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FÖRORD 

Denna undersökning har tillkommit som ett led i ett 

arbete rörande olika provningsmetoders tillämpning 

för utformning av plattgrundläqgningar inklusive 

sättningsberäkningar för dessa. En bärande ide har här

vid varit att försöka öka informationsutbytet av de 

undersökningar som redan nu normalt utförs vid bygg

nadsprojektering. Ett sätt att göra detta är att 

vid hejarsondering skilja mantel-och spetsmotstånd 

från varandra. 

En annan strävan i den nedan redovisade undersök

ningen har varit att utveckla en kombination av me

toder för sondering, som gör det möjligt att undvika 

ett omfattande neddrivande och uppdragande av borr

stänger i jorden i samband med undersökningarna. 

Stockholm anordnades 1974 ett europeiskt symposium 

om sondering varvid man bl a diskuterade behovet av 

standardisering av sonderingsmetoder i Europa. Detta 

rredförde tillsättandet av en förstorad europeisk son

deringskommitte som framlade en rapport till den 

internationella geotekniska konferensen i Tokyo 1977. 

Denna rapport omfattade förslag till standard för 

spetstrycksondering, viktsondering, hejarsondering 

och SPT-sondering. Den av den europeiska kommitten 

föreslagna standarden antogs av konferensen i Tokyo. 

Eftersom den svenska standarden beträffande hejar

sondering skiljer sig från vad den europeiska stan

darden föreslår har i denna undersökning också inklu

derats vissa jämförelser mellan den svenska hejar

sondstandarden och den europeiska sonderingsstandar

den metod DpA och DpB. Dessa undersökningar har sedan 

legat till grund för de förslag till ny svensk stan

dard för hejarsondering som utarbetats av den svenska 

sonderingskommitten och som antogs av Svenska geotek

niska föreningen den 25 september 1979. Denna nya 

standard innehåller dels den gamla svenska HfA-metoden 

och den nya europeiska standarden DpB. 
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Denna utredning har bekostats av anslaq från Stvrelsen ---r~ ,-.- .. _~ -
för teknisk utveckling, anslag nr ~z:~~~: och för 

jämförelse mellan svensk och europeisk standard även 

av Statens råd för byggnadsforksning anslag t( tc;) 1(--0 

I undersökningen redovisas också resultatet av några 

undersökningar som utförts i samband med ett omfattande 

forskningsarbete som Statens geotekniska institut och 

Statens vägverk genomfört tillsammans och som syftar 

till förbättrade regler för dimensionering av platt

grundläggningar. 

Linköping i juni 1980 

Ulf Bergdahl Björn Möller 
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BETECKNINGAR OCH DEFINITIONER 

A = spetsens tvärsnittsarea 

BFR = Statens råd för byggnadsforskning 

D = Sondstångens diameter 

DPA = Dynamic probing type A. Europeisk standardmetod 

DPB = Dynamic probing type B. Europeisk standardmetod 

DPB' = Do men med ökad vridning och dämpande mellan-
lägg på dynan 

e = Medelsjunkning per slag 

g = Tyngdaccelerationen 

H = Fallhöjd 

HfA = Hejarsondering med förtjockad spets enligt 
svenska geotekniska föreningens standardmetod A, 

HfB = Hejarsondering med förtjockad spets enligt 
svenska geotekniska föreningens tidigare stan
dardmetod B 

k = Konstant 

M = Hejarens massa 

M' = Den sanunanlagda massan av s.ondstång, dyna 
och styrrör 

M = Uppmätt vridmoment vid kringvridning av 
V sondstången 

N = Antal slag/0,2 m sjunkning hos hejarsondenmantel som erfordras för att övervinna mantelfrik
tionen på sondstången enligt beräkning av 
vridmoment 

N~rutto= Totalmotstånd på hejarsonden i slag/0,2 m 

N~etto = Spetsmotstånd på hejarsonden i slag/0,2 m 

pf = Uppmätt mantelfriktion i slag/0,2 m sjunkning 
vid försök med glappkoppling 

= Spetsmotståndsvärde i MPa beräknat frånqd 
hejarsonderingsresultat 

r = Regressionskoefficient 

SGF = Svenska geotekniska föreningen 

SGI = Statens geotekniska institut 

STU = Styrelsen för teknisk utveckling 

a = Effektivitetsfaktor 
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1 . INLEDNING 

Den svenska hejarsonden har använts sedan omkring 1940 

då främst för att undersöka djupet till fasta spets

bärande jordlager för pålar. Genom ett omfattande forsk

ningsarbete under åren 1963-69 utvecklades hejarsonden 

till den sk HfA-metoden. HfA-metoden medförde en för

bättring i förhållande till den traditionella hejar

sonderingsmetoden främst med avseende på användningen 

av frifallshejare, en fast dyna och rotation av sond

stängerna under neddrivningen. Denna stångvridning med

för en betydande sänkning av mantelfriktionen på sond

stången och ökar därför sondens totala nedträngnings

förmåga. Genom att dessutom vid stångrotationen inter

mittent mäta det vridmoment som erfordras för att rotera 

stången kan man få en uppfattning om mantelfriktionens 

andel av det totala neddrivningsmotståndet för sonden 

enligt förslag av Bergdahl och Dahlberg (1973). Sådan 

mätning utförs numera som rutin vid HfA-sondering bl a 

vid Statens geotekniska institut. En stor fördel med 

dessa mätningar har också varit att man fått en klar 

uppfattning om huruvida sonden går rakt ner i jorden 

eller har tendens att kröka åt ett eller annat håll. 

Vid en sådan krökning ökar nämligen slagningsmotståndet 

och även rotationsmomentet kraftigt. Den redovisade 

utvecklingen har medfört en ökad användning av hejar

sonderingsmetoden och då inte enbart för bestämning 

av längden för spetsburna pålar utan även för bestäm

ning av jords fasthet på större djup. Detta har varit 

möjligt tack vare den ökade reproducerbarheten i under

sökningsresultaten som erhålls med HfA-metoden. 

Trots den ovan redovisade utvecklingen är hejarsonden 

ej helt lämpad för att bestämma jordens egenskaper, 

bl a beroende på att man inte har någon möjlighet att 

fullständigt skilja mellan spets- och mantelmotstånd 

på sonden. Det främsta syftet med den nedan redovisade 

undersökningen har därför varit att försöka olika 

SGI nr 198 os ss521 ALL!' 1 as H 001 
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tekniker att skilja mellan spets- och mantelmotstånd 

på hejarsonden. Härigenom kan man vinna dels att be

hål]a hejarsondens större nedträngningsförmåga jäm

fört ned andra utrustningar, dels vinna säkerhet i 

bedömningen av speciellt grusiga jordars fasthet där 

tex vikt- och trycksond ofta redovisar stora motstånd 

som är beroende av kornstorleken i jorden. 

Ytterligare ett syfte med utredningen har varit att 

söka klarlägga om man kan öka hejarsondens känslighet 

för små variationer i jordens fasthet. Man har här 

diskuterat en kombination av hejarsond och trycksond. 

Härigenom kan man kombinera hejarsondens stora ned

trängningsförmåga med trycksondens stora känslighet. 

På detta sätt vinner man också ett minskat arbete i 

fält med att driva ner och dra upp borrstänger av 

olika dimensioner och tyngd. Genom trycksonderingar 

kan man också på ett mer direkt sätt använda under

sökningsresultaten för beräkningar av jordens håll

fasthets- och deformationsegenskaper. 

