Vectura Consulting for 

the City Link project are evaluated. The City Link project is a TBM driven 

tunnel under the city of Stockholm, and the investigations was performed on 

the behalf of “Svenska kraftnät”. The thesis is performed on behalf of Vectura 

in Sundsvall where Per Nilsson has driven the issues which are the subject of 

this thesis. 

The methods used in the project has been soil-rock sounding, reflection- and 

refraction seismic, MWD-guided down the hole drill (DTH) and core drilling 

sampling. Every sounding except the core drilling sampling has been 

conducted on water. The core drilling sampling has in this thesis been infringed 

for the other methods. Complications and solutions regarding the performed 

sounding on water were found during the project, which resulted in a list of 

recommendations for performing sounding on water.  

Soil-rock sounding has been linked to the performed refraction seismic to 

investigate whether the seismic inferred rock quality could be shown in the 

soil-rock sounding.  The analysis shows that it strongly tends to be possible, 

although more studies have to be done to confirm this theory. The study also 

shows the importance of having a seismic survey within a large scale 

geotechnical investigation where the bedrock level is of interest. 
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MWD-guided down the hole drill is, within the geotechnical society, an 

uncommon method for rock-sounding. In this project the DTH were carried out 

on the sounding points where soil-rock sounding was estimated not to be 

possible to use, because of too large sounding depths. The aim of the 

investigations where to find the bedrock surface, which it also did. Further 

analysis also indicates that the rock quality in relation to all executed DTH 

soundings within the project could be distinguished. 

For both soil-rock sounding and DTH the method to integrate the sink rate and 

to form an index has given a simpler graphical interpretation of the soundings. 

The index which is formed by the driving force and the sink rate has also, and 

can be used to interpret the rock quality. The study also showed some 

significance regarding the weight of the sounding rods, especially for rock-soil 

sounding.     
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Termförteckning 

Borrkax – Det av borren sönderdelade material som spolas undan vid drift. 

Foderrör – Stödjande rör i vilken sondering utförs för att inte bryta 

sonderstängerna. 

Geofoner – Instrument som omvandlar markens skakningar (vibrationer), 

orsakade av närbelägna jordskalv eller sprängningar, till elektriska signaler.  

Hydrofoner – Instrument som mäter tryckförändringar i vatten och omvandlar 

dessa till elektriska signaler. 

Jord-Bergsondering – Traditionell undersökningsmetod som används för att 

bland annat bestämma djup till berg.  

Kärnborrning – Metod som härstammar från gruvindustrin. En roterande 

skärande diamantborr drivs i berget varpå kärnan som skapas tas tillvara för 

kartering.  

MWD – Meassure While Drilling, mätning och registrering av borrparametrar 

under pågående borrning. 

Refraktionseismik – Tekniken används inom geoteknik för att med en skapad 

energipuls som rör sig med olika hastighet i olika material, bestämma en jords 

lagerprofil och egenskaper. 

Reflektionseismik – Tekniken används inom geoteknik för att med en skapad 

energipuls som rör sig med olika hastighet i olika material bestämma en jords 

lagerprofil. 
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Sänkhammare – Borrningsutrustning där hammaren är monterad direkt efter 

borrkronan. 

TBM – Tunnelborrningsmaskin. 
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1 INLEDNING 

I detta avsnitt ges bakgrunden till examensarbetet samt syfte och mål med 

arbetet. Här presenteras också vilken arbetsgång som använts för att nå målet, 

samt gjorda avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Detta arbete utförs till följd av projektet Stockholms ström. Stockholms ström 

är ett mycket omfattande infrastrukturprojekt, vilket ska förnya och förstärka 

elnätet i hela Stockholmsregionen. Projektet drivs av det statliga affärsverket 

Svenska kraftnät, vilket tillsammans med energiföretagen Vattenfall och 

Fortum föreslagit en ny struktur för regionens elnät, där mycket av det 

befintliga elnätet ska förläggas under jord. Projektet består i sin tur av drygt 

femtio delprojekt där en av de viktigaste delarna är Citylink. Citylink kommer 

att binda samman Stockholms norra och södra område, från Hagby i 

Upplandsväsby till Ekudden i Haninge med en 400kV kraftledning under jord 

vilket visas i  

Figur 1.1. (Stockholms ström, 2012) 

Citylink består i sin tur av tre deletapper där etapp 2 är en cirka 13 km lång 

tunnel vilken har sin början i norr vid Anneberg och sitt slut i söder vid 

Mårtensdal. Tunneln kommer att ligga relativt djup (70-100m) och alltid gå i 

berg. Vid ett flertal tillfällen kommer tunneln att passera under vattendrag. Vid 

dessa tillfällen är det viktigt att veta vart bergytan är belägen. Tunneln kommer 

inte att drivas konventionellt (borrning/sprängning) utan med en TBM 

(tunnelborrningsmaskin). Således är det då också viktigt att veta var det kan 

förekomma sprickzoner i anslutning till vattendragen. Vidare är det också 
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viktigt att veta vilken typ av berg som tunneln kommer att passera genom. Att i 

förväg veta bergets egenskaper behövs för att kunna optimera TBM:en i drift. 

 

Figur 1.1 Sträckningen för City Link där etapp 2 är en tunneldel vilken drivs 

med TBM, (Stockholms ström, 2012). 

Under sommaren 2011 till våren 2012 har Vectura Consulting genomfört de 

geotekniska förundersökningarna för vattenpassagerna mellan Skeppsholmen 

mot Stadsgårdskajen och Strandvägen i centrala Stockholm samt mellan 

Bockholmen och fastlandet i både nordlig och sydlig riktning. Flertalet 

undersökningsmetoder har används för att få en så god bild som möjligt av 

bergytan. De metoder som används är Jord-bergsondering (Jb-sondering), 

seismik (reflektion- och refraktionseismik), kärnborrning och 

sänkhammarborrning utrustad med MWD (Measurement While Drilling). 

Vidare har prover på borrkaxet från sänkhammarborrningen analyserats.  

Ett behov av att knyta samman resultaten från de olika 

undersökningsmetoderna finns således. Här önskas en koppling mellan Jb-

sondering och seismiken och då främst av bergdelen. Är det möjligt att med Jb-

sonderingen utläsa bergkvalitén och sedan matcha mot den uppmätta 
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bergkvalitén från seismiken? Behov finns också att kalibrera seismiken mot Jb-

sonderingen för att få mer exakt läge på bergytan. Där vattendjupen blir för 

stora för Jb-sonderingen kommer den traditionella borriggen att bytas ut mot 

en brunnsborr utrustad med en sänkhammare som klarar större djup. En 

utvärdering av sänkhammarborrningen jämfört med Jb-sondering kan göras för 

att se om metoderna går att jämställas. Vidare undersöks 

sänkhammarborrningarna mot varandra för att se om skillnader i bergkvalitet 

kan utläsas. 

Metoderna Jb-sondering och seismik utgör tillsammans ett bra verktyg för att 

mer detaljerat bestämma jordlagerföljd samt bergnivå. En Jb-sondering ger ett 

mycket definitivt läge på bergnivån i en specifik borrpunkt. En 

seismikundersökning däremot ger information längs en linje om hur markens 

olika lager befinner sig i förhållande till markytan, dock med något mindre 

noggrannhet än vid en Jb-sondering. Genom att utnyttja metoderna 

tillsammans kan en detaljerad bild av verkligheten skapas.  

Både Jb-sonderingen och sänkhammarborrningen har genomförts på två i 

sammanhanget stora pråmar. Att utföra sondering på ett flytmedium är inte helt 

problemfritt. Under sonderingarnas gång har problem konstaterats och åtgärder 

vidtagits som har direkt anknytning till sondering på vatten. För framtida 

liknande undersökningar är det viktigt att dokumentera dessa erfarenheter. Här 

finns ett behov av erfarenhetsåterföring, där generella riktlinjer kan vara att 

eftersträva för att minska riskerna i ett projekt. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att undersöka värdet av att kombinera Jb-sondering 

med seismik. En kombination av metoderna kan ge en betydligt mer detaljerad 

bild av verkligheten än om metoderna används var för sig. Syftet är även att 

förklara svårigheterna med sondering på vatten och att diskutera hur 

problematiken kan hanteras, samt tolka sänkhammarborrningen mot Jb-

sonderingarna men också utvärdera resultatet från sänkhammarborrningen. 

Målet med examensarbetet är: 

 Undersöka värdet av att kombinera undersökningsmetoderna Jb-

sondering och seismik i syfte att öka kvalitén på en undersökning. 

 Identifiera och försöka koppla samman resultatet från Jb-sondering med 

seismik så en gemensam modell innehållande bergets egenskaper kan 

framställas. 
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 Analysera Jb-sonderingen mot den MWD-utrustade 

sänkhammarborrningen så att dessa kan jämställas. 

 Tolka resultatet från sänkhammarborrningen, främst gällande 

bergkvalitet. 

 Undersöka och sammanställa problematiken kring sondering på vatten. 

1.3 Frågeställning 

Följande frågor har identifierats för att uppfylla målet: 

 Kan koppling göras mellan Jb-sonderingarna och MWD-styrd 

sänkhammarborrning? 

 Hur tolkas Sänkhammarborrningen, kan skillnader ses i bergkvalitet? 

 Kan man utvärdera bergkvalitet från Jb-sondering och i så fall med 

vilka metoder? 

 Hur utvärderas seismikundersökningarna? (litteraturstudie) 

 Kan koppling göras mellan seismikundersökningarna och Jb-

sonderingen beträffande bergkvalitet? 

 Vilka svårigheter uppkommer vid sondering på vatten samt hur 

hanteras dessa? 

1.4 Metod 

För att svara på de frågor som ställs i detta arbete kommer en litteraturstudie 

samt en analysdel av sonderingsresultatet att genomföras. Platsbesök 

genomförs under borrningstiden för att förstå hur arbete på vatten genomförs, 

men också för att se hur sonderingarna genomförs. 

Vid analysdelen används programmet Excel. 

1.5 Avgränsningar 

De geotekniska undersökningarna som genomförts har omfattat många 

undersökningsmetoder. För att fokusera på att uppfylla de mål som ställts upp, 

kommer vissa undersökningar inte att få samma vikt i examensarbetet.  

Kärnborrningen som är genomförd kommer att nämnas. Dock kommer 

materialet som kärnborrningen genererar att åsidosättas. Litteraturstudien 

begränsas i största del till svenska publikationer. MWD-sonderingen, vilken 

kan genomföras med flertalet maskiner, kommer endast att beskrivas för 

sänkhammarborrning, då det är den aktuella metoden i projektet. 
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Beträffande geofysiska metoder läggs betoning på de seismiska metoderna och 

då refraktion- och reflektionseismik, vilka är de använda metoderna i projektet. 

Materialet som jämförs beträffande Jb-sonderingarna studeras i anslutning till 

antigen seismiklinjer eller sänkhammarborrning. 

Undersökningarna är utförda i både berg och sediment, dock kommer fokus att 

vara kring bergdelen i projektet. 
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2 LITTERATURSTUDIE 

I detta kapitel beskrivs först de projektspecifika sonderingsmetoderna, varefter 

tidigare studier gällande utvärderingsmetoder för de olika 

undersökningsmetoderna gås igenom. 

2.1 Projektets sonderingsmetoder 

2.1.1 Jord-bergsondering 

Jord-bergsondering eller Jb-sondering avser vanligtvis sondering i jord och 

berg med trycklufts- eller hydrauldrivna borrmaskiner. Metoden är väl 

utvecklad och datoriserad, tekniken är allmän och används ofta i projekt där 

djup till berg är av intresse. Metoden är standardiserad i Sverige i och med 

Metodbeskrivning för Jord-bergsondering Rapport 2:99 från SGF, Svenska 

geotekniska föreningen. (SGF, 1999) 

Metoden genomförs genom att en borrkrona vid lågt motstånd pressas och 

roteras för att genomtränga aktuellt medium. Vid ökat motstånd påförs även 

slagenergi från en hammare via borrstålet till borrkronan. För att borrkronan 

inte ska bearbeta tidigare lösgjorda fraktioner spolas hålbotten ren genom 

spolkanaler i borrkronan. Detta sker vanligtvis med vatten eller luft som 

spolmedium. Under projektets gång har vatten används. Under sonderingen 

görs kontinuerligt olika mätningar, vilka beror på sonderingsklass dock mäts 

alltid tiden för 0,2 meters sjunkning. 

Metodens syfte är att fastställa djup till berg, en jords blockighet samt bergets 

relativa fasthet och sprickighet. För att med säkerhet konstatera bergytans nivå 

drivs sonderingen 3 meter ned i förmodat berg, detta gäller för 

husbyggnationer, vägar och järnvägar eller dylikt. I mer speciella fall såsom 
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underjordskonstruktioner eller mer komplicerade geokonstruktioner kan 

sondering avbrytas efter minst fem meter i förmodat berg, för att styrka att det 

inte är stora block som stötts på, vilket annars kan tolkas som berg.  

Jb-sonderingen har med åren utvecklats och vid sondering idag kan flertalet 

parametrar registreras och analyseras. Utöver tiden för 0,2 meters sjunkning 

kan också dessa parametrar registreras: 

 Rotationshastighet (rpm) 

 Matningskraft (kN) 

 Rotationstryck (MPa) 

 Spoltryck (MPa) 

 Spolflöde (l/min) 

 Hammartryck (MPa) 

Jb-sondering kan enligt standard utföras i fyra klasser, Jb-1, Jb-2 och Jb-3 samt 

den fjärde klassen benämnd Jb-tot. Den senare av klasserna har standardiserats 

i och med en ytterligare rapport från SGF, Rapport 1:2006 Metodbeskrivning 

för Jb-totalsondering. De olika klasserna avser vilka parametrar som skall 

registreras, samt med vilken noggrannhet sonderingarna utförs med. Vidare 

specificeras även vilket spolmedium som skall användas under sondering. 

Vilken sonderingsklass som används framgår ofta i kravspecifikationerna för 

det aktuella uppdraget. Skillnaden mellan de olika sonderingsklasserna framgår 

av Tabell 2.1 (SGF, 1999) (SGF, 2006). 
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Tabell 2.1 Specifikationen för de olika sonderingsklasserna beträffande 

noggrannhet och registrerad parameter, (SGF, 1999) (SGF, 2006). 

Registrerade 

Parameter 
Enhet 

Sonderingsklass och dess noggrannhet 

vid utförande 

Jb-1 Jb-2 Jb-3 Jb-tot 

Djup m 0,1 0,1 0,1 0,05 

Sjunkhastighet s/0,2 m 1 1 1 1 

Matningskraft kN - 10 % 10 % 5 % 

Hammartryck MPa - 5 % 5 % 5 % 

Rotationstryck MPa - 2 % 2 % 5 % 

Rotationshastighet rpm - - 2 % 2 % 

Spolmediatryck MPa - - 2 % 5 % 

Spolmediaflöde l/min - - 5 % 2 % 

Sjunkhastighet mm/s - - -  

Vridmoment kNm - - -  

Spolmedia - luft/ 

vatten 

luft/ 

vatten 
vatten 

vatten/ 

luft 

 

Borriggen som används vid Jb-sondering är någon form av geoteknisk 

borrbandvagn. Borrbandvagnens vikt har specificerats i den nya standarden för 

Jb-totalsondering och skall vara minst 2000 kg samt kunna uppnå 30kN 

tryckkraft med hjälp av förankring. En topphammare, luft eller hydrauliskt 

driven, väljs så en sjunkhastighet om minst 0,2 meter till 0,6 meter per minut 

kan uppnås i hårt osprucket berg. Vidare har borrstålets diameter specificerats i 

den nya Jb-tot standarden. Så kallade Geostänger med en ytterdiameter på 44 

mm ska användas, vilket också är det vanligast förekommande borrstålet för 

Jb-sondering. Vid Jb-1-3 kan såväl stiftborrkrona eller skärborrkrona användas. 

