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 Förord   

Förord 

Detta är ett examensarbete som Robert Jonasson på SWECO i Sundsvall har 
kommit med uppslaget till. Han hade en idé om att man med Jord-Berg-
Totalsondering som är en metod som mäter en så stor kvantitet av data måste 
kunna få ut något mer än bara djupet till bergöverytan. Visionen för arbetet var 
att man med denna metod skall kunna få en uppfattning om jordens 
hållfasthetsegenskaper. 

Arbetet har utförts på SWECO:s kontor i Sundsvall men är en del av en 
civilingenjörsutbildning i Väg- och Vattenbyggnad vid Luleå tekniska 
universitet, LTU. 

Jag vill tacka mina handledare Robert Jonasson, SWECO och Tommy Edeskär, 
SWECO/LTU vilka varit till stor hjälp under detta arbete. 

Ett stort tack till Sten Dahlberg, Anders Höglin och Mikael Näsholm för att de 
hjälpt mig med fältarbetet under detta arbete. 

Jag vill även tacka Gunnar Nilsson, WSP, och Hans Jonny Kvalsvik, SWECO 
för att de inspirerat mig. Slutligen vill jag tacka Sofia Wister, examensarbetare 
på KTH, för det samarbete vi haft. 

 

Joacim Olsson 
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 Sammanfattning   

Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att studera om Jord-Berg-totalsondering kan 
användas för att uppskatta moräns deformations- och hållfasthetsegenskaper. 
Fältundersökningar har genomförts där korrelation mellan utvärderad 
sättningsmodul och friktionsvinkel från hejarsondering har jämförts med Jord-
Berg-totalsonderingsresultat. 

Jord-Berg-Totalsondering innebär att man med hjälp av en borrvagn till en 
början samtidigt trycker och vrider ned en 57 mm:s borrkrona ned i marken. 
När detta inte längre kan ge en sjunkning på 20 mm per sekund så startas 
spolning samt en hammare som arbetar samtidigt som borrstålen trycks och 
vrids ned i marken. Under tiden så registreras bl.a. rotationshastigheten, 
matningskraften, hammartrycket och sjunkhastigheten. 

Under arbetet så har parallellborrningar med Jord-Berg-Totalsondering och 
hejarsondering utförts i Bliekevare utanför Dorotea samt vid Björkplantagen 
utanför Örnsköldsvik. Totalt har det gjort 15 st. hejarsonderingar samt 20 st. 
Jord-Berg-Totalsonderingar under sommaren 2008. 

Från resultaten av hejarsonderingarna så har friktionsvinkel samt 
sättningsmodul utvärderats enligt VVTk Geo 2008. Mot de utvärderade 
egenskaperna har matningskraft och hammartryck från Jord-Berg-
totalsondering korrelerats. 

Resultaten fanns i flera punkter ha mycket god eller god korrelation med 
utvärderingarna ifrån hejarsonderingen. Dock fanns det en del punkter där 
korrelationen var dålig. I undersökningspunkter med dålig korrelation mellan 
utvärderade materialegenskaper kunde dock fastare och lösare lager identifieras 
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Utvärdering av relativ hållfasthet från Jb-Totalsondering 

med Jord-Berg-totalsondering på rätt djup. Faktorer som påverkar hur god 
korrelation man lyckats uppnå är bl.a. hur varsamt maskinföraren hanterat 
hammartrycket samt om sjunkhastigheten har hållits konstant. 

Genom multipel olinjär regressionsanalys i kombination med ANOVA-analys 
har förklaringsgrader för vissa borrhål kunnat tolkas. Förklaringsgraden har för 
friktionsvinkeln varierat mellan 3,4-67 % och för E-modulen 2,9-39,3 %. 
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 Abstract   

Abstract 

The goal in this study is to investigate the possibilities of evaluate strength 
properties in till by using Total sounding. Field investigations has been 
performed at different sites where the evaluated friction angle and deformation 
modulus from Total sounding has been evaluated and correlated by 
corresponding results from parallel Ram sounding.  

Total sounding is performed by a drilling rod penetrating the soil strata at 
constant rotation and penetration rate. When the penetration rate no longer can 
be constant at 20 mm/s, conventional rock percussion drilling is used to 
continue the sounding. The method is capable of penetrate cobbles and 
boulders. During the sounding parameters such as the rotation velocity, the 
penetration rate, the applied penetration force and the hammer pressure are 
measured. 

During the work parallel soundings with Ram sounding and Total sounding 
been performed at Bliekevare near Dorotea and at Björkplantagen close to 
Örnsköldsvik. A total of 15 Ram soundings and 20 Total soundings has been 
performed during the summer of 2008. 

The correlation in between the evaluated friction angle and deformation 
modulus in between Total sounding and Ram sounding were at several bore 
holes good. Howerver, at som sites the correlation was bad. At the sites were 
correlation were bad it was still possible to separate loose layers from dense 
layers in the till by using the Total sounding method.  
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Utvärdering av relativ hållfasthet från Jb-Totalsondering 

By multiple non-linear regression combined with ANOVA-analyses has the 
rate of explanation been investigated. For the friction angle it was between 3,4-
67 % and for the deformation modulus 2,9-39,3 %. 
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 Ordlista   

Ordlista 

ANOVA-analys: 

En statistisk metod som används för att utreda om två uppsättningar av värden 
har en signifikant skillnad eller om de kan sägas vara likvärda. 

Backventil:  

En ventil som tillåter flöde i en riktning men är tät i det motsatta. En sådan 
sitter i borrkronan som används vid Jb-tot och består där av en stålkula och en 
stålfjäder vilka samverkar och hindrar jord från att komma in men släpper vid 
tillslag av spolmedia igenom denna. 

CPT: 

Cone Penetrometer Test, detta är en sonderingsmetod som utförs genom att 
man med hjälp av en borrbandvagn trycker ned en spets i jorden med konstant 
hastighet och mäter olika parametrar som spetstryck, portryck och 
matningskraft. Sonderingen utförs under en konstant nedsjunkningshastighet på 
2 cm/s.  

Dreitrykksondering:  

Norsk metod där man samtidigt vrider och trycker ner en borrspets i jorden och 
mäter den kraft som krävs. 
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Utvärdering av relativ hållfasthet från Jb-Totalsondering 

E-modul:  

Elasticitetsmodul (E), är ett mått på jordens deformationsegenskaper när den 
utsätts för spänning. Enheten är Pa (N/m2). 

Friktionsvinkel, Ø':  

Ett mått på jordens hållfasthet som är baserat på Mohr-Coloumb´s brotterori. 
Friktionsvinkeln beror på kornstorlek, kornform och kornfördelning i jorden. 

Förklaringsgrad: 

Ett statistiskt mått på hur stor del av variationen hos den beroende variabeln 
som kan förklaras av den oberoende variabeln. 

GVY: 

Grundvattenyta. 

HfA:  

Hejarsondering metod A. 

In-situ: 

På plats under rådande förutsättningar i marken. 

Jb-tot:  

Jord-Berg-Totalsondering. 

Median: 

Det tal som i en mängd har samma antal tal som är större än sig som antal tal 
som är mindre. T.ex. om mängden är 1, 3, 6, 11, 12 så är medianen 6. 

NGF:  

Norsk Geoteknisk Forening (www.norskgeotekniskforening.no). 
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 Ordlista   

Olinjär multipel regressionsanalys: 

Statistisk metod där man med hjälp av flera oberoende variabler kan undersöka 
förklaringsgraden av dessa för den beroende variabeln. 

SGF:  

Svenska Geotekniska Föreningen (www.sgf.net). 

SGI:  

Statens Geotekniska Institut (www.swedgeo.se). 

Skjuvförsök: 

Ett jordprov placeras i en cylindrisk behållare vilken man utsätter för en axiell 
belastning till önskad vertikalspänning. Efter detta skjuvas provet med en 
ökande last för att bestämma jordens skjuvmodul. Från ett skjuvförsök kan man 
utvärdera maximal skjuvspänning mot rådande axial belastning samt den inre 
friktionsvinkeln. 

Slagsondering:  

Metod som används för att bestämma bergfritt djup. Metoden innebär att man 
med hjälp utav en neddrivningsutrustning slår ned en sondspets i jorden. 

Totaltrycksondering:  

Denna metod går till som så att man trycker ned en pyramidformad spets och 
mäter neddrivningskraften samt stångfriktionen. 

Triaxialförsök: 

En laboratoriemetod som utsätter ett cylindriskt jordprov för både axial- samt 
radialspänningar vilka kan justeras för sig för att återge insitu-förhållanden. 
Från försöket kan man tolka bl.a. jordens hållfasthets- och 
deformationsegenskaper.  
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Utvärdering av relativ hållfasthet från Jb-Totalsondering 

VIM:  

Viktsondering, metoden använder sig av en skruvformad spets som trycks eller 
samtidigt skruvas och trycks ned i jorden. Här bedöms belastning och antal 
halvvarv per 0,2 m. 
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Introduktion 

1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Många av de traditionella sonderingsmetoderna som används i Sverige idag har 
en begränsad nedträngningsförmåga i fasta torra moräner och i blockiga jordar. 
Nedan förklaras några av de vanligaste sonderingsmetoderna som idag används 
i Sverige: 

 CPT: Metoden trycker ned en spets med en känslig mätutrustning som 
mäter bland annat spetstryck och mantelfriktion. Spetsen som är 
mycket känslig kan lätt bli förstörd om den stöter emot block. Metoden 
används därför endast i sten- och blockfria jordar med en konstant 
nedträngningshastighet på 2cm/s. 