Ett annat sätt att minska omfattningen på det tunga 

borrarbetet i fält är att kombinera den ofta använda 

mekaniska trycksonden av typ Geotech med ett hejar

borraggregat. Sådana tankar utvecklas för närvarande 

av Bo Alte i Göteborg. Med denna teknik uppnås en stor 

borrkapacitet räknat i m/h och samtidigt erhålls en 

penetrationsförmåga motsvarande hejarsondens. 

En nackdel är dock att man inte får spetstrycksondens 

stora känslighet för variation i jordens egenskaper 

och därmed går miste om möjligheterna till en direkt 

utvärdering av jordens hållfasthets- och deformations

egenskaper. 
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2. 

2 . 1 

HITTILLSVARANDE HEJARSOND 

OCH DESS ANVÄNDNING 

Traditionell hejarsondering, HfB 

Som inledningsvis nämnts utvecklades den svenska hejar

sonderingsmetoden omkring 1940, Fig 1. Från början an

vändes härvid en trebent hejarbock, Q32 mm massiva 

borrstänger med 3 m skarvlängd och en 63,5 kg hejare, 

som lyftes med en slirkoppling. Hejaren hängde i wirar 

som fick löpa med hejaren i slaget. Till följd härav 

bromsades hejarens acceleration väsentligt. 

överföringen av slagkraften från hejaren till sond

stången skedde via ett killås som fick sättas om unge

fär varje 1,0-1,2 m under neddrivningen. Till följd 

av killåsets glidning, som kunde vara olika från slag 

till slag, åtgick viss del av slagenergin till att 

övervinna friktionen mellan killås och sondstång. 

Fallhöjden kunde från begynnelsen variera inom vida 

gränser men standardiserades 1964 till 0,6 m. Det är 

dock med denna utrustning svårt att hålla fallhöjden 

med någon precision. Jfr vidare Bergdahl & Dahlberg 

(1973). 

Som spets användes i begynnelsen endast en spetsad 

stång Q32 mm men senare övergick man till att använda 

en förtjockad spets (f:et i HfB anger just att det är 

en förtjockad spets) rp 40 x 40 mm. Detta gav ofta en 

ökad nedträngningsförmåga och ansågs även medföra att 

man vid kringvridning av sondstången kunde få en upp

fattning om jordens karaktär vid spetsen. 

Den traditionella hejarsonden har nästan uteslutande 

använts för att söka bestämma erforderlig längd av 

spetsburna pålar. 

SGI nr 198 os sss21 <\LL• 1s5 a 001 
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. ~ 

Slagdyna--n---4-i
( kil lås) 

Fig 1. Hejarbock uppställd för traditionell hejar
sondering, HfB, typ Borros. 

Källa: Handboken Bygg, del 1B (1972). 

Traditional rarn-sounding device with motor tripod. 

Source: Handboken Bygg, del 1B (1972). 

SGI nr 198 oa ,.,,, AlLF 1 85 79 00 t 
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Denna metod ingår i den svenska geotekniska standar

den från 1965 men har slopats i den nya standarden 

från september 1979. 

2.2 Hejarsondering med frifallshejare 

och fast dyna, HfA 

Som ett resultat av det forskningsarbete som bedrevs 

av Bergdahl & Dahlberg (1973) utvecklades en förbätt

rad hejarsonderingsmetod, som standardiserades av 

Svenska geotekniska föreningen 1975. Denna metod, som 

kallas HfA, kvarstår i princip även i den nya standar

den från 1979 (Bilaga 1)~ 

Viss omskrivning och komplettering av texten beträf

fande främst toleranser har dock gjorts som en följd 

av anpassningen till den europeiska standard som an

togs vid den geotekniska världskonferensen i Tokyo 

1977. 

Den nya hejarsondutrustning,som till stor del används 

än i dag, byggde på den tidigare använda trebenta 

hejarbocken, Fig 

Fig . Hejarbock uppställd för sondering med 
frifallshejare. 

Free-fall hammer with motor tripod. 

SG! nr 198 os u521 AL:J 1 es a 001 
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Hejarbocken försågs med en frifallsanordning samt 

en fast dyna med mellanlägg av gummi, Fig 

Genom det fria fallet och den fasta dynan ökades 

reproducerbarheten för metoden betydligt. Effekti

viteten i slaget ökade också så att fallhöjden kunde 

minskas till 0,5 m. För att dessutom få en stötvåg 

av ungefär samma karaktär som på den traditionella 

metoden placerades ett dämpande mellanlägg på den 

fasta slagdynan. Detta består normalt av två 2 mm 

tjocka skivor av uretangummi. 

Liksom vid traditionell sondering drivs denna ned 

med slag av hejaren varvid antal slag per 0,2 m 

sjunkning registreras som sondeiringsmotstånd. 

Under neddrivningen skall sonden normalt vridas 2 varv 

varje 0,2 m sjunkning. Härigenom kontrolleras att 

stängerna går rakt, att stängerna är väl sammangängade 

samt minskas stångfriktionen betydligt. Vid mycket fast 

eller mycket lös jord kan vissa avsteg från denna nor

malvridning göras, jfr Bilaga 1. 

Under vridningen av s\ondstången mäts numera normalt 

vid SGI det därför erforderliga vridmomentet. Här

igenom kan man få en uppskattning av den energi i 

slag/0,2 m sjunkning som åtgår för att övervinna mantel

friktionen på sondstängerna. 

Den största fördelen med denna momentmätning har dock 

varit att man erhållit en god indikation på om sonden 

går rakt eller har tendens att böja av. Det är här

igenom lättare att bedöma om tex en viss motstånds

ökning beror av att jorden är fastare eller beror av 

sondens krökning. 

SGI nr 198 ca"'" Alll' 165 ;Q 001 
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-----Vajrar för 
lyfthuvud 

- \ 
- -I 

_o - 0 - I 
O - f1l' - =--+---Lyfthuvud 
- ~ "1~01_0_-

- .0' -

Utlösare 

f---+-+---- Styrrör, (hålat) 
Total längd 
4,75 m 

----- Hejare 63,5 kg 

(Fallhöjd 
50cm ± 3cm) 

a------- Slagdyna, fast
skruvad på ~ 
sondstång 

i-------- Sondstång, 
ip 32 mm massiv 

Fig . Frifallshejare och fast slagdyna. 
Tillsats till hejarbock, typ Borras. 

Sketch of the free-fall hammer. 

SGI nr 198 oa sas2:1 AU; 1 as a 001 
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Under senare tid har ingenjörsfirman Borros för 

hejarsondering enligt HfA-metoden utvecklat en ny 

automatisk hejarbock, som är lättare att hantera 

än den äldre trebenta hejarbocken. 

Fig . Automatisk hejarbock typ Borras. 

Automatic ram sounding apparatus 
type Borras. 

2.3 Redovisning av hejarsonderingsresultat 

Resultaten av en hejarsondering redovisas 

enligt SGF:s Beteckningar vid geotekniska 

ningar blad 4, Fig 

normalt 

undersök

SGlnr198 oa,ssz1 Aur1asaoo1 
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Hejarsondering 

Gemensamt gäller0 0 Exemplen foljer SGFs standard. tv enligt hogre kvalitets
+ 7,32 HfB + 7,32 krav (metod A) och th enligt lagre krav (metod Bl.Obser

f b( Sp _, 50) vera att exemplen visar tva intilliggande sonderin(lshal en

ligt resp metod. 