Vid Jb-totalsondering används en stiftborrkrona som är försedd med en 

backventil för att förhindra att lös jord tränger in i borrstålet under 

sonderingen. Figur 2.1 visar några olika borrkronor vilka kan användas vid Jb-

sondering. (SGF, 1999) (SGF, 2006) 
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Figur 2.1 Olika borrkronor för Jb-sondering, till vänster två skärkronor, till 

höger tre stiftkronor, (Geocenter, 2012). 

Ytterligare en rapport angående Jb-sondering har nyligen getts ut av SGF, 

”Uppdatering och revidering av SGF:s metodbeskrivning för Jb-sondering, 

förslag på åtgärder”. Denna rapport är en förstudie och visar på att rapport 2:99 

är i behov av en uppdatering. Rapporten visar bland annat på att ett 

förtydligande av borrning på vatten samt sättning av foderrör behövs. Det är 

också aktuellt att överväga införandet av fler parametrar. Det har visat sig att 

ett borrindex, t.ex. matningskraft/sjunkhastighet kan ge ett bättre 

tolkningsunderlag, (Nilsson, 2001) (SGF, 2010). 

2.1.2 Geofysiska undersökningar 

Med geofysik i allmänhet avses fysiken i atmosfären, jonosfären och i 

jordklotet. Dock är ändamålet för en geotekniker att bestämma jordklotets 

översta lager och egenskaper med hjälp av fysiska metoder och då från 

markytan och ned till några hundra meter som mest. Geofysiska metoder har 

funnits länge och har sedan tidigt 1900-tal använts vid prospektering av olika 

slag både på land och på vatten. Teknikerna har främst utvecklats och nyttjats 

av gruvnäringen. Inom geotekniken har geofysiken fått ett allt större utrymme 

de senaste årtiondena eftersom krav på allt mer detaljerade undersökningar har 

ställts från beställare. Bygg-och anläggningsbranschen är ofta prispressad och 

när allt större markarealer skall undersökas stiger kostnaderna. Detta på grund 

av de stora områdena som ska undersökas men också av de ökade kraven på 

kvalitet, vilket leder till fler sonderingar per areaenhet. Här kan då de 

geofysiska metoderna vara ett bra komplement till traditionella geotekniska 

undersökningar. De geofysiska metoderna täcker ofta ett större område och inte 

bara en punkt som vid sondering. De gör också liten påverkan på sin 
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omgivning, vilket gör att de lämpar sig bra för storskaliga undersökningar. 

Flertalet geofysiska metoder finns idag att tillgå beträffande 

markundersökningar. Några av de undersökningsmetoder som finns är 

georadarundersökningar, resistivitetsmätning, reflektion- refraktion- och 

ytvågsseismik. (Triumf, 1992). 

De geofysiska metoderna som har använts i projektet är av seismisk natur och 

de kommer därför att förklaras mer ingående. 

Med seismiska metoder menas allmänt att mätning sker av en vågs restid från 

någon form av seismisk källa, till exempel en svag explosion, fallvikt eller 

slag. Utplacerade geofoner eller rörelsedetektorer registrerar den våg som den 

seismiska källan genererar. De vågor som genereras breder ut sig sfärsikt från 

källan, se Figur 2.2. När vågorna sedan når utplacerade geofoner registreras 

tiden från det att vågen genererades tills det att den motas. När vågen breder ut 

sig på djupet kommer en del av energin att både reflekteras vid förändringar i 

jorden men också att refraktioneras och följa avgränsande lager samtidigt som 

vågen fortsätter nedåt. Vågens utbredningshastighet skiljer sig i olika medium 

och när den reflekteras eller refraktioneras mot olika medium resulterar det i 

skillnader i det dataflöde som erhålls. En jords olika skikt kan tolkas utifrån 

insamlade data i form av uppmätt tid, sträcka och amplituden hos den alstrade 

vågen. Beroende på utrustning och ändamål utförs olika typer av seismiska 

undersökningar. Djupare undersökningar kräver en kraftigare seismisk källa 

för att vågen skall kunna tränga ner djupare i ett medium. (Enviroscan, 2012) 

 

Figur 2.2 Vågors utbredning vid en seismisk händelse, (Triumf, 1992). 

De seismiska vågor som genereras är uppdelade och består av: ytvågor 

Rayleigh och/eller Love vågor som ofta är komplexa i sin struktur samt 
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volymvågor, P-våg och S-våg. Kompressionsvågen är den våg som färdas med 

högst hastighet och den har därför benämnts som primärvåg eller P-våg, 

vågens utseende kan ses i Figur 2.3. Generellt är P-vågen den våg som oftast 

nyttjas vid undersökningarna då den färdas snabbast och därför når geofonerna 

först. Skjuvvågen vilken också benämns som sekundärvåg eller S-våg kan 

också användas i kombination med P-vågen för att bestämma ytterligare 

parametrar i jorden. (Möller et al, 2000). 

 

Figur 2.3 P-vågens utbredning i ett medium,(Braile, 2010). 

En P-vågs utbredningshastighet beror uteslutande på vilket material vågen 

färdas i och beskrivs som Cp (m/s) enligt ekvation (1).  

   √
      

            
 (1)  

där E är materialets elasticitetsmodul uttryckt i Pa, ρ är materialets 

skrymdensitet uttryckt i kg/m
3
 och v är materialets tvärkontraktionstal. I Figur 

2.4 redovisas hur hastigheterna skiljer sig åt beroende på material. (Möller, B. 

et al, 2000). 

S-vågens utbredningshastighet beror också uteslutande på materialparametrar 

enligt Cs (m/s) ekvation (2). 
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   √
 

 
 (2)  

där G är materialets skjuvmodul uttryckt i Pa. I Figur 2.5 redovisas hur 

hastigheterna skiljer sig åt beroende på material. 

S-vågen kan inte färdas i flytande material eller i gas, så som ett öppet vatten 

eller en gasficka. Dessa material kan inte förmedla skjuvkrafter, vilket per 

definition ger en utbredningshastighet på noll. Vilket också betyder att S-vågor 

inte ändrar hastighet under grundvattenytan så länge densiteten för materialet 

blir densamma. (Möller et al, 2000) 

Då P-vågen kan breda ut sig i ett flytande medium blir hastigheten under en 

grundvattenyta förändrad vilket gör att grundvattenytans läge kan kartläggas. 

Av denna anledning passar de således bra att studera P-vågens utbredning vid 

mätningar vilka utförs på vatten. P-vågens hastighet i vatten ligger inom ett 

litet spann och skiljer sig endast vid temperaturförändring och ändringar i 

salthalter vilket mätningarna kan kalibreras efter så att de blir exakta mot 

botten. (Möller et al, 2000). Även P-vågen är känslig för lager av gas i marken 

vilket kan skapa problem vid undersökningar där mindre laddningar används, 

(Nilsson, 2012). 

 

Figur 2.4 P-Vågens hastighet i olika material, (Triumf, 1992). 
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Figur 2.5 S-vågens hastighet i olika material, (Triumf, 1992). 

Seismiska undersökningar i olika form mäter tiden det tar för en våg att färdas 

från ursprungskällan till någon form av yta och tillbaka till en detektor. Tiden 

det tar för vågen att färdas sträckan beror uteslutande på geologin. Beroende på 

undersökningsmetod kan komplicerade strukturer i marken ibland misstolkas. 

Till exempel kan branta strukturer i marken leda till misstolkningar av 

geologin. 

Reflektion 

Med seismisk reflektion menas den våg vilken direkt reflekteras mot ett 

underlagrat medium, vilket schematiskt visas i Figur 2.6. Vanligast är att P-

vågor mäts. När en p-våg passerar en begränsningsyta mellan två medier med 

skild densitet och elastiska egenskaper sker reflektionen. Om medierna har 

stora differenser i dessa parametrar reflekteras mer energi, vilket medför att till 

exempel övergången från jord till berg blir en tydlig reflektion medan 

övergång mellan olika lager sand kan vara svår att urskilja. När vågen passerar 

ett skifte i medium reflekteras således en del av vågen mot ytan och tiden för 

detta kan avläsas. Här krävs att det passerade mediet är känt eller kan skattas 

för att kunna beräkna lagrets tjocklek. Eftersom avstånd från geofonerna till 

den seismiska källan alltid är givet beräknas det översta lagret med hög 

noggrannhet.  
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Figur 2.6 Reflektionsförfarandet vid en seismisk händelse,(Triumf, 1992). 

Generellt vid reflektionseismik analyseras p-vågor med en högre frekvens än vi 

refraktionseismik. Geofonerna anpassas så de lägre frekvenserna dämpas och 

filtreras bort. Detta gör att mätningarna får en högre upplösning, tätare 

mätningar per längdenhet kan registreras, dock leder det i sin tur till att 

nedträngningsdjupet minskas. Figur 2.7 visar hur resultat från 

reflektionseismik kan se ut, här utan att djuptolkning är gjord. På y-axeln ses 

tiden det tar för vågorna att anlända till geofonerna och x-axeln är en 

längdmätning. 

 

Figur 2.7 Resultatet från en reflektionsmätning, (Triumf, 1992). 
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Reflektion på vatten 

Olika förfarande gällande utförande finns beroende på geologi och var 

undersökningen skall utföras. En vanlig förekommande reflektionsmätning är 

ekolod. I geotekniska sammanhang används beträffande sondering på vatten en 

snarlik metod, dock med kraftigare impuls för att kunna tränga ner i 

sedimenten. Beträffande reflektionseismik på vatten finns flertalet leverantörer 

av sådana system. Ett av dessa system och också det system som användes 

under projektet är en så kallad c-Boom från företaget c-Products, vilken kan 

ses i Figur 2.8. c-Boom är en utrustning för att utföra reflektionseismiska 

undersökningar på vatten, den arbetar med en medelfrekvens på 1800 Hz 

jämfört med ett traditionellt ekolod vilken arbetar med frekvenser runt 200 

kHz. c-Boom avfyras cirka sex gånger per sekund vilket gör att mätningarna 

blir relativt täta. 

 

Figur 2.8 c-Boom katamaran vilken släpats efter en båt vid mättillfället, 

(Nilsson, 2012). 

Utrustningen dras efter en båt där c-Boom riggen ligger först i vattnet och efter 

den släpas ett kluster med hydrofoner. Till skillnad mot vid mätningar på land 

så används hydrofoner istället för geofoner, dessa mäter tryckförändringar i 

vatten istället för vibrationer Vid reflektionsmätningarna är utlägget 15 meter 

långt och har 4-5 hydrofoner vilka sitter tätt i linje eller tätt cirkulärt. Antalet 

hydrofoner förfinar resultatet från undersökningarna då flera geofoner intill 

varandra underlättar tolkningen då samma signal tas emot flertalet gånger. När 
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samma signal tas emot flera gånger kan bakgrundsbrus, vilket också registreras 

lättare filtreras bort. Vid problem med nedträngning kan andra källor användas 

för att skapa en kraftigare puls. (Nilsson, 2012) 

En tolkad reflektionseimik kan ses i Figur 2.9. Här har de olika skikten 

tilldelats en hastighet för exempel sand/silt och berg, varefter djup mellan 

skikten och djup till berg kan bestämmas.  Här framträder tydligt bergöverytan 

och olika lager i sedimenten, överst ses ett tunt lager av de lösare sedimenten 

varefter fastare sediment följer. Då skikten skattas i detta skede är det enligt 

Triumf C-A (1992) fördelaktigt att kalibrera sin tolkning mot en geoteknisk 

sondering av något slag. Detta för att bättre kunna tolka vilket material som 

undersökts och på så vis få ett mer exakt djup mellan skikten och djup till berg. 

 

Figur 2.9 Exempel på resultat från c-boom mätningar, mätningarna är 

genomförda utanför Kungshatt i Stockholm, (Nilsson, 2012). 

Ofta nämns reflektionseismik som en mer tidskrävande och därför också dyrare 

undersökningsmetod än refraktionseismik, (Triumf, 1992), (Enviroscan, 2012). 

En siffra vilken nämns av Enviroscan, (2012) så är reflektionseismik 3-5 

gånger dyrare än refraktionseismik. Detta gäller emellertid endast utförande på 

land där många förflyttningar och täta genereringar av seismiska händelser är 

en bidragande orsak till ökande kostnader. De täta seismiska händelserna, 

vilket ofta är en detonering av cirka 30 gram sprängmedel, till exempel 

dynamex, (SGF, 2008), kan verka störande i en urban miljö vilket kan göra 

metoden olämplig. Beträffande utförandet på vatten blir reflektionseismik ofta 

en mycket billigare metod då den kan genomföras snabbare genom att 

kontinuerliga mätningar kan utförs, (Nilsson, 2012).  
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Refraktion 

Seismisk refraktion är till stora delar lik seismisk reflektion, skillnaden är att 

när P-vågorna breder ut sig i marken så kan de dels som tidigare nämnt 

reflekteras men de kan också brytas eller refrakteras mot skillnader i lager. 

Refraktionen sker enligt Snell´slag vilken beskriver passagen av en våg från ett 

medium till ett annat detta kan ses i Figur 2.10. 

 

Figur 2.10 Snell´s lag där V1 och V2 är vågens hastighet i de olika materialen, 

(Triumf, 1992). 

Vad som också kan inträffa är kritisk refraktion vilket innebär att när vågen går 

från ett lager med en lägre gånghastighet till ett lager med högre gånghastighet 

fortsätter vågen parallellt med lagerskiftet. Detta kan dock endast inträffa om 

jordlagrena har ökande hastigheter med djupet. Principen för metoden kan ses i 

Figur 2.11. Den refraktionerade vågstrålen skapar en ny vågfront vilken 

fortsätter mot ytan. Vid ytan registreras de ankommande vågorna av geofoner. 

Den energi som finns kvar fortsätter neråt och kan refraktioneras mot 

ytterligare lagergränser. För att fånga upp de refraktionerade vågfronterna 

används ofta ett längre utlägg med geofoner. Beroende på djup som skall 

undersökas kan allt från några hundra meter upp till flera kilometers utlägg 

används. Vid djupare undersökningsområde används längre geofonutlägg. 
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Figur 2.11 Refraktionsförfarandet vid en seismisk händelse, (Triumf, 1992). 

Matematiska samband används för att tolka de data som geofonerna registrerar 

och ofta sammanställs resultaten i så kallade väg-tid-diagram, se Figur 2.12. 

Här kan ankomsttiderna för olika vågor utläsas och sedan tolkas till en profil. 

Hastigheterna för de olika skikten tolkas också vilket gör det möjligt att 

karakterisera materialet, till exempel enligt Figur 2.4. För ytterligare detaljer 

och specifikt beräkningsförfarande gällande refraktionseismik se Triumf, 

(1992) eller Milsom, (2003). 