 
 Hejarsondering: Metoden slår med hjälp av en hejare ned en spets i 

marken, träffar man ett block med denna så är risken stor att man inte 
kommer längre eller att stålen böjs. Användningsområdet är främst i 
fasta jordar som ej innehåller sten och block. I mycket fasta jordar är 
detta en mycket tidskrävande metod då det krävs många slag för att 
penetrera fasta lager. Kan slå sig igenom mindre block men får problem 
i fasta torra moräner samt vid större block. 

 
 Viktsondering: Här vrider man ned en skruvformad spets i marken 

under ett tryck av 1 kN. Inte heller denna metod klarar av att passera 
större block och kan även få problem i fastare jordlager. Används 
framförallt i medelfasta sten- och blockfria jordar. 
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Utvärdering av relativ hållfasthet från Jb-Totalsondering 

 Slagsondering: Här slås en spets ned i marken med hjälp av en 
slagmaskin för att undersöka bergfritt djup. Mycket snabb och effektiv 
metod men det ända man kan tolka av den är bergfritt djup. Denna 
metod kan slå sig igenom mindre block men kan få problem i fasta 
torra moräner samt vid större block. 

 
För att utföra dessa olika metoder krävs det många olika uppsättningar av 
utrustningar. Dessa är inte heller alltid kompatibla med varandra, t.ex. så 
använder sig CPT av borrstål med en diameter på 32 mm medan slagsondering 
använder sig av 44 mm:s stål. Stora delar av denna utrustning skulle kunna 
rationaliseras bort om det skulle vara möjlig att med en metod utföra 
sonderingar i jordlager med olika fasthet samtidigt som man skulle kunna 
bestämma bergöverytan. [1] 

I Norge utvecklades på 1980-talet en metod som kan användas i jordlager med 
olika fasthet och som även kan avgöra bergnivån, norsk totalsondering. 
Metoden har sitt ursprung i den norska dreitrykksonderingen som fram till i 
början på 90-talet var den helt dominerande i Norge [2]. Nackdelen med denna 
metod var att den inte kunde ta sig igenom fastare jordlager och inte heller 
block. Detta gjorde att metoden inte var optimal för att bestämma 
jordteckningen över berg vilket innebar att man även behövde göra 
tilläggsborrningar med andra metoder för att säkerställa bergnivån. Detta ledde 
till att man började vidareutveckla metoden för att kunna göra allt med en 
sondering vilket utmynnade i en metod som de valde att kalla norsk 
totalsondering. Det man gjorde för att vidareutveckla dreitrykksonderingen var 
att byta ut den vridna spetsen mot en bergborrkrona med inbyggd backventil 
vilket möjliggör spolning vid behov. Utgångsinställningarna för den metod 
som togs fram har en sjunkhastighet på 3 m/min vid en rotation på 25 
varv/min, detta upprätthålls så länge det är möjligt d.v.s. tills man stöter på 
t.ex. block eller fastare jordlager. När detta inte längre är möjligt så börjar man 
med att öka rotationshastigheten till mellan 50 och 70 varv/min för att uppnå 
rätt sjunkhastighet. Räcker inte det så går man tillbaka till 25 varv/min men 
startar spolning istället, när inte heller detta ger tillräcklig nedträngning så 
påbörjas även slagborrning. Alla förändringar från utgångsinställningarna skall 
så snart som möjligt ställas tillbaka för att få ett så bra resultat som möjligt. 
Denna metod standardiserades i Norge år 1994 då NGF släppte Melding nr. 9: 
Veiledning for utførelse av totalsondering och har sedan dess blivit den mest 
använda sonderingsmetoden i Norge. [3] 

I Sverige var man senare att utveckla någon liknande metod trotts att behovet 
fanns. Under 2001 så började arbetet och man valde att kalla metoden Jord-
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Introduktion 

Berg-totalsondering, Jb-tot. De första testerna med denna metod gjordes under 
2001 [4] och år 2006 togs en metodbeskrivning för Jb-tot fram av SGF [1]. I 
Sverige så utgick man ifrån den norska totalsonderingen men valde att i 
standarden sänka nedträngningshastigheten till 1,2 m/min (2 cm/s) vilket är 
samma som för CPT. Detta gjordes p.g.a. att man i svenska jordar anser att 
slagborrning ger för stor spänning i borrstängerna. [5] SGF:s 
metodbeskrivningen beskriver enbart utförande. Det finns för närvarande inga 
publicerade riktlinjer för utvärdering av resultat från Jb-tot. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att studera om Jb-tot kan användas för att 
utvärdera moräns deformations- och hållfasthetsegenskaper. Idag använder 
man sig av Jb-tot för att bestämma djup till bergöverytan samt bergets kvalitet 
och HfA för att bestämma moränens hållfasthetsegenskaper. Målet är att man 
med endast Jb-tot även skall kunna uppskatta jordens hållfasthetsegenskaper 
och på så sätt inte behöva utföra bägge metoderna på samma plats. Målet är att 
utreda om det går att korrelera Jb-tot-resultat med utvärderade 
materialparametrar i morän från HfA. 

1.3 Avgränsningar 

 Arbetet syftar främst till sondering i fasta friktionsjordar så som morän. 

 Endast jämförelse mellan Jb-tot och HfA kommer att göras. 

 Hållfasthetsegenskapen i fråga är friktionsvinkel. 

 Deformationsegenskapen i fråga är E-Modul. 
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Sonderingsmetoder 

2 SONDERINGSMETODER 

2.1 Jord-Berg-totalsondering 
Jb-sondering är en förkortning av Jord-berg-sondering och är en metod som 
från början togs fram för att användes för att bestämma gränsen mellan jord 
och berg. Metoden finns idag i fyra olika klasser, Jb-1, Jb-2, Jb-3 samt Jb-tot. 
Alla dessa olika klasser används framförallt i blockiga jordar, fyllnadsmassor 
och hårda moräner där andra vanliga metoder som HfA och CPT ej kan nå 
bergöverytan. [6] 

Tabell 1: Parametrar som kan mätas i de olika metoderna. 
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JB-1 X X - - - - - - - 

JB-2 X X X X X - - - - 

JB-3 X X X X X X X - - 

JB-tot X X X X X X X X X 
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Utvärdering av relativ hållfasthet från Jb-Totalsondering 

2.1.1 Förklaring av parametrar vid Jb-sondering 

Borrmotstånd 

Detta är ett mått på jordens eller bergets motstånd vid neddrivning av sonden. 
Enheten för denna parameter är sekund per 0,2 meter (s/0,2 m) sjunkning och 
denna skall hållas konstant på en sekund per 0,02 meter. Denna parameter kan 
istället skrivas som sjunkhastighet om detta föredras och då med enheten mm 
per sekund. 

Matningskraft 

Detta är den kraft som man med hjälp av borrbandvagnen tillför för att trycka 
ned sonden i jorden. Enheten för matningskraften är kilonewton (kN): 

Hammartryck 

Hammartrycket är det hydraultryck som gör att hammaren vid behov kan 
användas för att slå ned sonden genom förhinder eller i berg. Denna parameter 
används endast för att registrera under vilka djup som hammaren används. 

Rotationstryck 

Det hydrauloljetryck som krävs av maskinen för att få borrstålen att rotera och 
på så sätt borra sig ned i marken. 

Rotationshastighet 

Den hastighet som man snurrar sonden med under sonderingen, denna skall 
hållas konstant på 25 varv per minut. 

Spolmediatryck 

De tryck som mediet man använder för spolning vid användning av hammaren 
har ut genom ventilen på borrkronan, detta mäts i MPa och skall hållas 
konstant. 

6 



Sonderingsmetoder 

Spolmediaflöde 

Den mängd spolmedia som strömmar genom systemet på en minut (l/min), som 
spolmedia kan luft eller vatten användas. Vatten kan vara att föredra om man 
ska göra djupa sonderingar, d.v.s. sonderingar djupare än 15-20 meter. Detta då 
man med vatten kan bygga upp ett mycket högre tryck än vid användning av 
luft. De tryck man kan uppnå är beroende av vilken kompressor/pump man 
använder sig av men en vanlig kompressor är en som kan ge 8 bar medan en 
vanlig vattenpump kan ge ända upp till 25 bar men man kör vanligen på 10-12 
bar. 

Vridmoment 

Det moment som skapas i borrstålen på grund av friktionen från borrhålets 
sidor mot borrstålet vid rotationen vid nedträngningen i jorden eller berget. 

Sjunktid 

Detta är den tid det tar för sonden att tränga ned 0,2 meter (s/0,2 m). 
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Utvärdering av relativ hållfasthet från Jb-Totalsondering 

2.1.2 Utrustning 

För att utföra dessa metoder så krävs det att man har en borrigg som är utrustad 
med de olika delarna som behövs för att kunna registrera de parametrar som 
metoden och klassen behöver. Vilken typ av borrigg som behövs beror på 
vilken klass och vilken jord du har. Exempel på rigg som är vanlig för 
ändamålet är Geotech 605 (figur 1) eller Geomachine 100. 

 
Figur 1: Borrigg Geotech 605 med Jb-utrustning monterad 
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Sonderingsmetoder 

Den utrustning som använts för Jb-tot i detta projekt är: 

 

 Borrvagn med möjlighet att ge 30 kN i tryck samt 1,5 kNm i 
vridmoment 

 
 Borrstål, sondstänger, med diameter på 44 mm. 