Diagrammen (vid sidan av hålen) anger erforderligt antal 
T 

slag för att sonden skall sjunka 20 cm (sl20 cm). Dar dia

gram saknas. sjunker sonden utan belastning av hejaren (0) 

resp med belastning 163,5)' av hejaren. Där sonderingen av 

nagon anledning paborjats pa visst djup. anges detta med 

tex forborrning (fbl till detta djup. (De horisontala linjerna 

kan i vissa fall vara utelamnade.) Beteckningen 350 ar ex
T 

empel på de fall da antalet slag for 20 cm sjunkning ej ryms 

vr inom den normala skalan. Beteckningen 220 5 resp. 210'3 

anger att sonderingen avbrutits innan 20 cm sjunkning er

hållits (.. fast botten.. bedomts uppnådd). 
uvr 

Schematiserad redovisning 

Diagrammen eller delar darav kan vara schematiserade 

såsom visas på exemplet HfB. ovre delen. Harvid betyder 

en vertikal linje vid :;kalvardet 

5 sL'20 cm att sonden sjunker 20 cm for 1- 10 slag 

15 s1.·20 cm .. 20 cm .. 11-- 20 

35 sl/20 cm 20 cm .. 21- 50 

~.+r-~==I===+= ~~/5 uvr .......J...-l==::::t:=::::::t:: )T8 13 75 sl/20 cm .. 5120 cm 100 

20 cm > 1000 100 200 sl 120cm 0 100 200 sl/20cm lOO sl/2 0 cm 

Speciella beteckningar vr anger att vridning enligt metod A utfarts från den mar

kerade nivån 
anger skifte av killas och darmed samtidig vridning av 

sonden enligt standard. Galler endast metod 8. uvr anger att vridning enligt metod A ej utförts från den 

markerade nivånX anger vid metod A langre uppehåll och vid metod 8 

annat uppehall an för skifte av killås och samtidig vrid- Övriga beteckningar forklaras under viktsondering. Jfr aven 

ning. blad 2 och 3 . 

Fig . Redovisning av hejarsonderingsresultat enligt 
SGF:s beteckningsblad. 

Drawing and dynamic probing tests according 
to Swedish geotechnical society standard. 

Denna redovisning syftar mest till användning av hejar

sonden för bestämning av erforderliga längder för stöd

pålar. Skall man dessutom söka bedöma fastheten hos 

olika genomsonderade jordlager erfordras en större upp

lösning på redovisningsskalan, speciellt vid motstånd 

< ca 50 slag/0,2 m sjunkning. 

SGI nr 198 oe ,as21 ALLF I ss 11 001 
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I syfte att ge denna förbättrade upplösning i hejar

sonderingsdiagramrnen har ett förslag till reviderad 

redovisning presenterats i förslaget till ny sonde

ringsstandard, jfr Bilaga 1. I denna medtages också 

redovisning av uppmätt vridmoment på sondstången 

och den därav beräknade eller på annat sätt uppmätta 

mantelfriktionen på sondstången. 

Denna form av redovisning har använts i denna rapport. 

I vissa diagram har även intermittent uppmätta tryck

sonderingsmotstånd redovisats. 

Även den utvecklade HfA-metoden har huvudsakligen an

vänts för bestämning av erforderlig längd av spets

burna pålar. Genom det minskade sonderingsmotståndet 

har en större säkerhet i denna bestämning uppnåtts 

med HfA-metoden jämfört med den traditionella hejar

sonderingen enligt metod HfB. Speciellt gäller detta 

i jord där inget distinkt stopp mot fast morän eller 

berg uppnåtts. 

HfA-sonderingen har ~~kså kommit till användning vid 

bedömning av jords fasthet när vikt- eller tryckson

dering ej kunnat genomföras tex under fyllning eller 

i stenig jord. 

Enligt en sammanställning av Bergdahl (1974) som base

ras på bl a undersökningar av Dahlberg cG 9~ och 

klassificeringen av jords fasthet enligt Terzaghi 

& Peck (1948) kan jordens fasthet bestämmas enligt 

följande Tabell som främst gäller för sand. 

SGlnr198 oeus21 ALLF1asaoo1 



9 ST ATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Tabell . Bestämning av fastheten hos sand ur 
hejarsonderingsresultat. 

t 

Relativ Antal slag 
fasthet per 0,2 m 

Mycket lös < 5 

Lös 5-12 

Medel fast 12-35 

Fast 35-60 

Mycket fast >60 

Denna utvärdering har i vissa fall visat sig något 

konservativ så till vida att den ger förhållandevis 

låga värden på tillåten grundpåkänning om man använ

der internationellt förekommande dimensionerings

regler. 

SGI nr 198 os ,as21 ,a.uF tas H oot 
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3. 

3. 1 

BESKRIVNING AV UTRUSTNING OCH FÖRSÖKSUTFÖRANDE 

I detta kapitel beskrivs utrustningar som är unika 

och används vid detta projekts genomförande. 

Således beskrivs i kapitel 3.1 sond med glappkoppling 

och försöksutförande för densamma. Denna sond är ut

vecklad vid Statens geotekniska institut (SGI) inom 

ramen för detta projekt. 

I kapitel 3.2 beskrivs sond med rörlig kon i spetsen 

och försöksutförande för densamma. Även denna sond har 

utvecklats vid SGI inom ramen för detta projekt. 

I kapitel 3.3 beskrivs utrustningen och försöksför

farande för dynamisk sondering med metoderna DPA och 

DPB, vilka är antagna i europeiska standard sedan 

1977. 

Sond med glappkoppling 

I strävan att kunna bestämma mantelmotståndets del 

av det totala dynamiska sondmotståndet har institutet 

utvecklat en sondspets med glappkoppling. Principen 

av glappkopplingsspetsen framgår av Fig . I en 

styrhylsa löper en 25 mm stång i vars ände en vanlig 

hejarsondspets är monterad med ett spännstift. Styr

hylsan är i sin övre ände ansluten till ett skarv

stycke med ett spännstift. Till skarvstycket kan van

liga sondstänger anslutas. Glappspetsens längd är 

200 mm, dvs på lika stor längd som normalt hejarson

dens penetration registreras i antal slag. 

Sonden har använts tillsammans med den i kapitel 2 

beskrivna hejarsondutrustningen med en del komplet

terande utrustning, som har varierat beroende på 

vilken typ av försök som har genomförts. De olika 

typerna av försök är hopslagning av glappet med 
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traditionell hejarsondutrustning, statisk ihoppress

ning av glappet och statisk utdragning av detsamma. 

f· 
Fig . Sondspets med glappkoppling. 

I den förstnämnda försökstypen har traditionell hejar

sondering utförts till den nivå som mantelfriktionen 

längs stängerna har velat bestämma. I detta läge har 

stängerna dragits upp 0,2 m, dvs lika långt som glap

pet är. Därefter har antal slag räknats som åtgår 

för att slå ihop glappet. 

SGlnr198 ossa521 ALL~1a3aoo1 



12 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

I de två sistnämnda försökstyperna har ett mothåll 

anordnats genom att skruva ned två jordskruvar mellan 

vilka en liten balk monterats och fixerats med kul

klämmor på jordskruvarna. Genom att placera en dom

kraft mellan balken och stången har hoppressning resp 

utdragning av glappet kunnat ske. En mätklocka har 

anbringats på stångens övre ände och fastgjorts på 

mothållet. På så sätt har stängernas penetration mätts 

samtidigt som det oljetryck,som åtgår för att pressa 

ned stängerna med konstant hastighet, mätts med en 

manometer. Försöksutrustningen framgår av Fig 

Fig . Försöksutrustning vid statisk provbelastning 
av stängerna vid användande av sondspets med 
glappkoppling. 
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3.2 Sond med lös uttryckbar kon 

I syfte att kunna utföra statiska försök intermittent 

i jorden i samband med dynamisk sondering har vid 

institutet utvecklats ens k statisk-dynamisk sond. 
d. 