 

Figur 2.12 Till vänster enkelt väg-tid–diagram där endast en seismisk händelse 

är registrerad, till höger ses flera händelser vilka sedan har tolkats 

till en profil, (Triumf, 1992). 
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Under vintern och våren utgör förekomsten av tjälad mark ett problem för 

refraktionseismik. Då översta lagret är fruset medför detta att hastigheten på p-

vågen är högre än för ofrusen mark, så när vågen passerar från frusen till 

ofrusen mark och sedan skifte i lager i den ofrusna marken så medför detta att 

mätningarna blir svåra att tolka. Särskild aktsamhet för detta bör tas under 

våren eller försommaren då tjäle kan förekomma under markytan även om 

markytan är tjälfri. (SGF, 2008) (Dahlin, T. et al, 2001) 

Liknande problem uppkommer också där till exempel lera överlagras av 

friktionsmaterial såsom fyllnader. Ytterligare problem vid tolkning är när tunna 

lager av nya skikt förekommer. Skarpa lutningar i berg medför också 

svårigheter då ankomsttiderna kan vara svåra att tolka. 

Refraktion på vatten 

Förfarande för refraktion påminner om förfarande med reflektion. En liknande 

seismisk källa används och metoden kan utföras kontinuerligt vilket om så görs 

kräver större noggrannhet vid positioneringsmätningar men också större 

beräkningskraft då fler hydrofoner används. I detta projekt har en statisk metod 

används det vill säga att hydrofoner har varit fast placerade för var linje som 

undersökts. 

Den seismisk källa som används under projektet har varit en kvävgaskanon 

vilket har genererat en kraftigare impuls än vid reflektionsmätningarna. Den 

kraftigare seismiska källan valdes eftersom det i ett tidigare skede konstaterats 

att sedimenten innehåller förhållandevis mycket gas. På så sätt uppnåddes ett 

förbättrat resultat än vid reflektionsundersökningarna. 

Utlägget skiljer sig mot reflektionsmätningarna. Här används ett utlägg om 115 

meter där en hydrofon är placerad var femte meter. De ger att totalt används 24 

hydrofoner vid ett utlägg. För att få så bra resultat som möjlig och utesluta 

vattnet från beräkningarna har hydrofonerna placerats på botten tillsammans 

med kvävgaskanonen. För varje linje som undersökts har sex pulser genererats, 

varav två varit så kallade utskott där kvävgaskanonen placerats bortanför 

utlägget med cirka 30-40 meter. Minst sex pulser per linje bör genereras för att 

få en kvalitativ undersökning. Efter att alla skott avfyrats flyttas sedan utlägget 

med hydrofonerna så att en ny linje kan skjutas. (Nilsson, 2012) 

Refraktionseismik på vatten har ungefär samma kostnad och effektivitet som 

vid mätningar på land, dock blir det något dyrare på vatten då merkostnad ofta 

tillkommer i form av båthyra. 
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Kostnads och effektivitetsjämförelse mellan Jb-sondering och Seismik 

I Tabell 2.2 visas en sammanställning för de olika metodernas kostnad och 

effektivitet och om undersökningarna görs på vatten eller på land. Vad som 

kan ses är att de seismiska undersökningarna blir mycket kostnads- och 

undersökningseffektiva på vatten. Den sonderade längden är beroende på vad 

det är som undersöks men ger en uppfattning om hur långa sträckor som kan 

sonderas per dag till exempel för en väg. Den sonderade längden för Jb-

sondering beror givetvis på hur tät sondering som bedrivs. Det beror i sin tur 

på objektet som ska undersökas. I tabell 2.2 har ett rimligt antagande sats att 

sondering sker var 25 meter.  

Tabell 2.2 Sammanställning över effektivitet och kostnad för olika 

undersökningsmetoder, (Nilsson, 2012) (Dahlin, T. 2001). 

  På land 

  Jb-sondering Reflektionseismik Refraktionseismik 

kostnad/dag 17000:- - 17500:- 

Effektivitet 
4-6st 

Sonderingar - 
5 mätningar 

Sonderad längd 100m - 500m 

 

På vatten 

kostnad/dag Minst 30000:- 20000:- 29000:- 

Effektivitet 1-2st - 3 mätningar 

Sonderad längd 50 m 3-4 mil 300m 

 

Upplösningen på refraktionseismiken kan också varieras vilket kan öka eller 

minska kostnaderna. Geofonerna kan placeras närmare varandra för att styra 

upplösningen på undersökningen. Ett uppdrags storlek har också betydelse då 

en etableringskostnad alltid tillkommer och för ett stort projekt får den mindre 

betydelse. 

2.1.3 MWD 

MWD är en förkortning av Measurement While Drilling, vilket innefattar 

mätning och registrering av borrparametrar under pågående borrning. MWD är 

alltså tekniken som egentligen används vid all sondering, det vill säga 

genomförandet av mätningar då borrning pågår. MWD-tekniken är möjlig att 

använda på många av de maskiner som används av entreprenörsbranschen 

idag. Några exempel på olika entreprenadborrningar är installation av stag och 

pålar, foderrörsdrivning, sänkhammarborrning och brunnsborrning. Vad som 
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bör nämnas är dock att MWD-loggningsutrustning inte är tillgängligt eller 

installerad i samma utsträckning som maskinernas tillgänglighet.  

SGF:s förstudie (SGF, 2010), tidigare nämnd, menar att en ytterligare 

metodbeskrivning kan vara aktuell att implementera i ett framtida metodblad 

för Jb-sondering, MWD-metoden. Då detta är en teknik och inte en specifik 

utrustning som utför en metod skulle en sådan standardisering ställa mer krav 

på noggrannhet och redovisning av uppmätta parametrar (SGF, 2010). En 

MWD-standardisering skulle kunna främja användandet av metoden vid 

entreprenörsborrningar och göra den mer tillgänglig och lättare att jämföra mot 

till exempel traditionell Jb-sondering. I rapporten framgår också att 

diskussioner har förts angående huruvida sänkhammarborrning skall vara en 

del av metodbeskrivningen eller inte, då metoden inte är enhetlig och 

kunskapen om sänkhammarborrning inom geoteknikleden är ringa. Avslutande 

menar dock förstudien att sänkhammarborrning kan utföras som en MWD-

metod. 

Sänkhammarborrning 

Den borrteknik vilken används i detta projekt där Jb-sonderingen inte räckt till 

var MWD-sondering med sänkhammarborr. Sonderingen utfördes med en 

traditionell brunnsborrigg utrustad med sänkhammare. Med sänkhammare 

menas att det slagverk vilken bryter ner berget sitter vid borrkronan till skillnad 

från topphammarborrning då hammaren slår på borrsträngen från ytan. 

Effektförlusten blir således mindre eftersom stöten inte måste gå genom hela 

borrsträngen. Eftersom denna sondering ersätter Jb-2 sonderingen där 

vattendjupen överstiger 35 meter krävs först att ett foderrör sätt. Ett foderrör 

utrustat med en skärande kant/krona drivs ned genom sedimenten och cirka 1 

meter i förmodat berg. Detta för att förankra foderröret i berget. Diametern på 

foderröret var 168,3 mm, vari en sänkhammare med en 115 mm krona drevs, 

detta kan ses i Figur 2.13.  
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Figur 2.13 Sondering med sänkhammaren där först foderröret är satt och 

sedan sänkhammaren är nerförd i foderröret, (Hallgren, 2012). 

Sonderingen med sänkhammarborraren skedde med MWD-utrustning från 

Jean Lutz vilken kontinuerligt under sonderingen registrerat följande 

parametrar: 

 Djup, m 

 Sjunkhastighet, m/h 

 Luftflöde, bar 

 Lufttryck, bar 

 Rotation 

 Matningskraften, bar 

 Vridmoment, bar 

Utöver dessa så kan data om injekteringsmassor registreras. 

2.1.4 Kärnborrning 

Kärnborrning härstammar ursprungligen från gruvbranschen där prover inför 

och under gruvdrift på omgivande berg alltid varit av intresse. Allt eftersom 

fler projekt anläggs i berg så ökar behovet av att veta vilken kvalitet 

bergmassan är av.  
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Borrkärnor plockas upp längs med hela det borrade hålet och kärnorna karteras 

sedan. Utifrån karteringen bestäms bergmassans kvalitet. Bergkvalitet kan 

bestämmas med olika system och utifrån dessa system kan sedan bergmassans 

hållfasthet utvärderas. Vanliga kvalitetssystem som används är till exempel 

Rock Quality Designation (RQD), Rock Mass Rating (RMR) och Q. Vidare 

kan bergets strukturgeologiska egenskaper bestämmas om kärnborrningen har 

utförts orienterad. Ofta är kärnborrningsriggen utrustad med någon form av 

MWD-system. Vanliga mätningar som då kan göras är vattenförlustmätningar. 

Borrningen spolas hela tiden med vatten och vattenåtgången kan mätas. Att 

mäta vattenåtgången kan ge bergets permeabilitet. Borrningen avbryts då varpå 

vatten konstant pumpas in och om flödet blir stort kan detta tolkas som ett 

uppsprucket berg med öppna sprickor. Ombytt blir låga flöden ett homogent 

berg med stängda sprickor.  

2.2 Utvärdering av Sondering 

2.2.1 Jord-bergsondering 

Beträffande utvärdering av Jb-sondering så finns flera studier gjorda, vilka 

visar att framförallt Jb-totalsondering kan användas för att studera en jords 

parametrar, SGF (2010). Då detta examensarbete främst behandlar själva 

sonderingen i berg kommer en utvärdering av berget att göras. Få studier är 

gjorda beträffande bergets kvalitet vid Jb-sondering, dock menar Nilsson, J. 

(2001) att genom att skapa ett jb-2 index så kan bergets kvalitet och läge 

utvärderas. Utöver detta kan också metoden indikera på förekomsten av block 

och sten. Metoden kommer att användas även i detta examensarbete. 

Vid utvärderingarna används en referenssondering som utförts, vilken de andra 

sonderingarna sedan jämförs mot. α-värdet bildas från referenssonderingen 

genom ekvation (3),där indexet sätts till 1. 

      
 

 
     (3)  

Där V betecknar sjunkhastigheten (mm/s), P matningskraften (kN) och α är 

konstanten för kalibrering. För att beräkna α-värdet har den genomsnittliga 

sjunkhastigheten och matningskraften beträffande bergdelen beräknats, detta 

för att få ett index vilket endast behandlar berget i sonderingen. Anledningen 

till att detta görs är att ovan berget återfinns mycket lösa sediment och olika 

vattendjup. Detta medför att varje sondering har olika längd, frisjunk och olika 

mäktigheter lösa sediment. Skulle dessa värden tas med skulle utvärderingen 
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bli missvisande. α-värdet från referenssonderingen används endast för att 

utvärdera bergkvalitén mot referenssonderingen. 

För referenssonderingen gäller att indexet alltid är lika med ett. När α-värdet 

sedan används vid beräkningar av indexvärdet för de övriga sonderingarna ger 

indexvärden under 1 en indikation på fastare berg, vilket kräver mer energi för 

att sönderdelas. Värden vilka överstiger 1 indikerar på ett lösare berg än det 

som förekommer i referenssonderingen. Figur 2.14 visar indexet för sondering 

A5 vid en jämförelse mot referenssonderingen A4. En indikation om ett 

svagare berg kan här noteras eftersom merparten av värdena överstiger 1. 

 

Figur 2.14 A5’s bergkvalitet i förhållande till referenssonderingen.  

När utvärdering av det enskilda borrhålet görs beräknas medelvärdet på 

sjunkhastigheten och matningskraften för hela borrhålet. Värden vilka erhållits 

under frisjukning samt värden i mycket lösa sediment sorteras bort för att inte 

få ett missvisande resultat. Här kan tydligt bergnivån utläsas, samt om block 

eller sten påträffats under sonderingen. Mer ingående läsning angående 

bildandet av Jb-2 index kan läsas i Nilsson, J. (2001). 

Utöver matematisk utvärdering av sonderingen kan sonderingen tolkas 

grafiskt. En enskild Jb-2 sonderingen åskådliggöras till höger i Figur 2.15 

medan en Jb-sondering i sektion eller profil visas till vänster. I profil redovisas 

Jb-sonderingar endast med en grövre sjunkhastighet i s/0.20m. I redovisningen 
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syns först var mycket svagt motstånd stötts på. Borrsträngen har först endast 

sänkts ned i vattnet varpå strängen efter 15 meter går in i mycket lösa sediment 

vilket kan ses på matningskraften. Här har ingen matningskraft påförts men 

motstånd ändå registrerats, frisjunkning sker ungefär i en meter. Frisjunkning 

kallas det då ingen ytterligare matningskraft än egenvikten från borrstålet har 

tillsatts men sonderingsmotstånd ändå upptäcks.  

En period med ökat relativt konstant motstånd syns innan berg påträffas. De 

spikar i mätvärdena som påträffas när stålet endast går i vatten är på grund av 

att sonderingen pausas medan ytterligare stål skarvas på, detta syns tydlig här 

med två meters mellanrum. Den spiken som visas ungefär halvvägs in i 

bergsondering kan vara en försvagning i berget. Att matningskraften har 

avtagit samtidigt som sjunkhastigheten har ökat tyder på just detta. Under 

sonderingen ska matningskraften försökas hålla konstant 5 kN. Vid sondering i 

sediment varierar dock matningskraften eftersom sedimenten är lösa. För 

ytterligare information om hur geoteknisk redovisning kan tillgodogöras se 

Beteckningssystem för geotekniska utredningar (BGS, SGF, 2001). 
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Figur 2.15 Jb-2 sondering i profil/sektion till vänster och Jb-2 sondering som 

enskilt borrhål till höger. 

Den traditionella redovisningen kan jämföras med av i Nilsson, J. (2001) 

föreslagen integrering av sjunkhastigheten och integrering av Jb-2 index vilket 

för samma sondering som ovan visas i Figur 2.16. I detta något speciella fall, 

med mycket lösa sediment och en hel del frisjunk även under sondering, kan 

kurvan under sedimentdelen bitvis bli tillbakaskjuten, till exempel vid ca 18 

meter inträffar frisjunk och kurvan hackar till. Lutningen på kurvan visar på 

sonderingsmotståndet. Första metern är väldigt flack vilket tyder på ett 

homogent material. Kurvan antar sedan en ny, något brantare lutning som i 

stort sett är den samma hela sträckan ned till berget. Här kan då antas att till 

Profil/Sektion 
Enskilt borrhål 
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exempel en lera överlagrar bergytan. Direkt innan bergkontakt ses också en 

svag ändring i lutning. Direkt vid bergkontakt blir kurvan distinkt brantare och 

en bergnivå kan tydligt bestämmas. Tidigare konstaterad avvikelse i berget 

syns också i form av en platå halvvägs ned. Att kurvan har samma lutning efter 

platån indikerar att bergkvalitén är liknande. Tydligast blir dessa skillnader i 

lutningar med det integrerade Jb-indexet då det kan ses som en förstärkning av 

den integrerade sjunkhastigheten. 

 

Figur 2.16 A5 efter frisjunk med integrerad sjunkhastighet och integrerat 

index, djup utan hänsyn till inmätning.  

För att ytterligare styrka referenssonderingen kan bergprov tas i direkt närhet 

till sonderingen för att knyta sonderingsresultatet till en bestämd bergkvalitet. 

2.2.2 Seismik 

Reflektion 

Under dessa undersökningar har Meridata tillhandahållit använd utrustning. 