 

 Borrkrona av typ stiftborrkrona med diameter på 57 mm (Figur 2). 
Denna skall vara utrustad med en backventil som i monterat läge skall 
kunna öppna sig 8-10 mm. 

 

 Rotationsmotor 
 

 Spolutrustning för luft-, vatten- eller borrvätska. Detta krävs för att 
transportera upp borrkaxet från borrhålet. 

 

 Borrhammare driven av tryckluft eller hydraulik (Figur 2) 

 
Figur 2: Ny 57 mm:s borrkrona  för Jb-tot (Till vänster) 

Borrhammare Lifton 110 monterad på en Geotech 605 (Till höger) 
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Utvärdering av relativ hållfasthet från Jb-Totalsondering 

2.1.3 Utförande 

Först förborrar man ett hål med 0,5 meters djup för att få en bättre styrning av 
jordnedträngningen. Efter förborrningen så startas sonderingen med rotation 
samt nedtryckning. Rotationen skall ske med 25 varv per minut och en 
sjunkhastighet på 20 mm per sekund skall hållas konstant. När man inte längre 
kan hålla sjunkhastigheten konstant på 20 mm per sekund så startas spolningen 
samt att hammaborrning påbörjas. Detta kan ske i jordlagret om du t.ex. stöter 
på block, hårt morän eller när du når berg.  Under den period som borrningen 
sker i jord är det viktigt att tänka på att spoltrycket inte får bli för högt då detta 
kan medföra att jorden spolas bort vilket kan orsaka att man får marksättningar 
runt borrhålet. [1]  

När jordlagret penetrerats och berg nåtts så gäller att matningstryck, 
rotationshastighet samt hammartryck skall vara inställda för att ge en sjunkning 
på 0,2 m på 30-60 s. Sonderingsstoppet för denna metod beror mycket på vad 
du skall bygga ovanpå marken t.ex. så är det vanligt att för vägar och järnvägar 
att borra 3 m ned i berget för att undersöka dess kvalitet medan det t.ex. 
underjordsanläggningar är vanligt med 5 m för att säkerställa att det verkligen 
är berg. [1] 

Registrering av de parametrar som denna metod ger avläses under försöket var 
50:e millimeter. För att de parametrar som man mäter skall vara pålitliga så 
krävs det att utrustningen kalibreras och det minst var 6:e månad. Men det 
krävs även att man i fält innan undersökning påbörjas undersöker maskinen. [1] 

Jb-tot har sedan den började provas i Sverige under 2001 blivit allt vanligare 
och används idag inom många olika områden. De största 
användningsområdena idag är vid djupgrundläggning som t.ex. bestämning av 
pållängder när stålpålar skall användas. Metoden är även mycket användbar för 
att undersöka om det finns exempelvis lösa lerlager under åsar som kan 
innehålla stora delar block och sten vilket förhindrar andra sonderingsmetoder 
att tränga igenom. [5] Metoden kan även användas på vatten från flotte men 
kan då endast använda sig av 15 kN i tryck pga. risk att skada borrstålen i 
vattenzonen där stålen kan böja ut i sidled.  
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2.1.4 Redovisning av sonderingsresultat 

Vi uppritning av borrplan redovisas Jb-tot som en statisk och dynamisk 
sondering d.v.s. med både den övre samt den undre delen av ringen fyllt (Figur 
3). 

 
Figur 3: Symbol för Jb-Tot. 
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2.2 Hejarsondering 
Hejarsondering finns i två olika metoder HfA och HfB och av dessa är det HfA 
som användas i detta projekt för att utvärdera moräns materialegenskaper. 
Hejarsondering är en dynamisk sonderingsmetod och använder en konisk 
cylindrisk sondspets för att penetrera jorden med hjälp av en frifallshejare. Den 
slagenergi som uppkommer överförs till sondstängerna vilka i sin tur trycker 
ned spetsen. Det är antalet slag för 0,2 meters penetrering som registreras under 
sonderingen. Denna sondering används framförallt i grovkorniga jordar så som 
morän eller annan grovkornig jord där tex. CPT-sondering inte kan utföras. 
Hejarsondering kan användas där man tror att markförhållandena är blockiga 
eller för kompakta för att någon annan metod skall kunna nå det önskade 
djupet.  

Metoden har används mycket frekvent sedan den började testas under 1940-
talet. 1973 så hade metoden utvecklats till dagens HfA av Bergdahl och 
Dahlberg och metoden standardiserades. Metoden används idag flitigt för att 
bestämma längden för spetsbärande pålar samt friktionspålar i friktionsjordar. 
[7] 

2.2.1 Utrustning 

Den huvudutrustning som används vid hejarsondering är: 

 Sondspets 

 Sondstänger med slagdyna, styrrör och mellanlägg 
 

 Neddrivningsutrustning 
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Figur 4: Sonderingsspets (Till vänster)  

Hejarutrustning på en Geotech 605 (Till höger) 

Själva sonderingsspetsen (Figur 4) är en konisk cylinder med en spetsvinkel på 
90° vilken har en diameter på 45 mm. Den cylindriska delen exklusive spetsen 
är 90 mm lång. Då det är denna del som är i kontakt med jorden och då den 
används framförallt i grovkornig jord så utsätts den för ett stort slitage vilket 
gör att den endast används en gång. Denna spets träs på i botten av det första 
stålet och blir vid uppdragning av stålen kvar i marken. [8] 
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Utvärdering av relativ hållfasthet från Jb-Totalsondering 

 
Figur 5: Ritning av sonderingsspets för HfA 

Sondstängerna har en diameter på 32 mm och är alltså smalare än vad själva 
spetsen är. Trotts detta ger jorden en stor friktion mot sondstängerna då man 
försöker penetrera hårda jordlager, detta kan göra att stängerna böjer sig. 
Denna friktion ökar om stängerna har en för stor utböjning vilket leder till 
missvisande resultat. Pga. detta så rekommenderas att krökningen på stången 
närmast själva sondspetsen får vara maximalt 2mm/m och för de övriga 
stängerna max 4mm/m. [8] 

Slagdynan där frifallshejaren skall träffa ska väga mellan 10-15 kg och ha en 
diameter på minst 100 mm men bör ej ha en större diameter än hejaren. Den 
totala vikten som slagdynan och styrrör har får ej överstiga 30 kg. Slagdynan 
skall vara ordentligt fäst vid stängerna för att få energin att överföras ner till 
sondspetsen. Frifallshejaren skall ha en massa på 63,5 kg men vikten tillåts 
variera med 0,5 kg. Hejaren skall löpa med styrröret ner för att sedan träffa 
slagdynan vilken även kan ha ett mellanlägg. Styrröret är som namnet antyder 
det som styr hejaren neråt mot sitt mål, slagdynan. Röret styrs med hjälp av det 
axiella hålet som finns i slagdynan. Fallhöjden för hejaren skall vara 0,5 m, 
detta för att få en stötvågskraft som är på 50-60 kN ned i sondstången. Antalet 
slag som krävs för en nedträngning i jorden på 0,2 m kan mätas med hjälp av 
mekaniska eller elektriska mätvärdesgivare, men kan även räknas manuellt. 
Mätningen av sonderingsdjupet kan även denna göras med hjälp av elektriska 
eller mekaniska djupvärdesgivare men kan även dessa göras manuellt då djupet 
kan avläsas mot sondstängerna. [8] 
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2.2.2 Utförande 

Sondering utförs enligt SGF:s rekommendationer med 30 slag/minut. Antalet 
slag kan ökas eller minskas beroende på markförhållandena. Under 
neddrivningen i jorden så vrids sondstången med 2 varv/minut så länge som 
motståndet i jorden gör att man inte har en nedträngning som överstiger 0,2 
m/5 slag. Vid varje påskarvning av ny sondstång mäts vridmomentet i 
stängerna, detta för att kontrollera så att momentet inte ökar för snabbt. Detta 
kontrolleras för att om man får för snabba ökningar i vridmomentet så kan 
detta indikera att stången böjt ut för mycket och på så sätt ger för stor friktion 
vilket kan medföra att försöket måste stoppas. [8]  

Med denna sonderingsmetod anses fast botten vara när man får mindre än 3 
centimeters nedsjunkning för 3 slagserier á 50 slag eller om man behöver mer 
än 200 slag/0,2 m i fem serier i rad.  

2.2.3 Redovisning av sonderingsresultat 

Vi uppritning av borrplan redovisas hejarsondering med den övre delen av 
cirkeln ifylld vilket betyder dynamisk sondering som figur 6 visar. 

 
Figur 6: Symbol för hejarsondering. 
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3  MORÄN 

3.1 Bildningssätt 

Morän är den i Sverige vanligast förekommande jordarten och den finns 
representerad i hela landet. Moränen (Figur 7) har bildats genom att när 
inlandsisen rörde sig så krossades berget under den till partiklar av varierande 
storlek av isens tyngd. Detta material tog sedan upp och transporterade av isen 
fram tills att den drog sig tillbaka och materialet avsattes. [9] 

 

Figur 7: Blockig morän från Bliekevare. 