~ Sonspetsen har härvid fått en utformning som är snar-

lik en standard-hejarsondspets med den skillnaden att 

en lös uttryckbar kon är inmonterad i spetsen. Utse

endet framgår av Fig 

Fig . Sondspets för statisk-dynamisk sondering. 
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Sondens nedersta del övergår i en styrhylsa vari 

en stång med konisk spets kan löpa. Stången står 

i förbindelse med markytan via ett innersystem be

stående av på varandra staplade tryckstänger med en 

diameter på 15 mm. Dessa stänger löper fritt i ytter

systemet som består av sondstänger med trapetsgänga. 

Konen kan maximalt pressas ut 40 mm. 

Sondpsetsen kan genom vanlig hejarsondering drivas 

till det djup där man har för avsikt att utföra en 

statisk provbelastning på jorden. Denna last kan på

läggas i sondstängernas övre del och föras ned till 

spetsen via innersystemet. Ett mathåll uppriggas tex 

genom att två jordskruvar drivs ned och en balk mon

teras mellan dessa med hjälp av kulklämmor. Kraften 

påläggs med en domkraft som är ansluten till en hy

draulpump och manometer. Nedpressningen registreras 

med hjälp av indikatorklockor och på så sätt kan ett 

kraft-deformationssamband för jorden erhållas. I Fig 

och visas försöksuppställning med ens klätt 

hejarbock. 

Fig Försöksutrustning vid statisk-dynamisk sondering. 
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Fig Detalj av försöksutrustningen vid statisk
dynamisk sondering. 

3.3 Europeisk standardmetod A 

Vid den internationella geotekniska konferensen i 

Tokyo 1977 antogs ett nytt förslag till europeisk 

standard för sondering. Denna innehåller bl a två 

olika hejarsonderingsmetoder, DPA och DPB (Dynamic 

Probing type A and B). Dessa skiljer sig från var

andra beträffande spetsens storlek och utformning, 

som framgår av Fig där som jämförelse också visas 

den svenska standardspetsen typ HfA. Svensk geotek

nisk standard för HfA- resp DPB-metoden återfinns i 

Bilaga 1. 
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Vid den europeiska standardmetoden DPA används 63,5 kg 

hejare och 0,75 m fallhöjd (svensk standard är 0,5 m). 

Sondstängerna skall vara skålade och ha en ytterdia

meter på 40-45 mm (svensk standard 32 mm). Spetsen 
2skall ha en tvärsnittsyta på 30 cm (Q62 mm) och en 

cylindrisk del på 62 mm (svensk standard Q = 45 mm 

och längden 90 mm). För övriga detaljer hänvisas till 

den europeiska standarden. 

En annan stor olikhet är att man vid DPA-metoden tänkt 

sig eliminera mantelfriktionen längs sondstången an

tingen genom tjockspolning genom stång och spets eller 

med ett foderrör. För dessa undersökningar valdes 

alterantivet med foderrör, Fig 

.0' 32 

. 9f 51 '. 

A= 2
A= 9f 62 20 cm216 cm 

A= 30 cm 
2 

Fig . Storlek och form på hejarsondspets typ 
HfA, DPA och DPB. De båda senare enligt 
Europeisk standard. 
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Fig . Ritning över detaljer vid spetsen av foder-
rör till den europeiska standardmetoden DPA. 
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I nedre änden av foderröret med en ytterdiameter av 

68 mm sattes en genomföring genom vilken den •42 mm 

tjocka sondstången kan gå. 

Under sonderingen drivs sondstången och foderröret 

omväxlande så att spetsen alltid är minst 0,3 m 

framför foderrörsänden men ej längre än 1,0 m fram

för. Registreringen av sonderingsmotståndet utfördes 

på vanligt sätt i slag/0,2 m sjunkning. Efter varje m 

neddrivning roterades sondstången och därför erfor

derligt vridmoment avlästes. 

3.4 Europeisk standardmetod B 

Denna hejarsondering påminner mycket om den svenska 

standardmetoden HfA och har också införts som komple

ment till HfA-metoden i den nya svenska geotekniska 

standarden i september 1979. Denna standard, som del

vis är ett resultat av denna utredning, innehåller 

också ett förslag till reviderad redovisning av hejar

sonderingsresultat som använts i denna rapport. 

Följande skillnader kan noteras: 

~ Fallhöjden ör 0,75 m (HfA = 0,5 m) 

2 2
• Spetsens tvärsnittsarea är 20 cm (HfA = 16 cm ) 

• Spetsens cylindriska del är 51 mm (HfA = 90 mm) 

• Under neddrivning vrids sonden en gång varje 1,0 m 

ned till 10 m djup därefter varje 0,2 m (HfA = 2 

varv varje 0,2 m genomgående utom vid mycket lös 

och mycket fast jord). 

8 Dämpande mellanlägg finns ej. 

I samband med rotationen av sondstången varje 1,0 m 

utfördes även mätning av därför erforderligt vrid

moment. 

ALL; 185 ,I 001SGI nr 198 c• "'" 
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I syfte att söka särskilja effekterna av de olika 

avvikelserna mellan metoderna DPB och HfA utfördes 

också en undersökning med en variant av DPB-metoden 

kallad DPB'. Härvid användes dämpande mellanlägg 

och kringvridning 2 varv efter varje 0,2 m neddriv

ning. Samtidigt avlästes därför erforderligt vrid

moment. 

SGI nr 198 oa .1ss21 ALLF 1as 111001 
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4. 

4 • 1 

4. 1 . 1 

BESKRIVNING AV FÖRSÖKSPLATS OCH UTFÖRDA FÖRSÖK 

De i kapitel 3 beskrivna utrustningarna har testats 

på olika försöksplatser i Sverige. Således har samt

liga utrustningar provats på SGI:s provfält vid Kol

byttemon och provfältet i omedelbar anslutning till 

institutets lokaler i Linköping (VTI). Dessutom har 

sonden med glappkoppling använts i samband med forsk

ningsprojekt åt vägverket vid Åstorp och Kolari samt 

i samband med ett konsultationsprojekt vid Skanstull 

i Stockholm.Sonden med lös rörlig kon har också an

vänts vid Åstorp och Kolari. Vid samtliga försöks

platser har ett stort antal olika geotekniska under

sökningar utförts. Dessa har omfattats av hejarsonde

ring, viktsondering, mekanisk trycksondering, spets

trycksondering och provtagning. Vidare har i laborato

riet utförts triaxial- och ödometerförsök på jordar 

från de aktuella försöksplatserna. 

Försöksfält i anslutning till SGI:s lokaler i Linköping 

Försöksplatsen VTI är belägen i korsningen mellan 

Kalmarvägen och Olaus Magnus väg i Linköping i insti

tutets omedelbara närhet. Geologiskt sett är jordav

lagringarna glaciala, finkorniga sediment med en varvig 

lera överst som övergår i finsilt och blir grovkorni

gare med djupet. 

Jordförhållanden 

En sammanställning av de geotekniska förhållandena på 

försöksplatsen har gjorts i Fig , som visar resultat 

från provtagning med hejare-, vikt- och spetstryck

sondering. 

Resultatet från provtagningen visar att överst finns 

ett cirka 3 m mäktigt lager torrskorpelera med växt

rester underlagrat av 1-2 m tjockt varvigt lerlager 

med 47% vattenkvot och en skjuvhållfasthet på ca 48 kPa. 

LF 1a~;eoo, 
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Under lerlagret finns ett cirka 10 m mäktigt lager 

av mjälig finmo (silt) med en vattenkvot på ca 20%, 

utom på ca 14 m djup där vattenkvoten är ca 36%. 