Den använda utrustningen var som tidigare nämnts en c-Boomer för utförandet 

av själva sonderingen. Till utrustningen hör programvara som i denna rapport 

inte presenteras fullt ut på grund av hårdvarulås. Utvärderingarna är relativt 

enkla att göra, programvaran kan tolka den struktur som upptäcks och dela in 

dessa i lager. En sådan uppdelning kan ses i Figur 2.17. Utifrån denna 

lageruppdelning kan p-vågens utbrednignshastighet till dessa lager tilldelas. 
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Här kan en kalibreringssondering användas för att tilldela hastigheterna, eller i 

de fall där en sådan saknas kan hastigheterna skattas. I denna profil kan till 

exempel rött lager vara finare bottensediment dy/lera vilket underlagras av lera 

(lila) som i sin tur följas av sand (ljusgul). Innan berget (grå) antas morän 

(mörkgul), hastigheterna sätts efter till exempel Figur 2.4. 

 

Figur 2.17 Lageruppdelning av sonderingsresultet från c-Boomer, (Meridata, 

2012). 

Refraktion 

För att utvärdera resultatet från en refraktionsundersökning har i det här fallet 

används två program. Det första programmet analyserar varje skott för sig och 

det andra programmet arbetar fram en tolkning från information som det första 

programmet skapade.  

Programmen vilka används är utvecklade av Geometrics och går under 

samlingsnamnet SeisImager. Första delen av programmet kallas Picwin och här 

analyseras varje seismisk avfyrning för sig. Nedan beskrivs utvärderingen av 

linje 6 i undersökningsprogrammet, programmet beskrivs vidare i kapitel 3. I 

Figur 2.18 ses den obehandlade informationen från det första skottet som har 

avfyrats vid den första geofonen. Y-axeln representerar tid i millisekunder från 

det att skottet avfyrades och X-axeln anger avstånd mellan varje geofon. 

Kurvorna visar signalen registrerad av geofonerna. Som synes är signalen 

närmast skottet mycket stark och första registrering lätt att se. Där vågen 

avbryts har en kapning gjorts på vågtoppen för att tydligare se resultatet.  
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Figur 2.18 Rådata från första skottet vilket är placerat vid första geofonen, 

(Nilsson, 2012). 

För att kunna bestämma första ankommande våg till varje geofon måste 

således informationen behandlas. Figur 2.19 visar när informationen har 

behandlats och första ankommande vågen har markerats. För att synliggöra 

vågorna för de resterande geofonerna har materialet normaliserats med 

avseende på avståndet från skottpunkten. Eftersom signalen hela tiden avtar 

från skottpunkten görs denna normalisering. Vidare kan signalen förstärkas så 

den blir tydligare men då blir också bruset tydligare. Vid de sista geofonerna 

efter cirka 105 meter blir bruset allt tydligare och signalen börjar vara svår att 

tyda. Här har alltså materialet dämpat signalen så pass mycket att den är svår 

att urskilja från bakgrundsbruset som alltid är närvarande. I detta fall beror det 

mycket på den gas som finns i sedimenten vilken dämpar signalen kraftigt. I 

normala fall på land är signalen tydligare. 
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Figur 2.19 Behandlad data från första skottet.(Nilsson, 2012) 

Den gröna linjen i Figur 2.19 visar var första ankommande signal är, ovan 

diagrammet visas också hastigheten för linjen. I detta fall är hastigheten för 

linjen cirka 5400 m/s vilket enligt Figur 2.4 motsvarar ett hårt berg 

(Granit/Gnejs). Här har alltså refraktionen från berget anlänt till geofonerna 

före refraktionen från sedimenten och detta relativt tidigt, vilket indikerar på 

inte allt för stora mäktigheter i sedimenten. Informationen under första 

ankommande signal är inte av intresse det är brus och sekundära vågfronter 

från skottet. 

Utskott där laddningarna är placerade utanför geofonlinjen görs också för varje 

linje. Dessa analyseras och används sedan för att upptäcka eventuella 

krosszoner i bergstrukturen. Informationen läggs ihop vilket kan ses i Figur 

2.20. Här syns de gröna linjerna som första mottagna signal från alla fem 

skotten som har skjutits med cirka 30 meters mellanrum för att få ett bra 

resultat. Signalerna i Figur 2.20 är endast från det första skottet vid 0 meter.  
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Figur 2.20 Första skottets signal med linjer från fem skott. 

Den sammanställda informationen från alla skotten analyseras i programmet 

Plotrefa. Först tas linjerna från första signalankomst in i Plotrefa där ett väg-tid 

diagram skapas. I Figur 2.21 visas väg-tid diagrammet, där de blå linjerna är de 

observerade ankomstsignalerna. De svarta linjerna motsvarar ansatsen om att 

två lager finns i profilen, programmet har då försökt skapa en profil 

innehållande två lager med olika hastigheter. Skillnaden mellan de två linjerna 

motsvarar då felet som blir för ansatsen om två lager. Programmet skapar 

sedan en profil motsvarande ansatsen. Profilen kan ses i Figur 2.22. Innan 

profilen ritas upp läses information om geofonernas position in. Geofonernas 

position i det här fallet är bottenprofilen som tidigare finns inmätt. 
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Figur 2.21 Väg-tid diagram för linje 6 samt anpassning mot två lager. 

 

Figur 2.22 Profil för linje 6 skapad efter ansatsen om två lager. 

Figur 2.22 visar två lager. Det första lagret har hastigheten 1,8 km/s, vilket är 

typiskt för lösa sediment och leror. Under dessa finns lager två med hastigheter 

om 5.2 km/s, ett fast och bra berg. Här kan också tendenser till en svacka i 

berget ses mellan 80 och 110 meter, svackan överensstämmer inte helt med 

bottenprofilen och kan därför vara en indikation på någon förändring i 

bergstrukturen. En profil om endast två lager är en grov skattning på 

verkligheten men ger en tydlig och bra överblick på var berget ligger. 

Ansättning om fler lager än två kan också göras, ju mer komplicerade 

lagerförhållanden desto mer datorkraft kräver beräkningarna. Även om 

uppritande av lager kan vara mycket bra så kan de ge en missvisande bild på 

hur och var förändringar sker. Skall materialet användas för att rita profiler i 

CAD kan de vara fördelaktigt att använda sig av lager, då det i CAD redovisas 
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med linjer. För att göra en analys av till exempel berget och få en i vissa fall 

klarare bild av hur marken egentligen ser ut kan lagerprincipen slopas och 

avgränsningar kan istället göras i rutnät. Figur 2.23 visar hur den tomografiska 

modellen av linje 6 ser ut. Här åskådliggörs att ett lager med högre hastigheter 

innan bergytan påträffas cirka 2,6–4,0 km/s, vilket motsvara en morän. Vad 

som också visas är en förmodad svaghetszon i berget, en svacka framträder 

mellan 50-90 meter vilken uppvisar lägre hastigheter än det omslutande berget. 

Att svackan inte fortsätter mot djupet beror på att programmet inte har den 

informationen från första ankomsttidslinjerna, dock kan denna indikation ses 

som en början till sprickzon.  

 

Figur 2.23 Tomografisk modell av linje 6. 

Vad som också bör nämnas vid studerandet av den tomografiska modellen är 

att varje ruta som ses motsvarar 5x5 meter, upplösningen på bilden visar inte 

nödvändigtvis exakt vart övergången mellan två lager sker. Vid jämförelse 

mellan den tomografiska modellen och tvålagermodellen ses skillnader i var 

det hårdare berget befinner sig. 5,2 km/s för den tomografiska modellen ligger 

något under berglinjen för tvålagermodellen. Dock kan tvålagermodellen 

tolkas på det viset att berget ligger vid linjen men att det nödvändigtvis inte har 

just hastigheten 5,2 km/s. Hastigheterna är säkrare i den tomografiska 

modellen, vilket kan ses i Figur 2.24 där den beräknade linjen ligger närmare 

den observerade linjen. För att ytterligare föra resultatet närmare de 

observerade hastigheterna kan programmet utifrån första gjorda ansats räkna 
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tillbaka mot de observerade hastigheterna och sedan justera modellen där fel i 

anpassningen kan ses. 

 

Figur 2.24 Väg tid diagram för linje 6 samt anpassning mot tomografiska 

modellen. 

2.2.3 Sänkhammarborrning 

Då jämförelsen mot Jb-sondering är önskvärd analyseras i första hand 

sjunkhastigheten och matningskraften. Sänkhammarborrningen registrerar 

sjunkhastigheten i m/h och matningskraften i bar vilket är skilt från Jb-2 

sondering. Även om enheterna skiljer sig något kan dessa användas då det i 

jämförelse mot varandra inte spelar någon roll eftersom det endast blir skillnad 

med en faktor. Enheterna kan således användas för att skapa ett liknande index 

beskrivet i 2.1.1. Sonderingarna förborras med ett foderrör cirka en meter ner i 

förmodat berg. Det kan bli skillnad i sonderingsdata mellan 

sänkhammarborrning som sker i slutet foderrör jämfört med sondering som 

sker utanför foderröret. Detta kan försvåra jämförelsen inom foderröret mot det 

utanför. En jämförande studie bör således utföras endast för mätningarna när 

sänkhammaren gått utanför foderröret. 

Vid den geotekniska redovisningen har dock sjunkhastigheten konverterats till 

sekunder per 0,2 meter sjunkning, detta för att redovisningen i profil ska vara 

entydig med redovisning för Jb-sondering. 

2.3 Sondering på vatten 

Information och allmän beskrivning gällande sondering på vatten är ytterst 

knapphändig. Det som kan läsas är att tryck över 30 kN kan vara svårt att 

uppnå eftersom det ofta är svårt att på något sätt förankra borriggen i flotten. 

Vid fria borrstålslängder på över 3 meter skall foderrör användas. Dessa 
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rekommendationer står att läsa i SGF’s metodblad för Jb-sondering. Behovet 

av en allmän beskrivning finns fastställt i den förstudie som SGF genomfört 

2010, där en av synpunkterna var att borrning från flotte skulle särbehandlas i 

en ny metodbeskrivning. 
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3 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 

Nedan sammanställs utförda undersökningar, dess genomförande och 

producerad data. Här nämns också förändringar från ursprungligen tilltänkta 

sonderingar. 

3.1 Utförda undersökningar 

De geotekniska undersökningarna påbörjades under sommaren 2011 och 

fortsatte fram till våren 2012. De två vattenpassagerna där undersökningarna 

utfördes kan ses i  

Figur 3.1. De geotekniska undersökningarna utfördes i två steg, inledande var 

de geofysiska undersökningarna och de låg till grund för de kommande 

sonderingarna. Sonderingarna ska ge svar på djup till berg, läge på eventuella 

krosszoner och bergkvalitet. 

Tidigare erfarenheter från liknande undersökningar i samband med mätningar 

åt Förbifart Stockholm, resulterade i en klar och detaljrik kartläggning av 

sedimentdjup och bergets läge. Syftet med de geofysiska undersökningarna var 

att undersöka om metoden fungerade lika bra för aktuella områden vid 

Skeppsholmen och Bockholmen, samt att även här bestämma sedimentdjup och 

bergets läge. 
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Figur 3.1 Aktuellt undersökningsområde. 

Inledande undersökning var reflektionseismik med beskriven c-Boom. En båt 

drog mätutrustningen i ett rutnät över de aktuella områdena vilket sammanställt 

kan generera höjdkurvor över berg och bottenprofilen. Mätningarna kunde 

tydligt bestämma djup till botten, vilket också var väntat. Beträffandet djup till 

berg erhölls få resultat av värde. Direkt intill Bockholmen på dess norra sida 

kunde djup till berg bestämmas. För övriga platser kunde metoden inte ge 

någon information om djup till berg. Detta beror på att de ytliga 

bottensedimenten innehåller gas, vilket leder till att den genererade vågen inte 

kan passera detta lager. Fenomenet kan ses i Figur 3.2 där gaslager ger 

fullständig reflektion vid sedimentytan. För att bestämma djup till berg 

rekommenderades då att en kraftigare energikälla skulle användas. En så kallad 

”Airgun” vilken genererar en 10 gånger kraftigare puls än tidigare använd 

källa. 

Denna ”Airgun” användes i samband med att refraktion-seismiska mätningar 

genomfördes. Sonderingsprogrammet för Bockholmen finns redovisad i Bilaga 

1. I planritningen är de reflektionseismiska mätningarna medtagna i form av 

höjdkurvor. Reflektionseismiken är benämnd som L1-L9. Mätningarna 

lyckades för området söder om Bockholmen, norr om Bockholmen kunde alla 

linjer utom L1 genomföras. Norr och söder om Skeppsholmen kunde inga 

mätresultat med denna metod erhållas, här var gaslagren i sedimenten för 
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mäktiga för att de seismiska vågorna skulle kunna ta sig ned till berg. Dessa 

linjer redovisas ej. 

 

Figur 3.2 Gaslager i sedimenten reflekterar tryckvågen, (Nilsson, 2012). 

Jb-sonderingarna och sänkhammarborrningen utfördes på vatten, vilket krävde 

ett flytverktyg. I detta fall specificerades flytverktyget redan vid upphandling, 

det skulle vara minst 62 meter långt och 10 meter brett. Plattformen bestod av 

två sammansatta pråmar varav den ena utrustad med ett par stödben på vardera 

18 meter. Där djupen var större än vad stödbenen räckte till för, placerades 

kraftiga ankare diagonalt från plattformen för att sedan med hjälp av fyra spel 

förflytta plattformen på plats.  

På vardera ända av plattformen hade skrovet genomgående centrerade hål, i 

vilket sonderingarna utfördes. Under projektet användes olika larvdrivna 

sonderingsmaskiner. Klassificeringen på sonderingarna som utfördes var av 

typen Jb-2 sondering, kronorna för sonderingarna var samtliga av stiftmodell 

och vatten användes som spolmedia. Vid förundersökningarna har hela tiden 

två maskiner arbetat parallellt på pråmen för att effektivisera arbetet, i Figur 

3.3 ses ena maskinen uppställd på plats på pråmen. Beträffande 

sänkhammarborrningen användes en maskin. Inledande undersökningsområde 

var vid Bockholmen och sonderingsprogrammet bestämdes utifrån tidigare 

utförd refraktionseismik.  
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Då förutsättningarna för att borra två profiler var cc avståndet mellan de två 

hålen i skroven föll det sig naturligt att borra två profiler med 50 meters 

mellanrum. Refraktionslinjerna var placerade betydligt längre ifrån och därför 

gjordes valet att lägga sonderingarna på vardera sida av den ena 

refraktionslinjen. Använt borrprogram finns i Bilaga 1. 

Norr om Bockholmen ligger refraktionslinjerna närmare varandra varpå 

sonderingarna placerades därefter. Utöver refraktionslinjerna har 

sonderingspositionerna valts efter tunnelns tänkta placering. 

 

Figur 3.3 Geoteknisk maskin uppställd för sondering på pråmen.  

Inledande sonderingar var A5 och B5 vilka till en början försökte sonderas utan 

foderrör. Här förlorades stora delar av borrstålet tillsammans med tillhörande 

borrkrona. Vid vattendjup runt 8 meter orsakar rotationen av den fria 

borrsträngen för stor kraft på skarvarna och de går således av. Insikten av detta 

ledde till att foderrör anskaffades. Vidare sonderingar utfördes alla med 

foderrör som får sjunka fritt tills de stannar i det översta lagret av sedimenten, 

varpå borrningen genomförs i foderröret.  

Inledningsvis påbörjades sonderingen något tidigt när pråmen anlänt till sin nya 

position varpå pråmen inte förankrat sig ordentligt. Under pågående sondering 

förflyttade sig pråmen något, ibland upp till två meter, vilket ledde till att 
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borrstål knäcktes under sondering. I fortsättningen avvaktades sondering tills 

det att pråmens position säkerställts med noggrann GPS inmätning.  