Moräner kan delas upp i två olika typer, ytmorän och bottenmorän. Skillnaden 
på dessa två är hur de transporterades med hjälp av isen. Ytmorän har skapats 
av material som avsatts från isens ytliga delar vilket har lett till att dessa 
innehåller väldigt lite finkornigt material och består av kantiga partikar, detta 
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då de ej har slipats mot varandra under tryck från isen. Ytmoräner kan synas i 
landskapet som kullar eller vallar. Bottenmorän däremot transporterades under 
isen eller i isens undre delar där materialet nött mot sig själv och mot berget 
och därför har en mjukare form än det hos ytmoränen. Bottenmoränen ligger 
idag som oftast avsatt direkt på berggrunden där den är hårt lagrad och kan 
vara täkt av flera jordlager som t.ex. har sedimenterat ovanpå. [10] 

Det geologiska innehållet i moränen beror på vart moränen har bildats d.v.s. 
vilken typ av berg den har sitt ursprung ifrån. Det vanligast innehållet i Sverige 
är urbergarter så som granit, porfyr och gnejs. Dessa moräner innehåller en hög 
halt av block och sten samt stora delar grus och sand. Moräner som bildats i 
områden med sedimentära bergarter har ofta ett stort innehåll av lera, dessa har 
p.g.a. ursprungsbergets lägre hållfasthet krossats vilket lett till att dessa 
moräner innehåller mycket mindre mängd block och sten. Dessa moräner är i 
Sverige vanligast i Skåne där de är vanligt att de används som åkermark. Men 
om man ser över hela landet så är dessa inte så vanliga utan den dominerande 
typen är de av urbergarter som innebär att moränen består av till störst del 
friktionsjord. [10] 

Hållfasthetsegenskaperna hos moränen beror på flera olika saker. En av dessa 
är vilket mineral som moränen härstammar ifrån, en annan är formen på 
partiklarna i moränen samt fördelningen mellan de olika fraktionerna. När 
morän avlagrades så kan de ha fått olika lagringstäthet vilket har en stor 
inverkan på vilken hållfasthet den har idag. Andra faktorer som påverkar är de 
rådande dräneringsförhållandena samt moränens vattenmättnadsgrad.  
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3.2 Klassificering och egenskaper 

En morän består en osorterad blandning av olika jordfraktioner från små 
lerpartiklar till stora block vilka sedan 2004 delas in enligt Tabell 2. 

Tabell 2: Fraktionsstorlekar gällande från 2004 enligt SS-EN ISO 14688-1 
[12]. 

Benämning Ler Silt Sand Grus Sten Block 

Storlek 
(mm) < 0,002 

0,002-
0,06 0,06-2 2-60 60-200 >200 

 

För att klassificera vilken typ av morän man har kan man lämpligen använda 
sig av siktning för att bestämma hur stor del av respektive material som 
moränen består av. Detta ger den geotekniska benämningen på moränen till 
skillnad från den geologiska som avser hur moränen bildats och avsatts. När 
man gör detta så klassificerar man moränen efter innehållet av partiklar mindre 
än 60 mm. För att få reda på andelarna av de finare fraktionerna så som silt och 
lera kan sedimentationsanalys användas. Fördelningen av innehållet kan man 
sedan lämpligen avläsa i ett nomogram som det i figur 8. Utöver detta så 
klassificerar man även moränens blockhalt ifrån mycket blockig till något 
blockig morän. 
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Figur 8: Nomogram för klassificering av morän [10] 

Under 3.1 Bildningssätt så togs det upp att en moräns hållfasthetsegenskaper 
beror av vilket eller vilka mineral den bildats ifrån men hållfastheten beror 
även till stor del på moränens kornstorleksfördelning. 
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4 METOD 

För att kunna skapa en modell för att utvärdera Jb-tot så görs 
fältundersökningar med parallella sonderingar med Jb-tot och HfA vid samma 
punkter. Utifrån dessa sonderingar så kan man utvärdera jordens relativa 
hållfastheter ifrån HfA-resultaten med hjälp av befintliga 
utvärderingsmodellermodeller [4]. Med dessa relativa hållfastheter som bas så 
kan man mot dessa försöka korrelera de olika parametrarna från resultaten av 
Jb-tot-sonderingarna. Regressionsanalys används för att ta fram och verifiera 
de empiriska modellerna. 

 

4.1 Fältundersökningar 

4.1.1 Utrustning 

Vid Bliekevare utfördes sonderingarna med hjälp av en borrvagn av typen 
Geotech 605. Denna var vid Jb-tot utrustad med en hammare av typen Lifton 
modell 110, 44 mm:s borrstål samt en 57 mm:s stiftborrkrona med backventil, 
se figur 16. Det enda som skilde i utrustning mot Kap. 2.1 var att man ej hade 
möjlighet att registrera spoltrycket då vagnen ej var utrustad med dessa givare. 
Vid sonderingarna så användes luft som spolmedia.   

Vid HfA-sonderingarna så byggdes borrvagnen om och utrustades istället med 
utrustning för hejarsondering enligt Kap. 2.2 och borrstålen byttes till 32 mm:s. 

Skillnaderna hos utrustningen mellan Björkplantagen och Bliekevare var att 
man vid Björkplantagen använde sig av en annan borrvagn med en hammare av 
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modellen Atlas Copco IN 150 samt att den hejare som användes inte var av 
samma modell som den som användes vid Bliekevare. 

4.1.2 Bliekevare 

De borrningar som gjordes på denna plats gjordes i samband med att 
kompletterande undersökningar för en vindkraftverkspark för Vindkompaniet 
AB på fjället Bliekevare (Figur 9). Fältarbetet i Bliekevare utfördes under 
vecka 26 år 2008 av fältgeotekniker Anders Höglin assisterad av Joacim 
Olsson.  

 

 

Figur 9: Karta över Bliekevares placering. 

Väl på plats ansågs förhållandena på fjället ha för tunn jordtäckning vilket 
gjorda att en plats (Figur 10) längre ned mot fjällets fot valdes för 
undersökningarna. 
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Figur 10: Bild över området som provborrades. 

På denna plats valdes fem punkter ut, i dessa punkter gjordes sedan 
sonderingar mer både HfA och Jb-tot i varje punkt med en meters mellanrum. 

 

Figur 11: Bild på hur borrning vid B1 gjordes. 

 

Punkterna valdes med ett inbördes avstånd som innebar att sonderingarna inte 
skulle störa varandra men ändå vara så nära varandra att resultaten från olika 
punkter skulle kunna jämföras. Stor hänsyn till markytan togs även för att 
minimera risken för att träffa på block eller andra hinder. Den slutgiltiga 
inbördes ordningen redovisas i Figur 12. 
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Figur 12: Översikt över de borrade punkterna. 

Marken kunde på plats okulärt jordartsbestämmas som en blockig morän som 
antas vara en bottenmorän. Detta p.g.a. att den var avlagd direkt på 
berggrunden samt att den var mycket hårt packad och inte innehöll så stor del 
kantiga partiklar. 

 

Figur 13: Geotech 605 utrustad med HfA-utrustning för sonderingarna vid 
Bliekevare. 
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4.1.3 Björkplantagen 

På denna plats gjordes det under våren 2008 förundersökningar för 
nybyggnation av ett bostadsområde. Under dessa förundersökningar så utfördes 
slagsondering, CPT, skruvprovtagning, samt HfA. Arbetet i fält vid 
Björkplantagen genomfördes under vecka 33 år 2008 av fältgeotekniker 
Anders Höglin och Mikael Näsholm assisterade av Joacim Olsson. Resultaten 
från dessa visade att marken här bestod av ytlig morän i större delen av 
området. 

 

Figur 14: Karta över Björkplantagens placering. 

Platserna för sonderingarna valdes ut med hänsyn till resultaten från 
förundersökningen. Borrplanen formades så att Jb-tot-borrningar placerade där 
det sedan tidigare fanns HfA gjorda samt att både HfA och Jb-tot på platser där 
resultaten visat att det var stor jordteckning över bergöverytan samt ytlig 
morän. 
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Figur 15: Borrplan för Björkplantagen. 

I övrigt så uppstod det även problem med givarna för mätning av 
rotationshastigheten vilket ledde till att det i punkterna 0805, 0817 och 0827 ej 
finns någon rotationshastighet uppmätt. I dessa punkter så kunde inte heller 
rotationshastigheten avläsas manuellt utan denna kördes på rutin på cirka 25 
varv/min vilket kan ha påverkat resultaten. På grund av detta så gjordes 
kompletterande borrningar under vecka 35 av fältgeotekniker Sten Dahlberg 
assisterad av Joacim Olsson. Det utfördes extra Jb-tot i punkterna 0801, 0805, 
0807, 0812 samt 0817.  
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Figur 16: Borrvagna Geotech 605 utrustad med Jb-tot-utrustning vid 
Björkplantagen. 

4.2 Befintliga utvärderingsmetoder för sonderingsresultat  

4.2.1 HfA 

Denna metod tolkas idag med hjälp av tabeller som är grundade på mätresultat 
ända sedan metoden standardiserades under 1970-talet. De parametrar som 
man oftast utvärderar ifrån HfA är den inre friktionsvinkeln samt den 
karakteristiska sättningsmodulen. Den inre friktionsvinkeln kan för 
friktionsjord tolkas enligt Tabell 3. 
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Tabell 3: Karakteristika värden på inre friktionsvinkel för friktionsjord bedömd 
med ledning av korrigerade sonderingsresultat enligt 

anmärkningarna 2), 3) och 4) [13]. 

 

För att tolka de karakteristiska värdena på sättningsmodulen så kan man 
använda sig av Tabell 4. 
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Tabell 4: Karakteristiska värden på sättningsmodul för naturligt lagrade 
friktionsjordar [13]. 