Siltlagret har en skrymdensitet varierande mellan 
31,9 och 2,2 t/m . Under siltlagret finns ett ca 4 m 

mäktigt moigt sandlager med grusinslag med vatten
3kvot på 5-8% och en skrymdensitet på ca 2,3 t/m . 

Grundvatten uppmättes 80-01-14 till djupet 1,47 m 

under markytan. 

Den utförda hejarsonderingen enligt metod HfA visar 

ett sonderingsmotstånd på mellan 2 och 46 slag/0,2 m 

sjunkning. Vid ca 19 m djup ökar motståndet kraftigt 

och fast botten får anses nådd. 

Enligt (Bergdahl 1974) skulle siltlagret på mellan 

5 och 15 m djup och sandlagret på mellan 15 och 19 m 

djup vara medelfast lagrat (12-35 sl/0,2 m). Två 

undantag finns, nämligen på 10,5-11,5 m djup kan jor

den betraktas som fast lagrad (35-60 sl/0,2 m) och på 

ca 18 m djup ett skikt som är löst lagrat (5-12 sl/0,2 mt 
Mantelmotståndet varierar i nämnda skikt mellan 50 och 

130 Nm. Om det totala hejarsondmotståndet reduceras 

med hjälp av mantelmotståndet till spetsmotstånd skulle 

jorden klassas som löst lagrad med undantag för de 

ovan nämnda nivåerna som skulle reduceras till medel

fast lagrad resp mycket löst lagrad. 

Resultat från viktsondering visar att antalet kolv-

varv per 0,2 m sjunkning varierar på 5-19 m djup 

mellan ca 22 och 102. Undantaget är ett lager kring 

ca 14 m djup där sonderingsmotståndet endast uppgår 

till 5 halvvarv per 0,2 m sjunkning. Enligt Vägverkets 

Bronormer skulle jorden därvidlag klassas i huvudsak 

som fast lagrad (>30 hv/0,2 m). Undantag från detta 

är förutom ovan nämnda nivå också kring nivåerna 
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5,0, 8,0 och 11 ,5-13,5 m djup under markytan som 

får betecknas som medelfast lagrad (>10 hv/0,2 m) 

Resultat från spetstrycksondering visar att spets

motståndet varierar mellan 4 och 16 MPa i jordlagren 

under leran. Enligt internationell praxis (Broms 

1973) får jorden här betraktas som i huvudsak medel

fast lagrad (5-10 MPa). Dock är jorden på nivån 

13-15 matt betrakta som löst lagrad (2,5-3,0 MPa) 

och på nivåer under 15 m djup som fast lagrad (10-20 

MPa). Det senare resultatet är dock osäkert då sonde

ringsdiagramrnet visar att jorden här är grusig, vilket 

ju också bekräftas av provtagningen. 

4 • • Utförda försök 

På försöksplatsen vid VTI har ett stort antal försök 

utförts för denna utredning. För jämförelse mellan 

svensk och europeisk standard har försök gjorts med 

svensk standardmetod HfA och de båda europeiska stan

dardmetoderna DPA och DPB. I anslutning till den senare 

utfördes också ett hål enligt metod DPB' med extra 

vridning och mellanlägg på dynan, se avsnitt 3.4. 

För att klarlägga mantelfriktionens andel av total

motståndet och dess förhållande till det på sondstången 

uppmätta vridmomentet har försök gjorts med glapp

koppling invid spetsen. I samband härmed utfördes även 

en statisk lyftning och nedpressning av sondstången 

varvid erforderlig kraft samt deformationen avlästes. 

Även hejarsondering med den lösa konen med inter

mittent trycksondering har utförts på VTI. 

I syfte att kunna relatera de egentliga försöksmät

ningarna till andra metoder har ett flertal undersök

ningar genomförts på platsen såsom viktsondering, 

spetstrycksondering och normal hejarsondering enligt 
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svensk geoteknisk standard, HfA. Dessutom har prov

tagning utförts liksom vattenståndsmätning i ett öppet 

rör. Undersökningspunkternas inbördes lägen framgår 

av Fig 

tv 

Rö 

HfA-glapp 

St-dyn 

Tr 

Tr-S 

HfA 

DPA 

DPB 

Vim 

Skr 
Ps 

Fig 

PP-SON•18 

Tr 
e HfA-glq:;p s20 e Tr3St-dyn 10' )eVime Tr 513e!5 e7 

TrS' 
s Hfa-gtapp l5 

St-dyn e e 9 4 
14 8 HfA 

1C)tII 1 
g s:,dyn 

5 Tr 
e 
11 

0 
b=: 5 ~m 

---~==~======::.J...J 
= öppet grundvattenståndsrör 

= hejarsondering med glappkoppling 

= hejarsondering med intermittent tryck-
sondering 

= mekanisk trycksondering typ Geotech 

= spetstrycksondering typ Borras 

= hejarsondering enligt svensk geoteknisk 
standard typ HfA 

= hejarsondering med europeisk standard
metod DPA med foderrör 

= hejarsondering med europeisk standard
metod DPB utan foderrör 

= Viktsondering enligt svensk geoteknisk 
standard med maskinell vridning 

= skruvprovtagare 
= provtagningsspets 

Undersökningspunkternas inbördes lägen 
på provfältet vid VTI. 
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4.2 

4. 2 • 1 

Kolbyttemon 

Försöksplatsen Kolbyttemon är belägen på SGI:s prov-

fält i Linköping ca km om staden. Geo-

logiskt sett utgörs jorden av ett brett åsfält av 

grus och sand. På åsytan finns ställvis större mäng

der av sten och block från drivis. Att döma av en 

undersökning med georadar ligger jordlagren i huvud

sak horisontalt inom det område som berörs av dessa 

försök men en viss tendens till att vissa skikt stupar 

i västlig riktning finns. 

Jordförhållanden 

I Fig har gjorts en sammanställning av några 

olika undersökningar som utförts vid försöksplatsen, 

bl a vikt-, hejar- och spetstrycksondering. 

Resultatet av provtagningen visar att jorden huvudsak

ligen består av sand och mo. Närmast markytan förekom

mer inslag av mylla och växtrester. Sten förekommer 

intill 2 m djup medan inslag av grus noterats på 12 m 

djup under markytan. Resultat av siktanalys på de med 

provtagningsspets upptagna jordproverna återfinns i 

Fig 

På de med provtagningsspets upptagna jordproverna har 

även jordens vattenkvot och densitet uppmätts. Dessa 

mätningar visar att jorden från 5-8 m djup har en 

vattenkvot som är 6% medan den därunder är mellan 20 

och 24%. Denna skillnad i vattenkvot återspeglar san

nolikt mest att man i förra fallet befinner sig 

över grundvattenytan och i det senare fallet under 

densamma. 

Grundvattenytan uppmättes 80-01-09 till djupet 8,65 m 

under markytan och 80-06-19 till 9,05 m under mark

ytan. 
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Den utförda hejarsonderingen enligt metod HfA visar 

ett sonderingsmotstånd på mellan 10 och 24 sla?/0,2 m 

sjunkning ned till 14,5 m djup. Vid denna nivå har 

en plötslig ökning av sonderingsmotståndet registre

rats liksom även vridmomentet. Värdena bedöms därför 

som mindre säkra under detta djup och medtages ej i 

denna redogörelse. 

Enligt internationell praxis (Bergdahl 1974) skulle 

jorden med angivna sonderingsmotstånd bedömas som 

lös till medelfast. Lösare jordskikt kan enligt hejar

sonderingen noteras från 3-4 m djup, från 8,5-9,7 m 

djup (grundvattenytan) och från ca 10,5 till 13,0 m 

under markytan. 