Vid ytterligare ett tillfälle förloras borrstål, när man sonderade ett förmodat 

uppsprucket berg i position A9, vilket ledde till att borrkronan fastnade vid 

uppdragning. Då borrkronan är något större än själva borrstålet bildas således 

ett mellanrum mellan sonderingshålets kant och borrstålet. Berget som här var 

vittrat föll ner mellan borrstålet och hålkanten och kilade fast borrkronan, stålet 

gick således inte att dra upp varpå det fick knäckas.  

I upphandlingen av projektet har denna typ av risk medtagits och vid förlusten 

av stål har i efterhand dykare kallats till platsen för att bärga det förlorade 

stålet. 

Sonderingarna som utfördes i slutet av januari medförde kallgrader. Vattnet 

som låg i en vik var relativt lugnt vilket ledde till isbildning som försvårar 

arbetet med att flytta pråmen. Detta hade emellertid tagits i beaktning och 

försenade således inte projektet nämnvärt. Ytterligare problematik när 

kallgrader råder är hanteringen av kompressorer vilka förser maskinerna med 

spolvatten för Jb-sonderingen. Kompressorerna och maskinernas vattensystem 

frös vid några tillfällen men detta avhjälptes sedan genom att ta in 

kompressorerna nattetid samt fylla maskinernas system med glykol.  

Efter färdigställd sondering förflyttades pråmen till Strömmen och där först till 

norr om Skeppsholmen. Borrprogrammet för Strömmen redovisas i Bilaga 1. 

Här utgör tunnelns tänkta position underlag för borrpunkternas placering.  

Programmet norr om Skeppsholmen borrades med samma Jb-2 utrustning som 

tidigare och fortgick utan komplikationer. Pråmen förflyttades till söder om 

Skeppsholmen där de inledande sonderingarna borrades med de traditionella 

borriggarna. Sonderingspunkten E6 blir den sista punkten vilken borrades med 

traditionell borrigg. Vattendjupen och sedimentmäktigheten gjorde att borrstål 

tappades under sonderingen av E6 trots att foderrör har används varpå beslutet 

tas att resterande sondering skall slutföras med Sänkhammarborrning. Även här 

kan det förlorade borrstålet återfås med hjälp av dykarinsats. 

Sänkhammarborriggen lyftes på plats varefter pråmen positionerades på samma 

ställe som E5. Detta för att få en borrning med sänkhammarborrningen på 

samma position som den sista lyckade Jb-2 sonderingen så dessa kan jämföras. 

Figur 3.4 visar pråmarna på plats i Strömmen och med Sänkhammarborriggen 

placerad på den vänstra pråmen. I denna del av projektet användes som tidigare 
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nämnts en maskin. För att effektivisera förflyttningsförfarandet flyttades 

pråmen i ett fyrkantsmönster, till exempel E6 till E7 till F7 till F6, för att sedan 

flytta förankringen fördelaktigt för nästa del av sonderingarna. För att utföra 

borrningarna krävdes en vattendom. Då detta var den sista delen av 

sonderingarna i projektet och tidsåtgången för att borra hela sträckan var oviss, 

borrades först profiler med avstånd om 50 meter, för att säkerställa att hela 

profilen kunde sonderas innan vattendomen upphörde. Då tid fortfarande 

återstod efter sondering med 50 meter gjordes förtätningar av sonderingarna, så 

från E8/F8 är profilen sonderad med 25 meters avstånd. Eftersom misstankar 

om att eventuella svaghetszoner och förkastningar skulle existera från den 

södra sidan och ut mot Strömmen så valdes således denna del att förtätas i 

förhoppning om att stöta på dessa försvagningar eller svackor. 

 

Figur 3.4 Pråmarna i position i Strömmen med Sänkhammarborriggen på 

plats, (Hallgren, 2012). 

3.2 Provtagningar 

3.2.1 Kärnborrning 

En kärnborrning genomfördes under projektet, placeringen och orientering för 

denna kan ses i planritningen vilken återfinns i Bilaga 1. Borrhålet har 

strykningen 362 gon och stupningen 45 vilket är ungefär parallellt med 

tunnelns riktning som här har nord-sydlig riktning. Att sonderingen inte sker 

helt parallellt beror på utrymmesbrist för sonderingen, maskinens uppställning 

går att se i Figur 3.5. 
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Figur 3.5 Kärnborriggens uppställningsplats. 

Borrningen utfördes av Drillcon och resulterade i en 235,65 meter lång 

borrkärna med en kärndiameter på 38,7 mm. Borrningen utfördes som 

orienterad borrning för att möjliggöra sprickorientering. Orienteringen utfördes 

för cirka 77 meter, ungefär 33 % av den totala kärnlängden. Då berget stundtals 

bestod av leromvandlingar ledde detta till kärnförlust och således tappad 

orientering.  

Tänkt vattenförlustmätning genomfördes ej på grund av att berget kontinuerligt 

uppfattades som mycket vattengenomsläppligt. Vattenåtgången under 

borrningen var cirka 10 kubikmeter vatten per dag. Med en sådan vattenåtgång 

kan inget bra resultat erhållas. 

3.2.2 Bergprov från Sänkhammarborrningen 

Sänkhammarborrningen drevs av tryckluft som konstant spolade upp det av 

hammaren krossade materialet. När sedan sondering skedde i berg och 

sönderkrossat berg, så togs det uppspolade materialet tillvara för 
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borrkaxkartering. Provtagningen blev i form av samlingsprov från mellan 5 och 

1 meter sonderat berg. Bergprov från samtliga sonderingar karterades antigen i 

en eller två omgångar från bergsonderingen. Det sonderade materialet ser ut 

enligt Figur 3.6. Provet består av 30 % biotit, 30 % fältspat, 30 % kvarts och 10 

% plagioklas, sammantaget ges benämningen gnejsgranit. Bedömning likt 

denna görs för samtliga prov, samt med eventuell kommentar om ytterligare 

beståndsdelar och färg på provet. 

 

Figur 3.6 Borrkaxprov från E9 mellan 53 och 58 meter. 

3.2.3 Bergprov intill referenssondering 

För att få ett bra underlag för jämförelsen mellan Jb-sonderingen och seismiken 

togs ett bergprov av berghällen intill där referensborrningen skedde. (Resultat 

från denna har i skrivande stund ej kommit tillbaka) 

3.3 Sammanställning 

Resultatet från sonderingarna sammanställdes som flertalet profiler. I 

profilerna redovisades även resultatet från de seismiska undersökningar, här 

som lagerprofiler då de är lättast att ta till sig i CAD miljö. Även om seismiken 

ritades upp som lagerprofiler har informationen från tomografiska modeller 

används för att rita in sprickzoner. Samtliga profiler återfinns i Bilaga 1. 

Sammanställt i tabellform återfinns använd data för Jb-sonderingarna i Bilaga 2 

och för sänkhammarborrningarna i Bilaga 3. 
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4 ANALYS 

I kapitlet analyseras avgränsad och relevant data för att besvara 

frågeställningen. 

4.1 Jord-bergsondering mot Sänkhammarborrning 

De två sista Jb-sonderingarna som genomfördes är de som kan jämföras direkt 

mot sänkhammarborrningen. I Figur 4.1 ses de jämförda sonderingarna, där 

E5Z – E6Z är sänkhammarborrningen och E5 – E6 Jb-sonderingarna, 

fullständig planritning finns i Bilaga 1. Samtliga sonderingar betecknade EiZ 

eller FiZ är sonderingar gjorda med sänkhammarborrning som metod. 

Sonderingarna i plan visar på ett visst avstånd mellan sonderingarna, 

intentionerna var att borra dessa sonderingar så nära varandra som möjligt för 

att lättare tolka resultatet mellan sonderingarna. Sonderingarna fick dock inte 

gå direkt i respektive hål då detta kan ge felaktiga sonderingsdata. Avståndet 

mellan punkterna i 5 och 6 är uppmätt till 3,8 meter respektive 2,9 meter. 

Under sonderingarna ställs neddrivningsvinkeln in manuellt vilket kan innebära 

avvikelser längdmässigt, i båda fall har berg konstaterats på cirka 24 meter. En 

avvikelse på en grad motsvarar cirka 0,4 meter på 24 meters djup, vilket vid 

stora djup eller några graders avvikande sondering kan innebära flera meters 

avvikelse mot inmätning. 
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Figur 4.1 Jämförelse mellan sänkhammarborrningen och Jb-sonderingen. 

Innan sänkhammarborrningen påbörjas drivs ett foderrör en meter i vad som 

förmodas vara berg. När sedan sänkhammaren drivs i foderröret blir motstånd 

som påträffas i foderröret ”förstärkt”, sänkhammaren har svårare att ta sig 

igenom materialet i foderröret än utanför. I E6Z syns detta tydligt då 

sonderingen blir mer konstant cirka en meter efter att berg noterats. I E5Z har 

förmodligen foderröret stannat vid cirka 22 meter. Mellan 19 och 20,5 meter 

indikeras en lagerförändring och eftersom borrningen sker i foderröret blir 

neddrivningshastigheten långsam, troligtvis har mindre block eller grövre 

material påträffats. Ytterligare lagerförändring påträffas mellan 21-22 meter 

där foderröret neddrivning avslutats, även här är neddrivningshastigheten 

långsam. Direkt när sänkhammaren går ur foderröret ökar hastigheten och 

spikarna i sjunkhastigheten försvinner helt. Vid cirka 23 meter påträffas 

förmodligen ett block, sjunkhastigheten liknar hastigheten som sedan är vid 

borrning i berg. Berg kan fastställas på ca 23,5 meter. Sonderingen jämförs mot 

E5 där inga tydligare indikationer återfinns förrän närmare bergöverytan. 

Bergöverytan tolkas snarlik för båda sonderingarna. I E6Z syns först en svag 

indikation på någon typ av störning vid 21 meter. Vidare syns tydligt var 

sänkhammaren träffat berg och att foderröret borrats cirka 1 meter i berget. 
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Direkt när sänkhammaren går ur foderröret ökar hastigheten. I Figur 4.2 är 

matningskraften medtagen parallellt med neddrivningshastigheten. Här syns 

konstant matningskraft samtidigt som sjunkhastigheten är hög där 

sänkhammaren går i foderröret, djupet för sonderingen har ej korrigerats mot 

inmätningen. 

 

Figur 4.2 E6Z med sjunkhastighet och matningskraft. 

Här kan bergtolkningen göras direkt då motstånd konstateras eftersom 

sjunkhastigheten förblir låg sonderingen ut. Jämfört mot E6 syns ingen 

störning vid 21 meter. Bergnivån har här tolkats något grundare, dock blev 

sonderingen avbruten innan 5 meter i berg kunde borras eftersom borrsträngen 

knäcktes. 

För att ytterligare bekräfta att tolkningen angående bergöverytan för 

sänkhammarborrningen är korrekt görs en jämförelse av E5 och E5Z med 

integrerad sjunkhastighet och integrerat index, jämförelsen kan ses i Figur 4.3. 

Här syns tydligare att tolkning angående bergöverytan är korrekt gjord. 

Liknande för båda sonderingarna är indikationen av ett fastare lager eller block 

där kurvorna blir brant, dock är höjden något olika. Detta beror på att 
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sonderingen inte är gjord i exakt samma punkt utan med stor sannolikhet några 

meter emellan. I efterhand skulle E5Z ha borrats någon meter djupare för att ha 

borrats i fem meter berg. E5Z var första sonderingen som genomfördes med 

sänkborrhammaren och här troddes att foderröret stannat i berg men det hade i 

själva verket stannat i block, vilket upptäcktes först efter avslutad sondering. 

 

Figur 4.3 E5 och E5Z i jämförelse med integration av sjunkhastighet och 

index. 

Samma jämförelse som ovan görs för E6 och E6Z, här har dock E6 

sonderingen avbrutits då borrsträngen gått av. Jämförelsen kan ses i Figur 4.4, 

även här noteras bergnivån något olika. För E6Z syns var sonderingen gått i 

foderröret. Vid studie av den integrerade sjunkhastigheten ses per definition 

tyngre motstånd mellan 24-25 meter än därefter vilket indikerar att sonderingen 

skett utanför foderröret.  
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Figur 4.4 E6 och E6Z i jämförelse med integration av sjunkhastighet och 

index. 

Jämförelsen av båda sonderingarna visar på likheter mellan metoderna dock 

blir det också tydligt att geologin kan variera på endast några få meter. Då det 

är tydligt vart sänkhammaren har borrat i foderröret kan sonderingsdata från 

foderröret uteslutas när bergkvalitén analyseras. Då bergkvalitén är av större 

betydelse för projektet analyseras denna vidare. Tolkningen som görs för 

sänkhammarborrningen blir lite speciell i och med att borrkronan först drivits i 

foderröret även i berg. Vidare kommer endast sonderingen efter foderröret att 

behandlas. 

4.2 Sänkhammarborrning 

För att undersöka om man från sänkhammarborrningen kan göra någon 

tolkning av bergets kvalitet används tillvägagångssättet beskrivet i 2.2.3. För 

att jämföra sonderingarna sinsemellan krävs en referenssondering, här har E7Z 
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valts till referenssondering. E7Z valdes till referenssondering då sonderingen 

visar på ett homogent och entydigt berg, vilket utgör ett bra underlag att 

jämföra mot. Figur 4.5 visar E7Z med sjunkhastighet och matningskraft för 

bergdelen. 

 

Figur 4.5 Referenssonderingen E7Z med sjunkhastighet och matningskraft. 

Matningskraften som är avläst i enheten bar kan enligt entreprenören 

omvandlas till en matningskraft i kN där 60 bar motsvarar 50 kN. En 

matningskraft i kN kan med fördel användas för att ta hänsyn till egenvikten av 

sonderstängerna. Med ekvation (3) beräknas α för denna sondering, där ett 

medeltal av sjunkhastighet och matningskraft omvandlat till kN används. För 

att lättare kunna göra en jämförelse mellan alla sonderingar samtidigt beräknas 

α från alla sonderingar och jämförs mot det framräknade αrefE7=2,37. α 

beräknas för ett index på 1, se sidan 24 (
 

 
       

 

 
). Detta görs också 

för att få en uppfattning om hur bergmassan generellt är för de cirka fem meter 

vilka är sonderade. I Figur 4.6 syns profilen E-E och i Figur 4.7 syns profilen 

för F-F, här redovisas bergdjupet samt medel-α för varje sondering. Medel-α 

jämförs här mot medel-α för referenssonderingen. Medel α-värden som 

understiger αrefE7=2,37 motsvarar mjukare berg, och värden över tolkas således 

som fastare berg än vid referenssonderingen. Att α-värden skiljer sig mot de 

värden som kan räknas fram vid jb-sondering anses normalt då det är helt andra 

matningskrafter i fråga. 
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Figur 4.6 Linje E-E med genomsnittligt α och bergdjup för var sondering. 

 

Figur 4.7 Linje F-F med genomsnittligt α och bergdjup för var sondering. 

Till viss del ser det genomsnittliga α-värdet ut att bero på bergnivån, varpå 

frågan väcks huruvida sonderingsdjupet har någon betydelse för α-värdet. 