 

I SGI:s Information 3 [14] beskrivs ett uttryck för att få fram den 
karakteristiska friktionsvinkeln från hejarsondering (Ekvation 1): 

 46,0
)(*3,229 nettoHfA+=′φ (1) 

Detta har sitt ursprung i så väl insitu metoder som hejarsondering samt CPT-
sondering som laboratorieprovningar gjorda både som direkta skjuvförsök och 
triaxialförsök. 

Figur 19 visar sambandet mellan slag/0,2 m och friktionsvinkel enligt ekvation 
1. För att inte överskatta den karakteristiska friktionsvinkeln så har funktionen 
ett maximalvärde för friktionsvinkeln på 42° [14]. 
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Friktionsvinkelns beroende av antal slag/0,2m
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Figur 17: Friktionsvinkelns beroende av antal slag/0,2m [14]. 

På samma sätt kan man från hejarsondering utvärdera materialets 
karakteristiska E-modul men med skillnaden att ekvationen då blir som 
Ekvation 2 [14]. 

 91,0
)(*8,2mod nettoHfAulE =− (2)

Antalet slag från HfA reduceras med hänsyn till mantelfriktionen på 
sondstången för att få spetsmotståndet vid sonderingen. Detta har gjorts enligt 
Ekvation 3 [15]. 

 etvridmomentHfAHfA netto *04,0)( −= (3)

Även detta samband blir mera överskådligt i ett diagram (Figur 20), även för 
E-modul så begränsar man det maximala värdet och här gör man det vid 90 
MPa [4]. 
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E-modul beroende av antal slag/0,2m
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Figur 18: E-modulens beroende av antal slag/0,2m [4]. 

Dessa karakteristiska värden omräknas sedan till de dimensionerande som 
används vid dimensionering genom Ekvation 4. Detta gäller för alla metoder 
där de karakteristiska värdena tas fram. 

 
nm

k
d

f
f

γγ *
=  (4) 

För partialkoefficienterna i Ekvation 4 gäller att nγ  avläses från BKR 03 2:115 
(s. 29), och mγ  från BKR 03 4:31 (s. 77). [16] 
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4.2.2 Jb-tot 

Denna metod innehåller många olika parametrar samtidigt som utförandet 
skiljer sig beroende på om man använder sig av hammarborrning och spolning 
eller inte. De resultat som man idag i Sverige använder sig av från Jb-tot är 
djupet till bergöverytan, detta avläses oftast från hur borrmotståndet varierar 
med djupet. Här måste även hänsyn tas till om hammaren är på- eller 
frånslagen då detta har stor effekt på borrmotståndet.  

 

Figur 19: Bild visande bergöverytans läge i djupet. 

Den andra delen av resultat som man idag använder sig av är att man tolkar 
bergets relativa hållfasthet samt sprickighet. Det man kan se av detta är om 
berget är homogent eller och om det finns sprickzoner under bergöverytan. Vid 
kontroll av berg så är det normalt att man borrar minst 3 meter ned i berget för 
att se att det är berg och inte ett större block samt för att se hur homogent 
berget är. Vid sonderingar för t.ex. broar eller underjordskonstruktioner kan 
sondering istället avbrytas efter minst 5 m i under förmodad bergyta [8]. 
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I Norge används Dreitrykksondering för att tolka jordlagerföljden genom att 
tolka matningskraftens variation med djupet enligt figur 20. Trots att metoden 
är så vanlig i Norge så har man inte tagit fram några modeller för att bestämma 
hållfasthetsegenskaperna hos jorden. 

 

Figur 200: Tolkning av jordlagerföljd grundad på matningskraft [17]. 
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4.3 Utvärdering av HfA samt korrelering av Jb-tot 

Den karakteristiska friktionsvinkeln och E-modulen kan utvärderas från HfA 
med hjälp av ekvation 1 [14] och ekvation 2 [4]. Dessa utvärderingar har stått 
som grund för korrelering av resultaten från Jb-tot. Under arbetets gång 
undersöktes innebörden av de olika parametrarna som mäts under sonderingar 
med Jb-tot.  

De parametrar som tagits med i utvärderingen är matningskraften och 
hammartrycket: 

 Matningskraften är den kraft som man med hjälp av borrbandvagnen 
tillför för att trycka ned sonden i jorden. Denna parameter är innan start 
av hammaren den enda som påverkar nedträngningen i jorden vilket gör 
att den är fundamental vid utvärdering av resultatet. 

 

 Hammartrycket har valts då detta är den parameter som loggas när 
hammaren är påslagen och varierar med den slagenergi som hammaren 
avger. Då hammaren till stor dela har använts i dessa fasta jordar så 
måste även denna parameter inkluderas i utvärderingsmodellen. 

 
De parametrar som valts att inte tas med i utvärderingen är: 

 Rotationstrycket, på grund av att detta under sonderingarna nästan är 
konstant. 

 

 Rotationshastigheten, eftersom denna enligt standard skall vara 
konstant. 

 

 Sjunkhastigheten, eftersom denna även den enligt standard skall vara 
konstant. 

 

 Vridmomentet, reducering av HfA till HfAnetto visade att vridmomentet 
ej hade så stor påverkan vilket gjorde att denna parameter ej 
prioriterades. 
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Som första ansats för att utvärdera Jb-tot-sonderingarna valdes den modell som 
används för utvärdering av CPT-sonderingar. Denna modell bygger på att 
CPT-spetsen mäter spetstrycket som sedan med ekvation 5 och ekvation 6 
utvärderas till friktionsvinkel samt E-modul. Genom att räkna om 
matningskraften från Jb-tot till spetstryck (ekvation 7) så såg detta som en god 
ansats. 

 45,0*8,229 etspetstryck+=′φ (5) 

 93,0*3,4 etspetstryckModulE =− (6) 

 spetsarea
aftmatningskrspetstryck =  (7) 

Nästa steg i utvärderingen blev att finna en lämplig typ av funktion för 
ändamålet. Med den gjorda ansatsen samt ett antagande om att hammartrycket 
kunde utvärderas på liknande sätt så framkom ekvation 8 och ekvation 9 som 
de potensfunktioner vilka kunde användas för korrelering mellan HfA och Jb-
tot. 

 z
x

kethammartrycy
spetsarean

aftenmatningskrwvu ** +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=′φ  (8) 

 Z
X

kethammartrycY
spetsarean

aftenmatningskrWVModulE ** +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=−  (9) 
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5 RESULTAT 

Resultaten från sonderingarna har tolkats på olika sätt, jämförelser har gjorts 
både borrhål för borrhål (se Bilaga 2) men även i form av medianvärden av 
närliggande borrhål. Medianvärden användes främst vid resultaten från 
Bliekevare (se Bilaga 1) då moränen där var mycket blockig vilket medförde 
att sonderingarna slog stopp p.g.a. block utan att de nått bergöverytan. Så för 
att kunna få en representativ profil av jorden i djupet så valdes median som ett 
bra värde då denna gallrar bort de extremvärden som kan orsakas av block. 

En faktor som under arbetets gång har visat sig kunna påverka Jb-tot resultaten 
har varit spoltrycket. Denna parameter har med de tillgängliga 
borrutrustningarna under detta arbete ej kunnat mätas vilket har inneburit att 
den ej har kunnat tas med i utvärderingen. 

 

Figur 21: Bild från sonderingsplatsen vid Bliekevare visandes hur blockigt 
området var 

Från hejarsonderingarna så har friktionsvinkel och sättningsmodul tolkats med 
hjälp av ekvation 1 och ekvation 2. Dessa resultat har sedan stått som bas för 
korrelering av resultaten från Jord-Berg-Total-sonderingarna.  
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Utvärdering av relativ hållfasthet från Jb-Totalsondering 

5.1 Fastställande av empiriska koefficienter 

Genom att gör multipel olinjär regressionsanalys av de potensfunktioner som 
framkom under avsnitt 4 Metod mot HfA-resultaten så märktes det att det fanns 
stora skillnader hos funktionerna mellan de olika borrhålen. Tydligt var också 
att dessa funktioner överskattade friktionsvinklarna samt E-modulerna. Trotts 
problemen med utvärderingarna så kunde man från dessa tolka de 
förklaringsgrader som funktionerna som regressionerna skapade.  

För att skapa de generella slutgiltiga utvärderingsfunktionerna gjordes 
manuella justeringar. Detta genom att plotta ekvation 8 och ekvation 9 
tillsammans med utvärderingarna från HfA:n och justera de olika konstanterna. 
Detta ledde till att de slutgiltiga ekvationerna med bäst korrelation kom att bli: 

 7,1
45,0

*4,0*28,229 kethammartryc
spetsarean

aftenmatningskr
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=′φ  (10) 

 3,2
45,1

*4,1*28,2 kethammartryc
spetsarean

aftenmatningskrModulE +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=−  (11) 

Dessa funktioner kan förenklas genom att spetsarean är konstant samt att 2:an 
kan  brytas ut ur den första parentesen, detta ger dessa slutgiltiga funktioner: 

 7,145,0 *4,0*5,229 kethammartrycaftenmatningskr ++=′φ  (12) 

 3,245,1 *4,1*96,1 kethammartrycaftenmatningskrModulE +=−  (13) 

Som för HfA och för CPT så rekommenderas att dessa funktioner gäller upp 
till 42 grader respektive 90 MPa, detta för att jordens relativa hållfasthet ej 
skall överskattas. 
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Resultat 

För att få en förklaringsgrad på de slutgiltiga utvärderingsfunktionerna så 
gjordes ANOVA-analyser med funktionerna från regressionen samt de från de 
slutgiltiga utvärderingsfunktionerna som indata. ANOVA-analyserna utfördes 
med följande hypoteser: 

 ..0 : slutgregH φφ ′=′  (14)

 ..1 : slutgregH φφ ′≠′  (15)

 

 ..0 modmod: slutgreg ulEulEH −=− (16)

 ..1 modmod: slutgreg ulEulEH −≠− (17)
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Utvärdering av relativ hållfasthet från Jb-Totalsondering 

5.2 Resultat utvärderade med slutgiltiga utvärderingsfunktioner 

De slutgiltiga utvärderingsfunktionerna har visat god korrelation mot HfA både 
i lösare jordar där endast matningskraften har varierat samt i fastare jordar där 
även hammartrycket har funnits som variabel. Detta kan ses i Figur 22 och 
Figur 23 där hammaren är påslagen från 2,7-3,8 m samt från 7,2-8,7 m. 