Resultatet av viktsonderingen visar på motstånd mellan 

19 och 102 halvvarv/0,2 m sjunkning. Lösare skikt kan 

enligt denna metod noteras mellan 3 och 4 m djup, mellan 

5,5 och 6,5 m samt från ca 9-14 m djup under markytan. 

Enligt Svensk Byggnorm 1975 kan jorden anses vara fast 

lagrad om viktsonderingsmotståndet är större än 15 

halvvarv /0,2 m sjunkning. Enligt denna definition 

måste jorden på Kolbyttemon anses fast lagrad. 

Enligt Statens Vägverk, Bronormerna kan jorden anses 

vara medelfast om viktsonderingsmotståndet är> 10 

halvvarv/0,2 m sjunkning. I samma handling anges: 

"Fast lagring kan som regel påräknas, när vid manuell 

neddrivning av en reglementerad sond med 1 kN (100 kp) 

last minst 30 vridna halvvarv för varje 20 cm pene

tration erfordras." Enligt dessa definitioner skulle 

jorden här bedömas som medelfast till fast. 

Enligt spetstrycksonderingen är sonderingsmotståndet 

mellan 10 och 24 MPa. Lösare skikt har med denna metod 

indikerats på 3-4, 5, 6, och 9-13 m djup. 

SGI nr i98 oe 31H,Z7 "lt,.; 1 85 ii 00 I 



KORNSTORLEKSFuKDELNING 
(/) 
C) 

~ 

~ 

0,002 0,006 0,02 0,06
100 

( ; I I I 
90 

1 I I I 
aoi----t-----+------1-------_j___J 

1-
z 
w 
u 70 
0 
et: 
0.. 
I 60 l----+------1----- -1------·-··-
;::('. 

> 
501------t----------+----

u 
/\ 401------t------t----------; 
z 
ex: 
0 30 ~---+-----1-----t----< 
:::i:: 

~ 20 1-----+-----J------·-··-··--

~ 
~ 10 t-----+----------1----1 

o I I I I I 
0,002 0,006 0,02 0,06 

LERA SILT 

A 

Fig . Resultat av siktanalys på de 
upptagna jordproverna. 

0,2 0,6 2

V;e :;::' _::;zp::
f;t:_d/1~1 

I I I 
0,2 0,6 2 

SAND 

med provtagningsspets 

6 

I 
I 

I 
6 

GRUS 

(./) 
-I 
)> 
-I 
rn z 
(f) 

C) 
rn 
020 -I 
rn 

I 
;,;: 
z 
(f) 
;,;: 
)> 

z 
(f) 
-I 
=i 
C 
-I 

20 

I 

N 
c:o 



29 ST ATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

4. 2. 2 

)Z,
Med hänvisning till internationell pra~is kan jorden 

med ledning av uppmätta spetsmotstånd bedömas som 

fast utom vid 8,5 m djup där den kan karaktäriseras 

som mycket fast. 

Fär att få en uppfattning om jordens hållfasthets

och kompressionsegenskaper har några av de upptagna 

proverna närmare undersökts på laboratoriet med 

triaxialförsök, skjuvförsök och ödometerförsök. 

Resultaten av triaxialförsöken visar att jorden på 

6,5 m djup har en inre friktionsvinkel p på 39° medan 

den på 9,5 m djup är 41° och på 12,5 m 40°. Resultatet 

av ett direkt skjuvförsök på ett prov från 3 m djup 

visar på en betydligt lägre friktionsvinkel, 30~4. 

Denna skillnad beror delvis på försöksutförandet, 

delvis på olikheter i jordens fasthet. 

Utförda försök 

På försöksplatsen vid Kolbyttemon har ett stort antal 

försök utförts för denna utredning. För jämförelse 

mellan svensk och europeisk standard har försök gjorts 

med svensk standardmetod HfA och de båda europeiska 

standardmetoderna DPA och DPB. I anslutning till den 

senare utfördes också ett hål enligt metod DPB' med 

extra vridning och mellanlägg på dynan, se avsnitt 3.4. 

För att klarlägga mantelfriktionens andel av total

motståndet och dess förhållande till det på sond

stången uppmätta vridmomentet har försök gjorts med 

glappkopplingen invid spetsen. I samband härmed ut

fördes även en statisk lyftning och nedpressning av 

sondstången varvid erforderlig kraft samt deforma

tionen avlästes. 

Även hejarsondering med den lösa konen med inter

mittent trycksondering har utförts på Kolbyttemon. 
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I syfte att kunna relatera de egentliga försöksmät

ningarna till andra metoder har ett flertal undersök

ningar genomförts på platsen såsom viktsondering, 

spetstrycksondering och normal hejarsondering enligt 

svensk geoteknisk standard, HfA. Dessutom har provtag

ning utförts liksom vattenståndsmätning i ett öppet 

rör. Undersökningspunkternas inbördes lägen framgår 

av Fig 

Rö 
Tr-SHfa~lar.:p St~ym g 

10 15 12 

OPBTr HfA 
g g g Tr

N 0.9 g16 0.7 Skr 14 
Ps OP8 VimTrS Vim OPA gg 0g gQ 0.5 1.4 

13 1.2 0.4 0.6 

OPB HfA 
g gHfA 
0.1 g 0.3 

0.2
0 5 10m 

Rö = öppet grundvattenståndsrör 

HfA-glapp = hejarsondering med klappkoppling 

St-dyn = hejarsondering med intermittent tryck-
sondering 

Tr = mekanisk trycksondering typ Geotech 

Tr-S = spetstrycksondering typ Borros 

HfA = hejarsondering enligt svensk geoteknisk 
standard typ HfA 

DPA = hejarsondering med europeisk standard
metod DPA med foderrör 

DPB = hejarsondering med europeisk standard
metod DPB utan foderrör 

Vim = viktsondering enligt svensk geoteknisk 
standard med maskinell vridning 

Skr = skruvprovtagare 
Ps = provtagningsspets 

SG/nr198 0031521 At.lttasaoo, Fig Undersökningspunkternas inbördes lägen på 
provfältet vid Kolbyttemon. 
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4. 3 

4. 3. 1 

Åstorp 

Försöksplatsen är belägen vid bro L 599 belägen vid 

väg E4 mellan Åstorp och Ängelholm i Kristianstads 

län. Försöksplatsen har tillkommit i samband med ett 

uppdrag som institutet har åt Vägverket gällande be

stämning av sättningar utifrån geotekniska fält

metoder. 

Av denna anledning är ett stort antal geotekniska 

fältundersökningar utförda varvid även den i kap 3.1 

beskrivna hejarsonden med glappkoppling har använts. 

Här nedan följer endast en summarisk beskrivning av 

försöksplatsens jordförhållanden. För en mera detal

jerad beskrivning hänvisas till redovisningen av 

ovan nämnda uppdrag. 

Jordförhållanden 

Jordlagerföljden på försöksplatsen är komplex bero

ende på inslag av körtlar av annat jordmaterial. 

Emellertid har ett borrhål med provtagning medelst 

provtagningsspets utförts endast 3,0 m från läget av 

försök med hejarsondering med glappkoppling. Denna 

provtagning visar att jordlagerföljden i huvudsak 

består av fast lagrad lera med insprängda skikt av 

mo och sand. Dessa skikt återfinns på nivåerna 0-4 m, 

5-7 m och på ca 10 m djup under markytan. 

Resultat från hejarsondering, se Fig i kap 5.2.3 

visar en variation på mellan 6 och ca 90 slag/0,2 m. 