Berget tenderar att vara som mjukast i förhållande till referenssonderingen där 

bergnivån också är djupast. Sonderingsdjupet betydelse kan tolkas som att 

egenvikten för sonderingsstängerna ökar mot djupet. Vid traditionell 

sonderingen används i storleksordningen cirka 3 gånger lättare stänger än vid 
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sänkhammarborrningen. Vidare syns också en markant ökning av α-värdet vid 

cirka 300 meter vilken inte överensstämmer med teorin att berget blir mjukare 

med djupet. Där sedan berget går mot ytan vid 400 meter så fortsätter α-värdet 

att vara lägre än vid referenssonderingen. För att undersöka huruvida de 

registrerade faktorerna tenderar att påverka sonderingen så plottas ett medel av 

dessa faktorer mot matningskraften och mot djupet, dessa värden är endast för 

den delen då sänkhammaren har gått utanför foderröret. För att ta hänsyn av 

egenvikten beräknas tillskottsvikten för sonderstängerna per meter, denna blir 

cirka 13 kg motsvarande en ökning av 0,13 kN per meter. För de sonderingar 

som gjordes djupare än referenssonderingen läggs då motsvarande vikt på.  

När egenvikten tas i beaktning blir skillnaderna inte nämnvärt stora vilket kan 

ses i Figur 4.8. 

 

Figur 4.8 Genomsnittsalpa med korrigerad matningskraft utifrån egenvikt. 

I Bilaga 3 redovisas en sammanställning av de utlästa värdena från 

sänkhammarborrningen. I Bilaga 4 redovisas samtliga parametrar plottade mot 

matningskraften. Linjär regression har utförts till varje plott för att betrakta hur 

värdena tenderar att variera. Först beaktas djupet mot registrerade värden, 

luftflödet, lufttrycket, rotationen och matningskraften och de ser alla ut att bete 

sig linjärt. Vridmomentet tenderar att avta mot djupet vilket kan bero på att när 

sänkhammaren går djupare blir den svårare att arbeta runt. Vad som också ser 

ut att direkt avta mot djupet är beräknade alpa-värden, detta beror då på att 

berget är svagare i mitten av fjärden där den är som djupast. När 

matningskraften beaktas mot de övriga parametrarna ges ett liknande resultat 
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som vid beaktning av djupet. Luftflöde, lufttryck rotation och vridmoment är 

alla i stort sett linjära. Sjunkhastigheten avtar mot ökad matningskraft vilket 

beror på att berget är starkare där mer matningskraft används. Detta speglar 

direkt värden på alpa. Där hög matningskraft och låg sjunkhastighet har 

noterats blir således alpavärdet som störst.  

Vid samtliga sonderingar togs borrkaxprover vilka sedan analyserats för att 

bestämma bergart, resultatet kan ses i Bilaga 3. Här kan inga direkta slutsatser 

dras mot ett högt eller lågt alpavärde.  

4.3 Jord-bergsondering mot refraktionseismik 

De seismiska undersökningar finns redovisade i Bilaga 1 Bockholmen, som 

linje 1-9. Dessa har sedan utvärderats och tolkas till antigen två eller tre lager 

modeller, vilka har ritats in i profilritningarna för Bockholmen som finns i 

Bilaga 1. Då vissa av linjerna ligger väldigt långt från Jb-2 sonderingarna har 

dessa inte betraktas vidare.  

Enligt kapitel 2.2.1 väljs en för undersökningarna lämpligt referenspunkt. Här 

väljs A4 som referenspunkt. Matningskraft och sjunkhastighet för hela 

sonderingen kan ses i Figur 4.9. Här syns först frisjunk då ingen matningskraft 

måste tillföras. Vidare syns en relativt homogen bergmassa där enda avvikelsen 

syns vid strax före 12 meter. Denna avvikelse beror dock med största 

sannolikhet på att skarvning av borrstål skett. Då varje borrstål är 2 meter syns 

skarvningen på varannan meter tidigare i borrningen. 
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Figur 4.9 Referenssonderingen A4 med matningskraft och sjunkhastighet. 

Likt referenspunkten tas ett medelvärde på α fram för varje sondering. Ett 

medelvärde används för att jämföra mot de uppmätta seismiska hastigheterna i 

berget. Eftersom de seismiska hastigheterna har en lite grövre upplösning blir 

ett medelvärde en bra indikation på om Jb-sonderingen kan kopplas till en 

uppmätt berghastighet. 

I Figur 4.10 och Figur 4.11 redovisas bergdjupet för var sondering samt det 

medelα-värde vilket beräknats där möjlighet fanns. Alla sonderingar har inte ett 

beräknat värde. Detta beror på att givaren som registrerar matningskraft, har 

slutat att fungera för några sonderingar och därför kan inget α-värde beräknas 

för dessa. Det beräknade αrefA4=1,11 kan jämföras mot beräknade alpavärden 

för de övriga sonderingarna. Värden vilka överstiger det beräknade 

referensvärdet tolkas som hårdare berg medan värden under tolkas som 

mjukare berg.  
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Figur 4.10 Profilerna A1-A1, A2-A2 med medelα-värden och bergdjup. 

 
Figur 4.11 Profilerna B1-B1, B2-B2 med medelα-värden och bergdjup. 

Sonderingarna för profil A1-A1 och B1-B1 ter sig relativt lika, inga stora 

variationer kan ses. Vad som konstateras är dock att sonderingarna i B1-B1 

visar på liknande variation som i A1-A1 men att samtliga medelα-värden är 

något lägre än för A1-A1. Bergets djup skiljer sig däremot vilket kan vara en 

orsak till variation av medelα-värdet. En annan varierande faktor är att 

punkterna A1, A2 och A3 är sonderade med en annan borrbandvagn. 

Beträffande profilen A2 ses en stegring i medelα-värdet mot mitten av fjärden 

vilket skulle indikera ett hårdare berg. I punkten A7 har problem med givaren 

för matningskraften varit orsaken till att inget medelα-värde kan beräknas. Att 

jämföra A2 mot B2 är i stort sett inte meningsfullt då endast ett värde kan 

räknas fram i B2, här har resterande sonderingar skett med en trasig givare för 
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matningskraften. Viktigt att poängtera är också att även om matningskraft 

saknas för dessa sonderingar, så har det inte påverkat resultatet på 

undersökningarna. Bergöverytan har tydligt påborrats för samtliga sonderingar 

även dessa där information om matningskraften gått förlorad. 

I vidare analys av sonderingarna i profilritningar för A1, A2, B1 och B2, ritas 

bergprofilen från refraktionseismiken upp jämte en traditionell interpolering 

mellan tolkad bergnivå för Jb-sonderingarna. Vad som inte syns men kan ha 

betydelse för skillnader mellan interpolerad berglinje och bergprofil från 

seismik är det fysiska avståndet mellan undersökningsmetoderna. I 

planritningen för dessa profiler ses att gällande A1 så har L4 relativt bra 

passning mot Jb-sonderingarna. För A2, B1 och B2 gäller att seismiklinjerna 

ligger mellan 20 och 30 meter ifrån Jb-sonderingen. Detta ger bäst passning 

mot seismiken för A1 medan passningen mot de andra profilerna blir mer 

osäker. Beträffande B1 ses en relativt bra passning av sonderad berglinje och 

bergprofil från seismiken. För att bedöma rimligheten kan linjerna från 

reflektionseismiken jämföras mot de som visar bottenkonturen. Även om 

bottenkonturen sällan helt speglar bergytans kontur ger denna en indikation på 

hur förändring i bergytan kan ske. Till exempel i punkten B4 där botten 

påträffas något över refraktionseismiken så avspeglas detta också i dess 

bergnivå. Här kan dock ingen annan tolkning göras beträffande berghastighet, 

då uppmätt hastighet inte varierar i berget. Gällande profilerna A2 och B2 så är 

refraktionseismiken utförd mitt emellan dessa profiler vilket också ses när Jb-

sonderingar med samma längdmätning jämförs. Berghastigheter för jämförelse 

mot Jb-sonderingarnas framräknade medelα-värde tas direkt där sonderingen är 

utförd. I punkterna A6 och B6 används berghastigheten för det översta lagret 

då merparten av sonderingen ser ut att vara sonderad i av seismiken tolkad, 

krossat berg/morän. Gällande B8 ges hastigheten också av det översta lagret, i 

plan ligger havsbotten i B8 djupare än seismiklinjen varpå antagandet antas 

rimligt. I profilritningarna kan variationerna av bergytan te sig väldigt skarpa, 

dock är längdskalan 1:500 mot höjdskalan 1:200 vilket förvränger bilden. 

Sonderingarna A6, A7 och B8 urskiljer sig också när profilerna beaktas. 

Sjunkhastigheten har här varit mycket låg, detta analyseras längre ned i stycket. 

Borrstålets egenvikt betraktats också, egenvikten utgör en betydande procent 

av den totala sonderingsmatningskraften. Största sonderingsdjup är cirka 40 

meter, här bidrar egenvikten med cirka 1,8 kN mer än vid referenssonderingen 

som ligger på 9 meters djup. Denna kraft sett mot den normala matningskraften 

på 5 kN blir då en bidragande ökning om 36 %, vilket inte är helt försumbar. 

Referenssonderingen har används som nollpunkt och ökandet av 

matningskraften utgår från denna. I Figur 4.12 och Figur 4.13 har medelα-
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värden och korrigerade medelα-värden, samt uppmätta berghastigheter ritats 

mot längdmätningen. 

 
Figur 4.12 Profilerna A1-A1, A2-A2 med medel α-värden och korrigerade 

medel α-värden samt berghastighet. 

 
Figur 4.13 Profilerna B1-B1, B2-B2 med medel α-värden och korrigerade 

medel α-värden samt berghastighet. 

För att lättare tolka hur dessa punkter är placerade kan ett utdrag ur 

planritningarna för gällande sonderingar ses i Figur 4.14. 
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Figur 4.14 Planvy för aktuellt sonderingsområde.  

Komplett tabell gällande dessa sonderingar finns i Bilaga 2. När medelα-värdet 

jämförs mot berghastigheten utgår jämförelsen från referenssonderingen där, 

hastigheten är 5 km/s. För profilen A1-A1 kunde inga berghastigheter från linje 

1 tolkas då gas i sedimenten hindrade signalen från att nå ner till berget. 

Således kan inga hastigheter jämföras mot A1 och A2, dock skulle samma 

berghastighet som i B1 kunna användas fast då med beaktning att denna är 

cirka 50 meter från sonderingspunkterna. Sonderingarna för A1 och B1 

tenderar att linjärt följa berghastigheter om 5 km/s, med undantag för A2 och 

B2 som indikerar hårdare berg när hänsyn tas till egenvikten. I profilen A1-A1 

är punkterna A5, A9 och A10 något under referensvärdet och indikerar således 

mjukare berg, berghastigheten för dessa sonderingar är bestämd till 2,9 km/s 

vilket också är sämre än vid referenssonderingen. A8 med hänsyn till egenvikt 

motsvarar referenssonderingen och motsäger således en berghastighet om 2,9 

km/s. A6 motstrider kraftigt uppmätt berghastighet om 2,9 km/s, dock uppkom 

problem med matningskraften under sonderingen vid A6 vilket resultera i dessa 

värden. Sonderingen av A7 sker med en trasig givare och medelα-värdet kan 

således inte beräknas. Detta gäller alla sonderingar i profilen B2-B2 utom 

punkten B5. Då endast en sondering genererar ett värde blir det svårt att göra 

en analys huruvida uppmätta berghastigheter kan kopplas till dessa sonderingar 
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då endast sjunkhastigheten kan betraktas. Visserligen tolkas B5 som mjukare 

berg vilket seismiken också visar. 

Vad som inte kan mätas eller kontrolleras är hammarens inverkan på 

sonderingen. Eftersom hammaren är monterad vid ytan överförs kraften från 

hammaren genom hela borrsträngen ned till kronan där kraften ska verka för att 

sönderdela berget. Kraften från hammaren avtar då djupet för sonderingen ökar 

eftersom det blir en överföringsförlust mellan borrstängerna. Detta kan ses i 

sonderingspunkt A6 och A7 där sjunkhastigheten är väldigt låg trots konstant 

matningskraft om 5 kN, i profilritningarna syns en väldigt långsam 

sjunkhastighet samtidigt som de för A6 registrerade medelmatningskraften 

vilken kan ses i Bilaga 2 är 5 kN. Författaren närvarade också fysiskt under 

dessa sonderingar och bevittnade att hammarens kraft tenderade att avta i dessa 

sonderingar. Även om både A2 och B2 är de djupaste sonderingarna har här 

inga problem med hammaren noterats, detta kan också ses av det medelα-

värdet som erhållits innan hänsyn till egenvikt tas. Visserligen skulle berget i 

djupsvackan kunna vara mjukare varpå en avtagande kraft från hammaren inte 

skulle synas, dock visar refraktionseismiken ingen förändrad berghastighet, 

därför kan antagande att berget skulle vara mjukare i djupsvackan avfärdas. 

Att egenvikten under dessa sonderingar är av stor betydelse beror på variation 

av sonderingsdjup samt variation av vattendjupet. Vid sonderingar på land kan 

mantelfriktionen på sonderstängerna bidra till att hålla nere tillskottet från 

egenvikten. Men när det som här får hänga fritt i vatten skapas ingen 

mantelfriktion som kan hålla tillskottet från egenvikten nere. 

Ytterligare aspekter vilket tydligt visas i både profil A2-A2 och B2-B2 är 

betydelsen av den seismiska undersökningen, profil A2-A2 kan ses i Figur 

4.15, fullständiga ritningar kan ses i bilaga 1. Poängtera att endast Jb-sondering 

utförts. Då hade det lett till att svackan mellan A6-A7 B6-B7 ej upptäckts. 

Denna svacka är cirka 10 meter djupare än djupaste Jb-sonderingen och har 

således betydelse för en tunnelsträckning i området där krav ställs angående 

överberg.  
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Figur 4.15 Djupsvacka i A2-A2 profilen. 

4.4 Sondering på vatten 

Vid de geofysiska undersökningarna påträffades ett inte allt för vanligt 

problem. Eftersom undersökningsplatserna ligger i närheten av bebyggelse och 

bebyggelsen har funnits över en längre tid, har bottensedimenten förorenats 

med mycket organiskt material. Det organiska materialet bidrar i sin tur till 

bildandet av gas när nedbrytning sker. Gasen som bildas och stannar i 

sedimentet totalreflekterar den utskickade energin varpå information om 

underlagrade material uteblir. Problemet kan i viss mån kringgås genom att öka 

energimängden, vilket visade sig lyckat vid de refraktionseismiska 

undersökningarna kring Bockholmen, där 8 av 9 linjer kunde tolkas. 

Beträffande seismikundersökningarna vid Skeppsholmen så kunde inget 

resultat under botten erhållas då gaslagren i sedimenten var för mäktiga för att 

även den kraftigare energikällan skulle kunna tränga ner.  
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Sonderingarna med maskin inleddes med traditionell Jb-sondering, men 

otydligheter rådande användning av foderrör fanns och således togs beslutet att 

borra de första hålen utan foderrör. I efterhand har författaren påträffat 

skriftliga rekommendationer att använda foderrör då den fria borrstålslängden 

överstiger 3 meter.  

Borrningarna genomfördes på ett förhållandevis stort flytverktyg (två 

sammansatta pråmar, totalt 60x15 meter), vilket minimerar problemen med 

utrymmesbrist som kan förekomma på mindre flytanordningar. Däcket som till 

stora delar var målat stål kunde stundtals uppfattas som mycket halt, speciellt 

om vatten eller snö förekom. Detta kan öka riskerna vid arbetet kring borriggen 

där många lyft av olika slag samt mycket vatten förekommer. Även om 

pråmarna med sin storlek ofta var mycket stabila på sjön fick sondering vid 

något tillfälle skjutas upp på grund av kraftig sjögång. När flytverktyget 

kommer i gungning kan maskinerna och sonderstängerna skadas om sondering 

påbörjas eller inte avslutas då gungning upptäcks. 