 

 

Figur 22: Exempel på hög korrelation av relativ friktionsvinkel från 0831. 
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Resultat 

I Tabell 5 nedan kan förklaringsgraden för friktionsvinkeln från 
regressionsanalysen för friktionsvinkeln för 0831 avläsas till 36,8 %. Från 
Tabell 6 kan man se att F är lägre än F crit vilket innebär att nollhypotesen 
gäller med en signifikansnivå på 1 %. Detsamma gäller för Tabell 7 och Tabell 
8 i vilka samma analyser är gjorda för E-modulen för samma borrhål. 

Tabell 5: Förklaringsgrad mellan utvärderad friktionsvinkel med HfA och 
föreslagen utvärderingsmodell för Jb-tot för sondering i borrhål 

0831. 

Observations 293,000
DF 288,000
R² 0,368
SSE 5092,080
MSE 17,681
RMSE 4,205
Iterations 62,000

 

Tabell 6: Tabell över ANOVA-resultat från analys av friktionsvinklar på 0831 
med en signifikansnivå på 1%. 

ANOVA             
Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 41,75057 1 41,75057 1,075271 0,30012 6,671644 
Within Groups 26868,95 692 38,82796       
              
Total 26910,7 693         
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Diagram för E-modul 0831
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Figur 23: Exempel på låg korrelation av relativ E-Modul från 0831. 
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Resultat 

Tabell 7: Tabell visande förklaringsgrad hos funktionen som regressionen 
skapat för E-modulen på 0831. 

Observations 293,000
DF 289,000
R² 0,386
SSE 571847,178
MSE 1978,710
RMSE 44,483
Iterations 46,000

 

Tabell 8: Tabell över ANOVA-resultat från analys av friktionsvinklar på 0831 
med en signifikansnivå på 1%. 

ANOVA             
Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 8119,642 1 8119,642 1,10729 0,293039 6,671598
Inom grupper 5074364 692 7332,896       
              
Totalt 5082484 693         
 

I Tabell 9 nedan visas en sammanställning över de förklaringsgrader som fåtts 
från regressionsanalyserna där ANOVA-analyserna visat att det ej finns någon 
signifikant skillnad mellan resultaten från regressionen och de från de 
slutgiltiga utvärderingsfunktionerna. 
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Utvärdering av relativ hållfasthet från Jb-Totalsondering 

Tabell 9:Tabell visande förklaringsgraden på de borrhål där det ej fanns en 
signifikant skillnad på 1 % signifikansnivå. 

Borrhål 
nr. Förklaringsgrad friktionsvinkel (%)

Förklaringsgrad E-modul 
(%) 

0805 Signifikant skillnad 39,3 
0806 Signifikant skillnad Signifikant skillnad 
0807 3,4 2,8 
0812 11,4 3,5 
0817 Signifikant skillnad Signifikant skillnad 
0822 Signifikant skillnad Signifikant skillnad 
0826 Signifikant skillnad 17,5 
0827 Signifikant skillnad Signifikant skillnad 
0828 67 Signifikant skillnad 
0831 36,8 38,6 
 

Samma funktioner har även visat sig avvika från HfA som i exemplet som syns 
i Figur 24 samt i Figur 25. På grund av den dåliga korrelationen i denna punkt 
gjordes kompletterande Jb-tot som i figurerna står som Jb-tot A. Som synes så 
gav detta inte heller någon ökad korrelation så för att kunna avgöra vad detta 
beror på så utfördes det på denna punkt skruvprovtagning. Då denna metod har 
en begränsad nedträngningsförmåga så togs de djupaste proverna från 5,5m. 
Detta djup innefattar en stor del av djupet från 2,5 till 6,8 m i vilket det finns 
stor avvikelse mellan Jb-tot och HfA. 

För detta borrhål finns ingen förklaringsgrad då det vid ANOVA-analysen 
fanns en signifikant skillnad mellan resultaten då det även vid 10 % 
signifikansnivå fanns en signifikant skillnad mellan resultaten från 
regressionen och de från de slutgiltiga utvärderingsfunktionerna. 
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Diagram för friktionsvinkel 0827 
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Figur 24: Exempel på låg korrelation av relativ friktionsvinkel. 
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Diagram för E-modul 0827 
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Figur 25: Exempel på låg korrelation av relativ E-Modul.
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Diskussion 

6 DISKUSSION 

Hejarsondering är en grov soneringsmetod som idag används frekvent för att få 
en indikation på en fast jords hållfasthets- och deformationsegenskaper. 
Upplösningen i jordprofilen är relativt låg, antalet slag summeras var 20 cm 
vilket innebär utbredningen av lösare och fastare skikt kan över eller 
underskattas. 

Även Jb-tot är en grov metod sonderingsmetod. Jämfört med HfA är 
upplösningen högre, alla mätvariabler registreras var 2,5 cm, vilket innebär att 
upplösningen i jordprofilen åtminstone teoretiskt är högre med Jb-tot jämfört 
med HfA. Utvärderingsmässigt är Jb-tot mer komplex jämfört med HfA 
eftersom fler parametrar registreras och sonderingsmetoden bedrivs på två 
olika sätt, med eller utan hammare, beroende på penetrationsmotståndet. 

Varför resultaten från Jb-tot ibland korrelerar väldigt bra mot HfA och varför 
det ibland inte alls gör det kan bero på många faktorer: 

 Upplösningen i djupled är olika mellan HfA och Jb-tot. HfA har en 
upplösning på var 20 cm i jordprofilen och Jb-tot var 2,5 cm. Det 
innebär att det finns risk att jordlager med olika egenskaper korrelleras 
mot varandra. 

 
 En faktor som till stor del ansetts påverka korrelation är hur varsamt 

maskinföraren har lyckats hantera hammartryckets förändring under 
aktivt hammartryck. Detta kan ses som en gemensam faktor i alla 
parallellborrningar med dålig korrelation då alla dessa har stora 
variationer under korta intervall där hammaren varit aktiv. Motsatsen 
kan ses vid alla de resultat som har bra korrelering, där är istället 

 45 



Utvärdering av relativ hållfasthet från Jb-Totalsondering 

variationerna i hammartryck mjukare med mindre variationer. Med de 
nya borrvagnarna så kan sjunkhastighet samt matningskraft ställas inte 
på förutbestämda värden vilket minskar den mänskliga faktorns 
möjlighet till fel. Detta skulle även kunna underlätta tolkningen av 
resultaten då det finns färre faktorer att beakta. 

 
 Vid så gott som varje parallellborrning syns god korrelation mellan 

HfA och Jb-tot fram till det att hammaren för första gången startas. 
Detta innebär att metoden ser ut att fungera utan problem i lösare 
jordar där hammaren ej behövs för att hålla sjunkhastigheten uppe. Vid 
de punkter där korrelationen förloras vid påslag av hammaren så 
återkommer den i många fall när hammaren slås av medan den 
emellanåt inte gör det, orsaken till detta kan vara att man vi avslagning 
av hammaren ändå har haft luften igång vilket medför att det inte krävs 
lika stor matningskraft för att hålla sjunkhastigheten.  

 

 I de fall där sjunkhastigheten överstiger 20 mm/s har det visat sig att 
det krävs en större total energi alltså en kombination av matningskraft 
och hammartryck som är högre än vad den är om men håller den 
standardiserade. Detta ger att de föreslagna empiriska modellerna 
överskattar jordens relativa hållfasthet så det är därför viktigt att 
sjunkhastigheten hålls. 

 

 En av de möjliga faktorerna som dock kunnat uteslutas genom att det 
vid Björkplantagen fanns ett omfattande material med okulärt 
jordartsbestämda skruvborrprovtagningar gjorda samt att även en del 
av hålen har siktats på laboratorium. Från dessa bestämningar kan man 
inte se att Jb-tot har någon begränsning i att endast fungera i vissa 
jordarter utan bra resultat har setts i allt från lösare lera till fast morän. 

  

I detta arbete har spoltrycket ej beaktats då givarna för att mäta detta inte har 
funnits på de vagnar som används. Under sonderingarna har det observerats att 
spoltrycket även utan påslagen hammare har en stor inverkan på resultatet 
vilket har försvårat tolkningen då variationer i trycket ej har kunna mätas och 
tolkas. 