I jordprofilens översta del, 1 ,0-5,0 m djup under mark

ytan varierar sondmotståndet mellan 6 och 27 slag/0,2 m 

och i de därpå följande 9 men nära nog linjär till

växt med djupet med som minst 21 och som mest 30 m 

90 slag/0,2 m. Av figuren framgår också att endast 

mantelmotstånd finns i den undre jordpacken. Detta 

bekräftas också av resultatet från spetstrycksondering 

SG! nr 198 oa !8527 ALU 1s5 a 001 
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4.3.2 

4.4 

4 • 4 • 1 

där spetsmotståndet i den övre jordpacken (1 ,5-6,5 m 

djup) är stort, mellan 8-24 MPa, medan i den undre 

jordvolymen endast ca 2,0 MPa. 

Utförda försök 

Inledningsvis nämndes att ett stort antal försök är 

utförda på området. Således har hejarsondering, 

viktsondering, spetstrycksondering med mantelmot

ståndmätning, pressiometermätning, skruvplatteförsök 

och provtagning med provtagningsspets utförts. Redo

visning av dessa försök är gjord i den i kap 4.3 

omtalade utredningen. 

Kolari 

Försöken vid Kolari utfördes vid västra landfästet 

till planerad ny bro över Muonio älv på gränsen till 

Finland i Norrbottens län. På denna plats har även 

omfattande försök gjorts för att med olika insitu

metoder söka bestämma jordens sättningsegenskaper. 

Dessa undersökningar utförs gemensamt av SGI och 

Statens Vägverk. På försöksplatsen hade före försöken 

gjorts en avschaktning på ca 2 m till 0,5 m över 

vattenståndet i älven som också motsvarade grundvatten

ståndet i jorden. 

Jordförhållanden 

I Fig har gjorts en sammanställning av utförd 

provtagning och sondering med vikt-, hejar- och spets

trycksonderingen som utförts nära centrum av den pro

jekterade plattan för landfästet. 

Resultatet av provtagningen visar att jorden till ca 

7 m djup under den avschaktade ytan huvudsakligen 

består av sand och därunder av grovmo och mo till ett 

totalt undersökt djup av 13,3 m. I sanden förekommer 

från ca 2 m djup samt i grovmolagret från ca 11 m djup 

inslag av grus. 
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Vattenkvoten i den vattenmättade jorden varierar 

mellan lägst 9,5% i ett skikt av grusig sand från 

ca 12 m djup till 28,4% i grovmolagret på 8,5 m 

djup under avschaktningens nivå. 

Den utförda hejarsonderingen enligt metod HfA visar 

i sandskiktet ett motstånd på mellan 6 och 14 slag/ 

0,2 m sjunkning. I grovmolagret är motståndet högre, 

mellan 16 och 42 slag/0,2 m ned till ca 11,5 m djup 

där motståndet ökar ytterligare till mellan 50 och 

285 sl/0,2 m ned till 14 m djup där sonderingen av

brutits. 

Enligt internationell praxis (Bergdahl 1974) skulle 

jorden med angivna hejarsonderingsmotstånd i sanden 

bedömas som lös till medelfast medan molagret där

under skulle bedömas som medelfast till fast. Under 

ca 12 m djup skulle jorden karaktäriseras som mycket 

fast. 

Resultaten av viktsonderingen uppvisar sonderings

motstånd mellan 14 och 38 halvvarv/0,2 m sjunkning i 

sandlagret och mellan 34 och 100 halvvarv/0,2 m i 

grovmolagret. Sonderingen har avbrutits på 10,8 m 

djup, dvs innan man nått ned i den mycket fasta jorden. 

Enligt Svensk Byggnorm 1975 kan jorden bedömas som 

fast lagrad medan man enligt Bronormerna skulle betrakta 

sandlagret som medelfast och grovmolagret som fast lag

rat. 

Resultaten av spetstrycksonderingarna visar att mot

ståndet i sandlagret ökar från ca 2 MPa närmast mark

ytan till maximalt ca 10 MPa vid 6 m djup. I grovmo

skiktet var spetsmotståndet 11 MPa ned till ca 9 m 

djup där sonderingen avbrutits. 
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4.4.2 

4.5 

Med ledning av internationell praxis (Broms 1975) 

kan sandlagret klassas som löst till medelfast medan 

grovmon kan klassas som fast. 

Utförda försök 

Som inledningsvis nämndes har man på den aktuella 

försöksplatsen gjort ett flertal försök av olika slag 

bl a insituprovning med pressiometer typ Menard och 

skruvplatta typ Geonor. Dessutom har man utfört son

dering med viktsond, hejarsond typ HfA och spetstryck-

sond typ Borros, som framgår av Fig . Vidare har 

man utfört totaltrycksondering typ Geotech samt slut

ligen hejarsondering enligt de nu utvecklade metoderna 

med glappkoppling respektive rörlig kon på spetsen. 

I denna rapport skall endast redovisas resultaten av 

de olika hejarsonderingarna men jömförelse görs också 

med resultaten av spetstrycksonderingen. 

Skanstull 

Försöksplatsen vid Skanstull är belägen vid det pro

jekterade Stöd 12 för ny högbro för Söderleden vid 

Skanstull i Stockholm. Detta ligger nära den befint

liga brons södra landfäste och nära Kvarnberget som 

där stupar brant mot Södermalm. Geologiskt sett utgörs 

jorden av en fortsättning på Stockholmsåsen där man 

pga närheten till det branta berget fått betydande 

variationer i jordens sammansättning även inom en 

mycket begränsad yta som upptas av ett brofundament. 

På grund härav är stupningen också stor på de jord

skiktsgränser som framgår av undersökningarna. Försöks

platsen har här valts främst med tanke på att man här 

gjort ett flertal undersökningar för den projekterade 

bron (SGI uppdrag 2-317/79). 
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4 . 5 . 1 Jordförhållanden 

Enligt en provtagning består jorden av fyllning 

(huvudsakligen mo, sand och grus) till ca 6,5 m 

djup under markytan och därunder av sand och något 

moig sand till ett konstaterat djup av 17,5 m. Att 

döma av spetstrycksonderingen, som utförts närmast 

den aktuella hejarsonderingen med glappkoppling, 

är jorden grusig i stora delar av sandhålet med in

slag av sten. Denna bedöms med ledning av sonderings

motståndet vara lös till medelfast. Grundvattenytan 

ligger ca 6,5 m under markytan. 

4.5.2 Utförda försök 

På försöksplatsen vid Skanstull har tidigare bl a 

utförts traditionell hejarsondering, viktsondering 

och jord-bergsondering samt provtagning. Inom ramen 

för det nämnda uppdraget har geotekniska institutet 

också utfört spetstrycksondering, pressometerförsök 

och hejarsondering med glappkoppling och samtidig 

vrid-momentmätning på sondstången. Endast den sist

nämnda undersökningen redovisas i denna rapport. 
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5 • 

5. 1 

5 • 1 • 1 

FÖRSÖKSRESULTAT 

Resultat av försök med europeisk standardsond 

DPA och DPB 

På provplatserna vid Kolbyttemon och VTI utfördes några 

sonderingar med de båda europeiska standardmetoderna 

DPA och DPB samt med en variant av den senare kallad 

DPB'. Jfr avsnitt 3.4. Under dessa försök utfördes ock

så vissa tidsstudier för att man även skulle få en 

kostnadsmässig jämförelse mellan de olika metoderna. 

Nedan redovisas först resultaten från försöken på 

Kolbyttemon och därefter i avsnitt 5.1 .2 resultaten 

från försöken vid VTI. Som jämförelse används resultatet 

av en vanlig hejarsondering enligt metod HfA med 

momentmätning. 

Resultat av försök på Kolbyttemon 

I Fig redovisas resultaten av en hejarsondering 

enligt metod A samt en av vardera metod DPA och DPB. 