Pråmarna som var utrustade med två stödben på vardera 18 meter vilka 

användes i så stor utsträckning som möjligt. Pråmarna liggandes förankrade 

sida vid sida med stödbenen uppfällda kan ses i Figur 4.16. Att förankra 

pråmarna med hjälp av stödbenen gav mycket bra resultat och pråmarna 

position var väldigt stationärt när stödbenen användes. 

 

Figur 4.16 Pråmarna jämte varandra med stödben uppfällda. 
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Vid större djup där stödbenen inte nådde botten användes stora betongankare 

och pråmarna har sedan positionerats med fyra spel. Vid första anblick efter 

förflyttningen till ny position kan pråmarna uppfattas som stilla men vad som 

först inte uppdagades vid undersökningarna var att pråmen ibland kunde 

förflyttas även efter det att positionen fastställts. Dels kunde ankarna 

eftersjunka i den stundtals mycket mäktiga dyn men också förankringen mellan 

pråm och ankare kan ha varit av betydelse. Förankringen bestod bitvis av 

kraftig vajer men resterande längd var en kraftig tamp som kunde töja sig. På 

grund av att pråmen vid ett tillfälle rört sig under pågående sondering gick 

borrsträngen av. Efter denna incident beslutades att innan sondering påbörjas 

låta pråmen eftersätta sig.  

I detta fall var fastspänning av borrbandvagnen inte aktuell då endast Jb-

sondering skulle genomföras, matningskraften är här under maskinens egenvikt 

och borrbandvagnen kan således inte trycka upp sig själv. Om andra 

sonderingsmetoder är tänkt att användas där större matningskraft krävs kan det 

vara nödvändigt att på något vis kunna förtöja borrbandvagnen i flytverktyget. 

Detta är något som bör beaktas när flytverktyg väljs. 

Sonderingarna utfördes vintertid och till viss del i lugnare vatten vilket kan 

leda till problem med isbildning runt flytverktyget och försvåra förflyttning. 

Om inte tillgången till möjlig isbrytning finns kan detta innebära oväntade och 

längre produktionsstopp som kan fördyra ett projekt. Detta kan vara en punkt 

att ha i åtanke i upphandlingsskedet om sonderingar ska utföras vintertid.  

Vid problem under sonderingar på vatten kan långa längder borrstål förloras, i 

detta projekt har risken att förlora borrstål varit en del i anbudet och när förlust 

sedan skedde kunde dykarinsats åberopas utan komplikationer.  
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5 DISKUSSION 

I kapitlet diskuteras de erfarenheter och resultat vilka har konstaterats ur 

analysen. 

5.1 Jord-bergsondering mot sänkhammarborrning 

Där Jb-sonderingen skedde intill sänkhammarborrningen kan likheter men 

också olikheter konstateras. Bergnivån påträffas på i stort sätt samma nivå. 

Även om bergnivån konstaterats lika, kan olikheter i sonderingarna ses. 

Sänkhammarborrningen ses förstärka resultatet när borrningen sker i foderröret 

men strukturella skillnader kan ändå konstateras.  

Beroende på vad som ska studeras och var vikten i projektet ligger kan mer tid 

läggas på till exempel analysen av sonderingsdata när borrningen sker i 

foderrör. Klart kan konstateras att när borrningen sker i foderröret så har all 

indikation av lagerförändring förstärkts och det som kanske inte skulle tolkas 

som en förändring vid traditionell Jb-sondering kan eventuellt feltolkas. Till 

skillnad mot Jb-sondering där foderröret stannar vid botten och sonderingen 

nästan omedelbart går fritt i marken. Till exempel skulle kraftiga ökningar i 

sjunkhastighet kunna tolkas som block när det i själva verket kanske är ett 

något fastare lager av sand eller grus. Detta är något som bör tas med vid 

utvärdering av sondering där sänkhammare drivs i foderrör. Metoden med att 

skapa ett index av sjunkhastigheten och matningskraften samt att integrera 

sjunkhastigheten fungerar bra och ger ett tydligt resultat vid implementering på 

både Jb-sondering och sänkhammarborrning. 

De felkällor som kan konstateras är svåra att ta hänsyn till. Borrhålsavvikelse 

är möjligt att mäta men i detta projekt har tilläggskostnaden för en sådan 

mätning inte motiverats. Eftersom undersökningarna är relativt grova och 
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avstånd om 50 meter mellan sonderingspunkterna är frekvent förekommande 

ses ingen vinning i att exakt veta var sonderingen sker på botten, utan 

inmätning vid ytan bedömdes som tillräcklig. 

En av de stora fördelarna med att använda sänkhammarborrning istället för Jb-

sondering är att när sonderingsdjupen ökar så tappar inte sänkhammaren 

kraften på samma sätt som en topphammare kan göra. Sänkhammaren som hela 

tiden har samma nära avstånd till där berget borras, upprätthåller en konstant 

brytförmåga. Att sonderingarna hålls så konstant som möjligt är bra när dessa 

ska analyseras jämte varandra.  

Sonderingarna med sänkhammarborren har skett enligt rapport 2:99 

beträffande sjunkhastigheter för att data skall vara jämställbar. Loggning av 

data har skett med logger från Jean Lutz vilket registrerat parametrar med 

andra storheter än traditionellt, vilket medför extraarbete när dessa storheter 

måste konverteras för att kunna användas i befintliga geotekniska 

databassytem. I den förstudie som SGF genomförde 2010 nämns förslaget att 

införa en MWD-metod, metoden kan förslagsvis vara lämplig att åberopa när 

sänkhammarborrning skall genomföras. Här skulle specificering angående 

redovisning av parametrar underlätta fortsatt arbete med materialet. 

Att jämföra alpavärden mellan de två metoderna blir inte relevant när dessa har 

skett med helt olika matningskraft.  

5.2 Sänkhammarborrning 

Sänkhammarborrningen har fungerat mycket bra under detta projekt och 

undersökningarna har kunnat svara på var bergnivån är belägen. Att ytterligare 

visa var berget är mjukare eller hårdare under sonderingarna har också det visat 

sig möjligt med hjälp av att jämföra olika alpavärden från sonderingarna. Dock 

har diskussioner förts angående huruvida 60 bar motsvarar 50 kN eller inte i 

matningskraft och vissa oklarheter råder fortfarande i denna fråga. Då 

matningskraften kan ses som relativt hög ger inte de något tyngre 

sonderstängerna samma effekt på den totala matningskraften som i fallet med 

Jb-sonderingen. Även om en viss skillnad kan konstateras. 

Djupare analys av varje borrhål är också möjligt, vilket visas i analysen, dock 

har vikten i detta arbete varit på den stora bergmassan och inte i detalj varpå 

detta inte har analyserats vidare. 
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5.3 Jord-bergsondering mot seismik 

Att kunna koppla ett Jb-index till berghastighet kan bekräfta om ansatsen 

angående bergets hastighet är rätt. Det kan fungera om Jb-sonderingen 

kalibreras in med ett referenshål och på så sätt kan till exempel berghastigheten 

i seismikens förlängning bestämmas. I tätbyggt område kan det vara svårt med 

refraktionseismik och att då med Jb-sonderingen tolka resultatet till en 

hastighet kan vara en fördel ur grundläggningssynpunkt.  

Ett av målen med denna studie har varit att bekräfta teorin att skillnader i Jb-

sonderingen kan kopplas till olika berghastigheter. Materialet är av olika 

anledningar för litet och en klar bekräftelse är svår att göra. Att vissa 

sonderingar saknar matningskraft gör att dessa inte kan analyseras med använd 

metod. Den utförda Jb-sondering är inte gjord i direkt samma linje som 

seismiken och detta medför osäkerheter i jämförelsen, geologin kan förändrats 

på sträckan mellan metoderna. 

För de jämförelser som ändå är gjorda antyds att denna tes är rimlig. Här 

behövs fler studier göras. Då en lägre berghastighet indikerar på en annan typ 

av berg eller ett uppsprucket och vittrat berg kan en sådan studie med fördel 

göras med Jb-3 eller Jb-total sondering. Då kan även information om 

vattenflöde och spoltryck tas tillvara. Ett ökat spoltryck och vattenflöde kan 

indikera sprucket berg, vilket skulle visas i refraktionseismiken och agera som 

en ytterligare bekräftelse på bergets kvalitet. Upplösningen på 

refraktionseismiken har inte samma detaljnivå som en Jb-sondering vilket gör 

det svårt att göra en jämförelse över kortare sträckor och därför bör minst 5 

meter i berg undersökas. Vid mer ingående studier i ämnet bör de olika 

undersökningarna läggas så nära varandra som möjligt. 

Mycket gas i sedimentlagren beror på den rika mängden organiskt material på 

sjöbotten. Förekomsten av det organiska materialet kan eventuellt kopplas till 

stor befolkning i ett tidigt skede där ingen rening av avlopp förekom. Områden 

där befolkningen inte har haft samma inverkan på miljön borde inte ha samma 

problem. Detta problem har inte påträffats i samma utsträckning vid tidigare 

projekt (Nilsson, P. 2012). 

Traditionellt tas ingen hänsyn till egenvikt beträffande Jb-sondering. Vid denna 

typ av sondering där mycket stora vattendjup förekommer, kan det vara ytterst 

skäligt att ta hänsyn till egenvikten, då antydan till betydelse finns. Profilen 

A1-A1 och B1-B1 tenderar att bättre överensstämma med berghastigheterna 

när hänsyn till egenvikt beaktas. Dock är materialet för detta påstående tunt, 
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beroende på att för få antal sonderingar har genomförts och att vissa av 

sonderingarna har förlorat data. Seismiklinjerna är inte heller i direkt 

anslutningen till Jb-sonderingarna vilket också är en osäkerhet. Denna 

osäkerhet finns i hela undersökningarna, även om den geologiska profilen i 

punkten eller i linjen är mycket exakt, kan den på korta avstånd avvika.  

Vid några sonderingstillfällen har hammarens sämre effekt vid stora djup 

påverkat sonderingarna, vilket visar på begränsningar i Jb-sonderingsmetoden 

där stora djup till berg är aktuellt. 

Analysen visar också på stora variationer i tolkat bergdjup vid jämförelse av 

Jb-sonderingarna och refraktionseismiken. Refraktionseismiken noterar berget 

djupare än Jb-sonderingen och skapar en annan bergkontur än den 

interpolerade bergkonturen som kan ritas mellan Jb-sonderingarna. Visserligen 

är avståndet mellan Jb-sonderingarna och refraktionseismiken av betydelse och 

kan till viss del inverka på detta resultat. Dock visar båda Jb-sonderingarna på 

liknande resultat och att de båda har borrat utanför djupsvackan. 

Sett ur perspektivet att denna sträcka skulle vara en vägsträckning där berget 

betraktas och endast Jb-sondering utförts skulle profilen A2-A2 först vid 

djupsvackan och sedan mellan punkterna A8-A9 kraftigt övervärdera mängden 

berg. I profilen B2-B2 sker samma sak, i djupsvackan övervärderas mängden 

berg medan sträckan mellan punkterna B7-B9 undervärderar mängden berg. 

Punkten B9 har troligen borrats i din mindre djupsvackan vilken visas av 

seismiken samtidigt som B8 sonderas på sidan av bergknallen mellan svackan. 

Problem med mer eller mindre berg i ett projekt leder ofta till förhöjda 

kostnader då mer fyllnadsmaterial eller mer sprängning krävs. 

Beroende på bergets kvalitet kan detta antigen sprängas eller i det fall om 

berget är vittra och uppsprucket så kan det schaktas. Detta kan bedömas med 

”Diggability classification” det vill säga schaktbarhet. Med hjälp av uppmätta 

hastigheter i berget kan då bedömningen göras om det är möjligt att schakta 

istället för att spränga. (Look, 2007). Att kunna göra en uppskattning av hur 

mycket som behöver sprängas och vad som kan schaktas kan spara pengar i 

och tid ett projekt. 

Att med seismik först undersöka ett område för att sedan utifrån dessa resultat 

gå in och antingen systematiskt eller punktvis sondera samma område kan ge 

stor ekonomisk och kvalitativ förbättring av ett projekt. Sonderingarna som 

utförs efter seismiken kan utföras för att finkalibrera seismikundersökningarn 

men också för att mer specifikt bestämma jordens/bergets parametrar. Antag att 
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en linje på 5 kilometer i två profiler ska undersökas, där bergläge är av intresse 

för hela linjen. Tabell 5.1 visar kostnaderna om denna sträcka skulle dels 

endast sonderas, eller undersökas med en kombination av sondering och 

refraktionseismik. För att kvalitativt undersöka sträckan sonderas denna med cc 

25 meter. För de kombinerade undersökningarna kan sonderingstätheten ökas 

till cc 50 meter för kalibrering/parameterbestämning.  

Tabell 5.1 Besparingsmöjligheter vid kombination av undersökningsmetoder. 

  Endast sondering Refraktionseismik 

kombinerad 

sondering 

Sträcka [m] 10000 10000 10000 

cc[m] 25 varje meter 50 

Sondering per 

dag [m] 100 500 100 

Antal dagar 100 20 50 

Kostnad 1700000 350000 850000 

Totalt 1 700 000 1 200 000 

 

I detta mycket enkla räkneexempel kan en vinning om 500 000 kr göras. 

Givetvis är denna beräkning väldigt grov men den ger en tydlig indikation att 

pengar finns att spara om undersökningsmetoderna kombineras. Dessutom ger 

den kombinerade undersökningen en kvalitetsökning genom att bergytans läge 

blir känt även mellan sonderingarna. 

Fler aspekter som kan konstateras är att i kuperad terräng kan en borrbandvagn 

stundtals vara mycket svår att framföras utan att göra åverkan på skog och 

mark. Här kan geofonerna som används vid seismiken placeras ut för hand i 

linje, vilket gör att framkomligheten ofta är mycket bra. Givetvis finns 

nackdelar med refraktionseismik som tidigare nämnt så uppkommer problem 

om tjäle finns i market. Problem uppkommer också om lager med högre 

hastigheter överlagrar lager med lägre hastigheter. Branta bergformationer kan 

också vara svåra att hantera. 

5.4 Sondering på vatten 

Många av de problem som uppdagades under sonderingarna skulle kunna 

avhjälpas om större erfarenhet fanns. En skriftlig rekommendation beträffande 

sondering på vatten som beskriver problematiken och påvisar lösningar på 

problemen, skulle minska riskerna och kostnaderna vid sondering på vatten.  
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Tidsåtgången för att sätta och använda sig av foderrör blir i sammanhanget 

relativt liten och kan inte motivera att inte använda foderrör. Dock innebär det 

en viss investeringskostnad om dessa inte finns tillgängliga. 

Investeringskostnaden kan ses som en engångskostnad och borde vara en del 

av den geotekniska fältutrustningen. Kostnaden kan ses mot vad det dels kostar 

att tappa en viss längd borrstål samt vad det kostar att eventuellt återfå stålet 

med dykarinsats, men också vad tidsåtgången kostar. Sedan bör beskrivningen 

vara tydligare och för att utesluta diskussion bör foderrör alltid användas, 

uteslutande fri borrstålslängd, när sondering skall ske från flotte. 

Egenvikten tenderar att ha betydelse när sondering sker i större vattendjup, 

vilket kan vara av vikt när beräkningar sker med sonderingsdata som grund. 