Enligt Hans Jonny Kvalsvik [18] så anser man i Norge att deras Totalsondering 
skulle vara helt obrukbar för att tolka jordens hållfasthets- och 

46 



Diskussion 

deformationsegenskaper. Av de resultat som framkommit i detta arbete så kan 
man se motsatsen. Det ända som generellt kan sägas från de resultat där 
korrelationen varit dålig är att det är i jordar vilka är för hårda för att 
matningskraft på 6-7 kN skall upprätthålla en sjunkhastighet på 20 mm/s men 
som samtidigt är för lösa för att hammaren skall behöva användas. Detta 
problem gör att maskinföraren ”duttar” på reglaget för hammartrycket för att 
upprätthålla sjunkhastigheten vilket gör att den får stora variationer under korta 
sträckor vilket ger att resultaten blir mycket svåra att tolka. En lösning på detta 
skulle kunna vara att man förankrar vagnen så att den kan ge en matningskraft 
på upp till 30 kN. 

Under ANOVA-analyserna i arbetet så har det testats en del olika 
signifikansnivåer. Detta har inte haft så stor påverkan på om det funnits någon 
signifikant skillnad mellan resultaten från regressionsanalysen och de från de 
slutgiltiga utvärderingsfunktionerna, detta p.g.a. att de i många av punkterna så 
har den signifikanta skillnaden varit så stor att en förnuftig signifikansnivå ej 
har påverkat slutsatsen. 

De funktioner som fåtts från regressionsanalyserna har visat sig ha mycket 
mindre variation med djupet. Detta gör att dessa funktioner överskattar 
friktionsvinkel och E-modul i de områden där hammaren ej har varit påslagen 
samt ofta underskattar värdena när hammaren är igång. 
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 Felkällor 
 

7 FELKÄLLOR 

Under arbetets gång så har det uppstått vissa problem som kan ha orsakat fel 
och svårigheter med tolkning av resultaten. Några sådana felkällor är: 

 Hänsyn till korrigering av friktionsvinkel p.g.a. jordart har ej tagits 
med vid utvärdering av resultat från HfA. Detta då jordlagerföljden ej 
har undersökts i samtliga punkter. 

 

 Spoltrycket har ej mätts under borrningarna vilket har inneburit att 
detta ej har varit möjligt att utvärdera. 

 

 Matningskraften har ej kunnat hållas konstant vilket föreslås i 
standarden för Jb-tot. Detta har istället reglerats manuellt vilket kan 
orsaka variationer i resultat även vid penetration av homogena 
jordlager. 

 

 Hammartrycket har reglerats manuellt vilket kan orsaka variationer i 
resultat även vid penetration av homogena jordlager. 

 

 Sjunkhastigheten har ej kunnat hållas konstant på 20 mm/s utan har 
berott på den manuella regleringen av matningskraft samt 
hammartryck. 
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8 SLUTSATS 

Det går att få en uppfattning om moräns deformations- och 
hållfasthetsegenskaper med Jb-tot. 

De parallellborrningar som gjorts med HfA och Jb-tot har visat på varierande 
korrelation. De funktioner som gett störst korrelation är: 

7,145,0 *4,0*5,229 kethammartrycaftenmatningskr ++=′φ  (14) 

3,245,1 *4,1*96,1 kethammartrycaftenmatningskrModulE +=−  (15) 

Korrelationen mellan utvärderade materialparametrar försämras då hammaren 
används i Jb-totalsonderingen. 

För samtliga borrhål har multipel olinjär regressionsanalys utförts. Från dessa 
har förklaringsgrader de för funktioner som regressionsanalysen skapat fåtts 
fram. Dessa har med hjälp av ANOVA-analys jämförts med funktionerna från 
de slutgiltiga utvärderingsfunktionerna på 1 % signifikansnivå. För de analyser 
där ingen signifikant skillnad funnits kan man säga att den förklaringsgrad som 
fås vid regressionsanalysen på 1 % signifikansnivå kan sägas gälla även för de 
slutgiltiga utvärderingsfunktionerna. Förklaringsgraden som tolkats har varit 
3,4-67 % för friktionsvinkeln och 2,9-39,3 % för E-modulen. Detta innebär att 
man med dessa metoder och resultaten från dessa inte statistiskt kan säga att ett 
generellt samband finns. 
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 Slutsats 
 

De stora fördelarna med Jb-tot är att man kan hamra sig igenom block vilket 
gör att metoden är den enda som fungerar i riktigt blockiga jordar samt att man 
kan tolka djupet till bergöverytan. 

För att kunna använda de tolkade resultaten för relativa hållfastheter vid 
dimensionering behövs fler utredningar. Från de gjorda undersökningarna i 
detta arbete kan sägas att Jb-tot har potential till att klara av detta men bör i 
nuläget endast användas vid förundersökningar som sedan kompletteras med 
andra standardiserade metoder. 
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9 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Detta arbete har endast innefattat undersökningar i fält och jämförelse mellan 
Jb-tot och HfA. För att få ett statistiskt säkerställt resultat så skulle fler 
fältundersökningar behöva göras samt att man skulle kunna korrelera Jb-tot 
mot andra metoder som t.ex. CPT för lösare jordar. 

För att kunna fortsätta att utveckla och säkerställa resultaten så skulle detta 
arbete kunna stärkas genom att försök på laboratorienivå utfördes och då 
framförallt skjuvförsök samt triaxialförsök.  
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 Bilaga 1: Resultat från Bliekevare 
 

BILAGA 1: RESULTAT FRÅN BLIEKEVARE 

Resultat från Bliekevare 

Som man kan se i Tabell 1 så varierar sonderingsdjupet mellan HfA och Jb-tot 
i samma punkt mycket mellan de olika metoderna. För att kunna nyttja så stor 
del av material som möjligt från sonderingarna så sågs medianvärdet som ett 
representativt värde för hela området. Medianvärde gjordes för de fem HfA 
samt för varje enskild parameter från de fem Jb-tot-sonderingarna. Då alla 
punkter på detta område befann sig inom ett område på cirka 13x10 meter så 
ansågs detta tillräckligt representativt. 

Tabell 10: Sonderingsdjup vid Bliekevare. 

  
Djup HfA 
(m) 

Djup Jb-tot 
(m) 

B1 6 3,75

B2 2,65 2,85

B3 3,4 3,675

B4 2,73 7

B5 1,68 7,5
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Utvärdering av friktionsvinkel 

Omräkning av antal slag/0,2m till friktionsvinkel med hjälp av Ekvation 1 
(Utvärdering av relativ hållfasthet med hjälp av Jb-totalsondering, Kap. 4.2.1 
HfA) har gjorts och kan ses i diagrammet nedan. Vid cirka 2 m överstiger 
resultatet det maximala för i vilket område ekvationen gäller vilket är 42°. 
Under detta djup så kan man endast tillgodoräkna sig ett resultat på 42° vilket 
är inritat i diagrammet.  
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Figur 1: Diagram med median för friktionsvinkel för HfA B1-5. 
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Utvärdering av E-Modul 

Omräkning av antal slag/0,2m till sättningsmodul med hjälp av Ekvation 2 
(Utvärdering av relativ hållfasthet med hjälp av Jb-totalsondering, Kap. 4.2.1 
HfA) har gjorts och kan ses i diagrammet nedan. Vid cirka 2 m överstiger 
resultatet det maximala för i vilket område ekvationen gäller vilket är 90 MPa. 
Under detta djup så kan man endast tillgodoräkna sig ett resultat på 90 MPa 
vilket är inritat i diagrammet.  
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Figur 2: Diagram med median för E-modul för HfA B1-5. 
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Korrelering av Jb-tot mot HfA 

Sonderingarna från Bliekevare utvärderades som medianvärden för att kunna 
utnyttja en större del av resultaten från sonderingarna. Nedan syns det 
utvärderade relativa hållfastheterna utritade i diagramform. Vid dessa 
sonderingar så visade det sig att resultaten från HfA skiljde i djupled mot de 
från Jb-tot. Orsaken till detta skulle kunna vara att man under HfA:n sköter 
nedmatningen av djuploggen manuellt och då ytan av jordprofilen i detta 
område var mycket lös så hanns inte detta med vilket kan ha orsakat en 
förskjutning av djupet. En annan orsak skulle kunna vara att djuploggen 
startades vid fel tillfälle under själva sonderingarna. 
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Figur 3: Diagram med korrelering av friktionsvinkel för Jb-tot mot HfA för  
B1-5. 
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Korrelering av E-modul för Jb-tot mot HfA
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Figur 4: Diagram med korrelering av E-modul för Jb-tot mot HfA för B1-5. 

 

 5 





 Bilaga 2: Resultat från Björkplantagen 
 

BILAGA 2: RESULTAT FRÅN BJÖRKPLANTAGEN 

Resultat från Björkplantagen 

Resultaten från Björkplantagen skiljer inte lika mycket i djup mellan HfA och 
Jb-tot som de i Bliekevare. En orsak till detta kan vara att moränen här inte var 
lika blockig samt att den inte var lika hårt packad. Som kan ses i Tabell 1 så 
har Jb-tot vid alla sonderingar nått ett större djup än HfA:n, orsaken till detta är 
att man för att säkerställa berg vid Jb-tot har borrat 0,5 till 2 m i berget. Vid 
borrhål nummer 0806 samt 0826 finns stora skillnader mellan de djup som 
uppnåtts med de olika sonderingarna, anledningen till detta skulle kunna vara 
att man vid dessa stötte på block eller hårda jordlager som HfA:n ej kunde ta 
sig igenom men som Jb-tot:n klarade med hjälp av hammaren. 

Borrningarna på detta område gjordes med ett större inbördes avstånd vilket 
har inneburit att dessa valts att utvärderas borrhål för borrhål istället för med 
hjälp av medianvärde som vid Bliekevare.  
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Tabell 1: Sonderingsdjup vid Björkplantagen. 