Vidare studier för att bekräfta denna tes bör genomföras. 
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6 SLUTSATS 

Jord-bergsondering mot sänkhammare 

Sänkhammaren har fungerat som en bra ersättare där Jb-sondering inte 

bedömts kunna genomföras. I detta projekt har gränsen för vad Jb-sonderingen 

klarar av satts vid 40 meter vilket kan anses som rimligt, och en erfarenhet som 

kan tas vidare. Då både foderröret och stängerna är kraftigare vid 

sänkhammarborrning klaras större djup att borras. Sänkhammaren har 

dessutom lättare att få ner kraften i berget då hammaren hela tiden sitter nära 

kronan och därför fås inte problem med att hammarens kraft avtar mot djupet.  

Grafiskt är det vid sänkhammarborrning, likt som vid Jb-sondering enkelt att 

tolka vart sondering i berg skett. Dock uppmärksammas att när sänkhammaren 

borrar inuti foderröret går sonderingen långsammare fast samma matningskraft 

används. Detta innebär att förändringar i geologin när borrning sker i foderröret 

får förstärkta värden, vilket måste beaktas så att resultatet inte feltolkas. 

Att redovisade parametrar inte till fullo överensstämt med normalt använda 

storheter för matningskraft visade sig medföra en del svårigheter vid 

jämförelse. En ny MWD-metod skulle underlätta vid utvärderings- och 

analysarbetet, där det framgår inom vilka intervall en sondering skall 

genomföras samt vilka enheter sonderingsdata skall redovisas i.  

Sänkhammarborrning 

Att använda sänkhammarborrning som bergsonderingsmetod där traditionell 

jb-sondering inte kunnat utföras fungerar tillfredsställande. Att sedan göra en 

tolkning av bergkvalliten relativt andra sonderingar har också varit möjligt. Här 



Utvärdering av de geotekniska undersökningarna för Citylink tunneln i Stockholm 

 

70 

behövs dock fler studier göras för att bekräfta att detta är möjligt. Gjord analys 

visar dock att detta kan vara möjligt. 

Att indexera sänkhammarborrningen för en tydligare analys av det enskilda 

borrhålet är också möjligt och ger ett tydligare grafiskt resultat av var gränser 

mellan olika jordlager och berg ligger. 

Jord-bergsondering mot refraktionseismik 

Sammankopplingen av dessa metoder beträffande bergkvalité har i detta 

projekt visat sig vara svår att göra dels för att antalet sonderingen har varit 

något få men också för att resultatet från vissa sonderingar har varit bristfälliga. 

Tendenser finns dock att vid rätt förhållanden göra denna koppling. Ur 

projektets synpunkt har Jb-sonderingarna varit tillfredställande då de kan 

bekräfta bergets läge mer exakt än refraktionseismiken. 

Vikten av refraktionseismiken visas tydligt i profilredovisningen och att 

kombinera metoderna ger ett mycket kvalitativt resultat där upplösningen är 

många gånger bättre än om metoderna utförts var för sig. Den ekonomiska 

vinningen är också markant då sonderingarna kan utföras med längre 

mellanrum än annars.  

Jb-sonderingarna har indexerats för jämförelse av bergkvalité och skillnader 

mellan sonderingarna har påträffats vilket antyder på ändrade förhållanden. 

Dock är det ovisst vad som orsakar de ändrade förhållandena eftersom 

seismiken i det stora hela inte har visat på samma ändrade bergkvalité som jb-

sonderingen.    

Rekommendationer vid sondering på vatten 

Allmänna rekommendationer är idag väldigt få vid sondering på vatten, dock 

finns dessa i skriftlig form under en varietet av dokument från SGF. Även om 

rekommendationer finns är de inte fullt implementerade i branschen. Ett enskilt 

dokument för ändamålet skulle göra det lättare att tillgodogöra sig information 

och visa vikten av dess innehåll. I detta examensarbete har flera punkter 

påträffats vilka skulle passa direkt in i ett sådant dokument. Nedan följer i 

punktform de slutsatser som kan tas ifrån projektet och som inte är 

metodspecifika. 

 För att underlätta eventuell diskussion kring foderrör bör dessa alltid 

användas vid sondering på flotte. 
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 Storleken på flytverktyget har betydelse ur arbetsmiljösynpunkt, en 

större flotte minskar riskerna att material och personal faller över bord. 

 Större flytverktyg dämpar inverkan av sjögång. 

 Även stora flottar kan vid kraftig sjögång tvinga till avbrott i arbetet.  

 Där stödben kan användas och finns tillgängligt, bör dessa användas då 

dessa ger stabilast förankring. 

 Om flotten förankras med ankare och spel, bör dessa vara utrustade 

med vajer för att minska riskerna av att eventuella tampar töjer sig och 

på så vis ändrar flottens läge. 

 Vid förankring med ankare där stora djup till fast botten finns kan dessa 

eftersjunka varpå flottens position kan ändras. 

 Om misstanke finns att flotten inte är helt still bör inmätning vid fler än 

ett tillfälle genomföras innan sondering påbörjas. 

 Sondering vintertid kan innebär problem med isbildning både på flotten 

och i vattnet vilket kan försvåra arbetet och försvåra förflyttning av 

flotten. Att eventuell is kan brytas under projektets gång bör fastställas. 

 Även om foderrör används kan oförutsägbara saker inträffa vilket ändå 

leder till förlust av borrstål. Risken att detta inträffar bör således vara 

med i anbudsberäkningen, att tidigt specificera eventuell dykarinsats 

kan vara aktuellt. 

Frågor som också uppkommer är om en minsta flottstorlek bör specificeras? 

Metodspecifika slutsatser som kan konstateras var att egenvikten på 

sonderstängerna vid Jb-sondering tenderar att ha betydelse eftersom stora delar 

av sonderingarna sker i frisjunkning, här kan då inte friktion i det sonderade 

materialet motverka tillskottet från egenvikten. För att bekräfta detta bör vidare 

undersökning göras.  

Specifikt för undersökningsplatsen var att gas i sediment ställer till stora 

problem vid de seismiska undersökningarna. Reflektionseismiken använder sig 

av en mindre energikälla än vad reflektionseismiken använder sig av varpå 

undersökningarna med denna metod här blir mycket lidande. Vid liknande 

undersökningar men där gas inte varit en faktor har denna metod visat sig 

mycket effektiv och kan täcka av stora ytor på kort tid. 
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6.1 Vidare studier 

Det behövs vidare studier för att undersöka mer kontrollerat huruvida Jb-

sondering kan kopplas till seismisk hastighet. Även egenviktens roll vid 

sondering på vatten där stora djup till botten förekommer behöver undersökas 

vidare. 
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Bilaga 1 

BOCKHOLMEN: Plankarta, Bockholmen 

SKEPPSHOLMEN NORR: Plankarta, norr om Skeppsholmen 

SKEPPSHOLMEN SYD: Plankarta, söder om Skeppsholmen 

PROFIL A1-A1: Profilritning A1-A1 norr om Bockholmen 

PROFIL A2-A2: Profilritning A2-A2 söder om Bockholmen 

PROFIL B1-B1: Profilritning B1-B1 norr om Bockholmen 

PROFIL B2-B2: Profilritning B2-B2 norr om Bockholmen 

PROFIL C-C: Profilritning C-C norr om Skeppsholmen 

PROFIL D-D: Profilritning D-D norr om Skeppsholmen 

PROFIL E-E: Profilritning E-E söder om Skeppsholmen 

PROFIL F-F: Profilritning F-F söder om Skeppsholmen 
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Sonderings-

punkt Information

Längdmät-

ning [m]

Bergdjup 

[m]

Avstånd 

från 

Seismik 

linje [m]

Matnings-

kraft [kN]

Hastighet i 

berg 

[km/s] Medelalpa

Tillskott 

egenvikt 

[kN]

Medelalpa 

med hänsyn 

till egenvikt

Geoteknisk 

maskin

A1 Seismik saknas 0,0 9,97 (55) 4,11 1,106 0,063 1,117 Ny Hafo 2000 

A2 Seismik saknas 21,9 38,37 (55) 4,89 1,030 1,819 1,275 Ny Hafo 2000

A3 75,1 21,46 1,1 4,82 5,0 1,021 0,753 1,119 Ny Hafo 2000

A4 112,9 8,83 11,1 4,84 5,0 1,110 0,000 1,110 Hafo 1500

A5 437,9 21,25 20,5 4,60 2,9 0,738 0,753 0,812 Hafo 1500

A6

neddrivningsproblem 

hammare 469,6 24,10 20,6 4,78 5,0 1,421 0,941 1,593 Hafo 1500

A7

givarproblem matningskraft, 

neddrivningsproblem, 

hammare 523,3 30,58 16,5 5,0 1,380 Hafo 1500

A8 577,0 16,98 13,7 5,02 2,9 1,261 0,502 1,339 Hafo 1500

A9 630,3 19,45 15,3 5,11 2,9 0,820 0,627 0,883 Hafo 1500

A10 654,8 15,63 17,8 5,18 2,9 0,956 0,502 1,006 Hafo 1500

b1 18,6 18,08 15,3 4,43 5,0 0,908 0,565 0,980 Hafo 1500

b2 42,8 34,70 32,6 4,53 5,0 0,885 1,631 1,083 Hafo 1500

b3 75,1 31,15 30,2 4,46 5,0 0,788 1,380 0,939 Hafo 1500

b4 121,6 19,70 23,4 5,05 5,0 0,918 0,690 0,996 Hafo 1500

b5 453,1 18,45 20,2 5,13 2,9 0,890 0,565 0,951 Hafo 1500

b6 givarproblem matningskraft 476,9 19,49 29,3 0,00 2,9 0,627 Äldre Hafo 2000

b7 givarproblem matningskraft 532,1 30,57 32,3 0,00 5,0 1,380 Äldre Hafo 2000

b8 givarproblem matningskraft 574,9 25,00 36,3 0,00 2,9 1,004 Äldre Hafo 2000

b9 givarproblem matningskraft 628,5 23,36 34,4 0,00 2,9 0,878 Äldre Hafo 2000

b10 givarproblem matningskraft 676,4 20,95 26,1 0,00 2,9 0,753 Äldre Hafo 2000
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Sonderingspunkt Genomsnitts alpa kN

Genomsnitts 
alpa korrigerad 
matningskraft Sjunkhastighet Luftflöde

E5 2,451 2,320 20,487 353,733
E6 2,181 2,069 23,268 367,376
E7 2,367 2,286 21,475 355,945
E8 1,976 1,976 25,680 297,850
E9 1,458 1,481 34,751 346,032
E10 1,258 1,287 36,163 336,537
E11 1,260 1,300 36,347 337,893
E12 0,813 0,838 56,689 375,025
E13 0,463 0,470 85,281 355,871
E14 1,750 1,765 27,917 381,370
E15 1,281 1,267 30,854 342,549
E16 1,451 1,422 30,888 367,593
E17 1,345 1,305 34,076 379,648
E18 1,538 1,447 33,295 319,503
F6 1,777 1,711 29,122 349,387
F7 2,033 1,983 25,107 343,245
F8 1,056 1,057 46,302 340,808
F9 2,023 2,051 25,010 344,847
F11 1,434 1,477 34,856 352,659
F12 1,195 1,239 38,598 381,556
F13 1,030 1,078 38,093 338,672
F14 2,557 2,614 19,822 356,607
F15 0,952 0,966 41,407 349,995
F16 1,236 1,221 41,896 378,054
F17 0,779 0,776 58,508 377,994
F18 1,141 1,094 44,660 375,762
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Sonderingspunkt
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
F6
F7
F8
F9
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18

Lufttryck Rotation Matningskraft
Matningskraft 
kN

16,872 37,171 60,269 50,224
16,748 42,888 60,905 50,754
17,505 38,441 61,004 50,837
16,664 44,322 60,891 50,743
17,735 42,800 60,780 50,650
17,705 40,976 54,585 45,487
17,711 38,733 54,979 45,816
15,768 38,636 55,274 46,062
16,639 38,198 47,390 39,492
16,966 38,438 58,609 48,841
17,641 45,330 47,432 39,526
16,195 43,090 53,430 44,525
17,302 40,417 55,000 45,833
15,309 34,248 61,434 51,195
17,300 45,092 62,100 51,750
16,819 40,023 61,258 51,049
16,701 43,514 59,635 49,696
17,730 38,167 60,719 50,599
17,748 36,711 59,993 49,994
16,845 41,142 55,327 46,106
17,746 43,022 47,061 39,217
17,522 39,480 60,811 50,676
17,161 38,800 47,634 39,695
17,414 38,673 62,150 51,791
17,426 42,275 54,694 45,578
16,806 40,308 61,136 50,947
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Sonderingspunkt
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
F6
F7
F8
F9
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18

Matningskraft 
inklusive tillskott kN

Matningskraft 
tillskott Bar Vridmoment Bergdjup

47,534 57,041 46,305 23,690
48,133 57,760 54,589 24,240
49,086 58,903 50,361 31,150
50,743 60,891 69,907 45,060
51,466 61,759 49,258 51,540
46,545 55,854 43,759 53,460
47,261 56,713 50,474 56,540
47,531 57,037 57,312 56,730
40,080 48,096 50,586 49,730
49,276 59,132 38,510 48,520
39,102 46,923 46,513 41,690
43,912 52,695 56,733 40,190
44,476 53,372 53,067 34,280
48,186 57,823 50,435 21,150
49,841 59,810 59,273 29,900
49,775 59,730 55,449 34,940
48,934 58,721 59,025 39,010
51,299 61,558 46,952 50,620
51,471 61,765 40,666 56,790
47,820 57,384 50,966 58,680
41,059 49,271 48,583 59,690
51,812 62,174 52,516 54,080
39,996 47,995 46,276 47,450
51,152 61,382 48,556 39,980
45,394 54,473 63,273 43,600
48,856 58,627 59,153 28,450
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Sonderingspunkt
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
F6
F7
F8
F9
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18

sjunk mm/s tillskot kN sjunk s/0,2m meter per minut Bergart
5,691 -0,939 35,143 0,341 Monzogranit
6,463 -0,870 30,944 0,388 Monzogranit
6,167 0,000 33,527 0,358 Granodiorite
7,133 1,751 28,038 0,428 Granit
9,653 2,567 20,719 0,579 Gnejsgranit
10,045 2,808 19,910 0,603 Fältspatsgranit
10,096 3,196 19,809 0,606 Fältspatsgranit
15,747 3,220 12,701 0,945 Fältspatsgranit
23,689 2,339 8,443 1,421 Granit
7,755 2,186 25,791 0,465 Fältspatsgranit
8,571 1,327 23,336 0,514 Granit
8,580 1,138 23,310 0,515 Fältspatsgranit
9,466 0,394 21,129 0,568 Granit
9,249 -1,259 21,625 0,555 Fältspatsgranit
8,090 -0,157 24,723 0,485 Granit
6,974 0,477 28,678 0,418 Granit
12,862 0,989 15,550 0,772 Monzogranit
6,947 2,451 28,788 0,417 Granit
9,682 3,227 20,657 0,581 Fältspatsgranit
10,722 3,465 18,654 0,643 Fältspatsgranit
10,581 3,592 18,901 0,635 Granit
5,506 2,886 36,324 0,330 Fältspatsgranit
11,502 2,052 17,388 0,690 Granit
11,638 1,111 17,186 0,698 Fältspatsgranit
16,252 1,567 12,306 0,975 Granit
12,405 -0,340 16,122 0,744 Granit
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