Nr. 
Djup HfA 
(m) 

Djup Jb-tot 
(m) 

0805 4,45 5

0806 1,65 9

0807 6,19 7,7

0812 6 8,4

0817 3,8 5,5

0822 5 5,2

0826 3,2 8,7

0827 6,65 7,6

0828 7,16 7,8

0831 7,7 8,7

 

Vid de tidigare undersökningarna på platsen så utfördes det även flera 
sonderingar med skruvprovtagare för att jordartsbestämma området. I Tabell 2 
finns resultaten från de siktprover som gjorts av SWECO GEOLAB klassade 
enligt SGF 1981. 
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Tabell 2: Resultat från jordartsklassificering från Sweco Geolab. 

Nr. Djup (m) 
Jordartsklassificering 
enl. SGF 1981 

0805 1,5-2,5 saSiMn 
0806 0,4-0,8 sasiGrMn 
0807 0,5-1,3 siLet 
  1,6-2,5 grsasiMn 
  3,6-4,5 saSiMn 
  4,5-6,0 saSiMn 
0812 0,5-1,2 siLet 
0827 0,05-0,4 siSaMn 
  0,4-0,9 saleSiMn 
  0,9-1,5 siSaMn 
  1,5-2,5 sasiMn 
  2,5-3,5 saleSiMn 
  3,5-4,5 leSiMn 
  4,5-5,5 saSiMn 
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Punkt 0805 

Diagram för friktionsvinkel 0805
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Figur 1: Diagram för korrelering av friktionsvinkel för borrhål 0805 (Till 
vänster). 

 Diagram för korrelering av E-modul för borrhål 0805 (Till höger). 

 

Från skruvprovtagning okulärbestämd jordlagerföljd:  

0-0,2m: vxmustGr 

0,2-0,7m: (gr)Saf 

0,7-1,5m: (gr)(si)Saf 

1,5-2,5m: saMn 

2,5-3m: (si)saMn  
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Tolkning: 

Här gjordes en kompletterande Jb-tot då man vid den första använt luft efter 
det att hammaren slagits av vilket medför att det krävts en lägre energi för att 
penetrera jorden vilket för att kurvan hamnar långt under den från HfA:n. Vid 
den kompletterande undersökningen som är ritad som Jb-tot A så är resultatet 
mycket bättre förutom att hammartrycket inte är nog varsamt kört vilket har lett 
till stora variationer men man ser ändå att korrelation finns under stora delar av 
djupet. 
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Punkt 0806 

Diagram för friktionsvinkel 0806
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Diagram för E-modul 0806
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Figur 2: Diagram för korrelering av friktionsvinkel för borrhål 0806 (Till 
vänster). 

Diagram för korrelering av E-modul för borrhål 0806 (Till höger). 
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Från skruvprovtagning okulärbestämd jordlagerföljd: 

0-0,3m: vxmuGr 

0,3-0,4: (gr)Saf 

0,4-0,8m: sasiGrMn 

0,8-1,5m: (gr)Saf 

1,5-2,5m: stgrSa 

2,5-3m: (si)stgrSaf 

Tolkning: 

För lite material för att utvärdera. 
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Punkt 0807 

Diagram för friktionsvinkel 0807

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 20 40 60 80

F rikt io nsvinkel ( g rad er)

HfA
Jb-tot
Jb-tot  A

Diagram för E-modul 0807

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 200 400 600

E- modul ( M Pa)

HfA
Jb-tot
Jb-tot A

6

 

D
ju

p 
(m

) 

D
ju

p 
(m

) 

Figur 3: Diagram för korrelering av friktionsvinkel för borrhål 0807 (Till 
vänster). 

 Diagram för korrelering av E-modul för borrhål 0807 (Till höger). 
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Från skruvprovtagning okulärbestämd jordlagerföljd:

0-0,3m: vxmu 

0,3-0,5m: saSi 

0,5-1,3m: siLet 

1,3-1,6m: (si)Saf 

1,6-2,5m: grsasiMn 

2,5-3m: (gr)(si)Saf 

3-3,6m: (gr)saSi 

3,6-4,5m: saSiMn 

4,4-6m: saSiMn 

Tolkning: 

Här gjordes en kompletterande Jb-tot för att kunna se vad den sämre 
korrelationen vid den första Jb-tot:n berodde på. Den nya Jb-tot:n visade på ett 
bättre resultat med större korrelation förutom några spikar där hammaren 
använts. Vad detta beror på är svårt att säga men något det kan bero på är att 
det vid Jb-tot A har använts ett en högre matningskraft innan hammaren 
använts. 
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Punkt 0812

Diagram för friktionsvinkel 0812
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Figur 4: Diagram för korrelering av friktionsvinkel för borrhål 0812 (Till 
vänster). 

 Diagram för korrelering av E-modul för borrhål 0812 (Till höger). 

Från skruvprovtagning okulärbestämd jordlagerföljd:

0-0,2m: vxmu 

0,2-0,5m: (si)Saf 

0,5-1,2m: siLe(t) 

1,2-1,5m: Si 

1,5-2,2m: (st)grSaf 

2,2-2,8m: saMn 
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Tolkning: 

Här gjordes två Jb-tot då resultatet från den första visade på relativt dålig 
korrelation. Den kompletterande Jb-tot:n som ovan syns som Jb-tot A visade på 
samma resultat som den första. Att dessa särskiljer sig från HfA:n kan mycket 
väl bero på att denna HfA var gjord redan under våren och att sonderingarna 
med Jb-tot inte gjordes på precis samma ställe. 
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Punkt 0817 

Diagram för friktionsvinkel 0817
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Figur 5: Diagram för korrelering av friktionsvinkel för borrhål 0817 (Till 
vänster). 

 Diagram för korrelering av E-modul för borrhål 0817 (Till höger). 

 

 

Tolkning: 

Korrelationen är relativt god förutom från 0,5m till 1,7m där det möjligen 
skulle kunna vara block vilket HfA:n ej påträffade. 
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Punkt 0822 

Diagram för friktionsvinkel 0822
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Figur 6: Diagram för korrelering av friktionsvinkel för borrhål 0822 (Till 
vänster). 

 Diagram för korrelering av E-modul för borrhål 0822 (Till höger). 

 

Tolkning: 

Korrelationen vid denna punkt är god under hela djupet förutom alldeles vid 
ytan där det ser ut som om det varit problem med loggning av matningskraften 
vilket gör att resultat där saknas. 
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Punkt 0826

Diagram för friktionsvinkel 0826
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Figur 7: Diagram för korrelering av friktionsvinkel för borrhål 0826 (Till 
vänster). 

 Diagram för korrelering av E-modul för borrhål 0826 (Till höger). 

 

Tolkning: 

Diagrammen har god korrelation fram tills det att hammaren startas och då har 
hammartrycket körts med en sådan omväxling att det är svårt att tolka 
diagrammet. Det man kan säga är att man kan urskilja samma skillnader i 
fasthet både från HfA och från Jb-tot. 
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Punkt 0827

Diagram för friktionsvinkel 0827 
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Figur 8: Diagram för korrelering av friktionsvinkel för borrhål 0827 (Till 
vänster). 

 Diagram för korrelering av E-modul för borrhål 0827 (Till höger). 
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Från skruvprovtagning okulärbestämd jordlagerföljd:

0,05-0,4m: siSaMn 

0,4-0,9m: saleSiMn 

0,9-1,5m: siSaMn 

1,5-2,5m: sasiMn 

2,5-3,5m: saleSiMn 

3,5-4,5m: leSiMn 

4,5-5,5m: saSiMn 

 

Tolkning: 

Ned till 1,5m råder god korrelation mellan bägge Jb-tot-sonderingarna och 
HfA:n. Under detta djup så har Jb-tot A en för hög nedsjunkningshastighet 
vilket orsakar att det krävs en större energi för att tränga ned vilket i sin tur gör 
att den utvärderade kurvan ligger högre än vad den från HfA:n gör. Den som är 
inritad som Jb-tot i sin tur har rätt sjunkhastighet men när hammaren slås av så 
fortsätter luftspolningen vilket gör att mindre energi krävs för att hålla 
sjunkhastigheten. Detta i kombination med att hammartrycket ej hanterats 
varsamt kan orsaka den dåliga korrelationen i denna punkt. 
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Punkt 0828 

Diagram för friktionsvinkel 0828
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Figur 9: Diagram för korrelering av friktionsvinkel för borrhål 0828 (Till 
vänster). 

 Diagram för korrelering av E-modul för borrhål 0828 (Till höger). 

 

Tolkning: 

Väldigt god korrelation över hela djupet, skillnaden från sex till sju meter kan 
bero på att luftspolningen slagits på vid 6 meter för att klara av vad som ser ut 
att vara block vid 6,5 m med hammaren. 
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Punkt 0831 

Diagram för friktionsvinkel 0831

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 20 40 60 80

Frikt ionsvinkel ( g rader)

HfA
Jb-tot

Diagram för E-modul 0831

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 200 400 600 800

E- modul ( M Pa)

HfA
Jb-tot

 

D
ju

p 
(m

) 

D
ju

p 
(m

) 

Figur 10: Diagram för korrelering av friktionsvinkel för borrhål 0831 (Till 
vänster). 

 Diagram för korrelering av E-modul för borrhål 0831 (Till höger). 

 

Tolkning: 

Dessa diagram har en väldigt god korrelation förutom strax över och en bit 
under 4 meter, orsaken till detta kan antas vara att luftspolningen här varit 
påslagen vilket leder till att lägre matningskraft krävs. 
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