Dessutom förhållandet mellan sonderingsmotstånden i 

medeltal för varje intervall om 1,0 m samt summa slag 

som funktion av djupet. Förutom hejarsonderingsmot

stånden redovisas i diagrammen också det vid vridning 

uppmätta momentet samt en storhet qd kallad motstånds

värde. Motståndsvärdet är ett sätt att normera de upp

mätta sonderingsmotstånden så att direkt jämförelse 

kan göras mellan olika metoder där man använder bl a 

olika energi per slag. Följande uttryck har använts 

vid beräkningen av qd. 

M MgH
qd = M+M' A•e 

där: 

M = hejarens massa 

M' = den sammanlagda massan av stänger, dyna 
och styrrör 

H = fallhöjden 

e = medelsjunkningen per slag 

A = tvärsnittsarea på spetsen 

g = tyngdaccelerationen. 
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Resultate~ a,· försöken visar på denna plats att 

hejarsond typ DPB erfordrar minst antal slag för 

att nå ett visst djup. I medeltal erfordras 17% fler 

slag med HfA-metoden än med DPB-metoden utom mot 

slutet av sonderingen där man i den fastare jorden 

fått ett läqre motstånd med HfA-metoden. 

Teoretiskt kan denna skillnad beräknas till 22% om 

hänsyn tas till den större fallhöjden (0,75 m) och 

den större tvärsnittsarean (20 cm2 ) på DPB-sonden. 

Förhållandet mellan sonderingsmotstånden DPB/HfA 

varierar från 0,6 till 1,65. 

Det tycks vidare som om DPB-sonden är mer känslig 

för variationer i jordens fasthet än HfA-sonden. 

Detta kan dock delvis vara en effekt av den högre 

mantelfriktionen på sondstängerna vid HfA-sonderingen 

som framgår av det högre vridmomentet. 

HfA-sonden har trängt ner till det största djupet 

14,9 m medan DPB-sonden nått djupet 14,5 m medan 

DPA-sonderingen avbrutitis på endast 11,2 m djup 

under markytan. 

Vid DPA-sonderingen har på vissa nivåer mycket stora 

vridmoment uppmätts vid rotation av sondstången trots 

att stången omges av ett foderrör. Detta har bedömts 

bero på att man får friktion i genomföringen i foder

rörets nederände när sondspetsen till följd av tex 

en sten tenderar att gå snett. Till följd av denna 

stora friktion är det svårt att bedöma förekomsten av 

lösare och fastare skikt i jorden. 

Vid jämförelse mellan DPA och DPB-försöken finner 

man att det i medeltal åtgår 40% fler slag för att 

nå ett visst djup med DPA-sonden än med DPB-

metoden. Förhållandet mellan sonderingsmotstånden 
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DPB/DPA varierar dock kraftigt mellan 0,45 och 1 ,00. 

Någon entydig variation med djupet finns ej. 

Vid jämförelse mellan DPA- och HfA-resultaten finner 

man att förhållandet DPA/HfA också varierar kraftigt 

mellan 0,85 och 1,62. 

Resultatet av tidsstudierna visar (Fig ) att DPA-

metoden är den mest tidskrävande medan DPB- och HfA

metoderna är likvärdiga i detta avseende. Totalt 

erfordrades nära 4 timmar för etablering, sondering 

och uppdragning vid DPB-och HfA-sonderingarna medan 

det tog över 12 timmar att genomföra sonderingen en

ligt DPA-metoden. Om man uttrycker dessa värden i 

borrkapacitet erhålls för HfA-metoden värdet 3,8 m/h, 

för DPB-metoden 3,6 m/h och för DPA-metoden endast 

0,9 m/h. 

TID { TIM) 

12 

11 
UPPDRAGNING 

10 

9 

lf" 

7 

6 SONDERING 

5 

4 

3 

2 

1 
ETABLERING 

HfA DPB DPA 

Fig . Resultat av tidsstudier vid försöken med 
HfA-, DPB- och DPA-sondering på Kolbyttemon. 
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Av Fig framgår som ovan nämnts de sk motstånds-

värdena qd. Vid jämförelse av dessa värden finner 

man att dessa är tillnärmelsevis desamma för HfA

och DPB-sonderingarna. Endast vid plötsliga för

ändringar i sonderingsmotståndet till följd av tex 

en sten eller ökad mantelfriktion på stången avviker 

qd- värdena från varandra. 

Motståndsvärdena kan uttryckas i enheten MPa och 

varierar vid HfA-sonderingen mellan 3 och 14 MPa och 

för DPB-sonden mellan 4 och 15 MPa. 

Vid Kolbyttemon utfördes också sondering med DPB'

metoden där man i jämförelse med den europeiska DPB

metoden ökat vridningen av sondstängerna till vad 

som gäller för HfA-metoden 2 varv/0,2 m sjunkning 

samt lagt in ett dämpande mellanlägg på slagdynan. 

Genom dessa åtgärder skulle man kunna förvänta sig 

dels en ökad känslighet för fastare jordskikt i och 

med att stötvågskraftens maxvärde minskar, dels en 

minskad mantelfriktion~ Av samma skäl kan mellanlägget 

medföra en minskad total nedträngninssförmåga. 

I Fig redovisas resultaten av två hejarsonderingar 

01 och 09 med DPB-metoden och en 06 med DPB'-metoden 

tillsammans med momentavläsningar och summakurvor. 

Vid jämförelse mellan borrhålen 0 1 (DPB) och 0 6 (DPB') 

finner man att vridmomentet ner till ca 9 m djup är 

betydligt större vid DPB'-metoden än med DPB-metoden. 

Jämför man hejarsonderingsmotstånden direkt finner 

man att DPB'-metoden ofta ger ett något högre motstånd 

där jorden är fastare. Under ca 9 m djup är dock mot

ståndet nära detsamma vid de båda metoderna. 
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5. 1. 2 

Vid studium av summakurvorna finner man att det är 

stora olikheter mellan de på sonderingarna med DPB

metoden speciellt ned till ca 6 m djup. Totalt sett 

erfordras fler slag med DPB'-metoden än med DPB

metoden för att nå ett visst djup. 

Resultat av försök vid VTI 

Även på försöksplatsen utanför VTI utfördes försök 

med de båda rekommenderade europeiska standardmeto

derna DPA och DPB samt med varianten av den senare 

kallad DPB' med ökad vridning samt dämpande mellan

lägg på den fasta slagdynan enligt metod HfA. I Fig 

har sammanställts resultaten av försöken me0 metod 

DPA, DPB och HfA samt ett diagram visande summa slag 

som funktion av djupet för dessa sonderingar. Dess

utom redovisas förhållandet mellan sonderingsmotstån

den (DPA/HfA, DPB/DPA och DPA/HfA). Tillsammans med 

hejarsonddiagrarnrnet redovisas också de dynamiska mot

ståndsvärdena qd. 

Resultaten av försöken på denna plats visar att hejar

sond typ DPA erfordrar minst slag för att nå ett visst 

djup jämfört med både HfA- och DPB-metoderna. I medel

tal erfordras ca 40% fler slag för att nå ett visst 

djup med DPB-metoden än med DPA-metoden. Man måste 

dock beträffande DPA-metoden samtidigt konstatera att 

DPA-metoden ej kunnat nå längre än till 15,O m djup 

medan DPB-sonderingen kunnat drivas till 22,4 m djup 

och HfA-sonderingen till ca 19 m djup. Med DPA-metoden 

indikeras klart och tydligt det lösa skiktet på 12,5-

14,O m djup under markytan vilket annars kan vara 

svårt att upptäcka med hejarsondering. 

Förhållandet mellan sonderingsmotstånden för DPB/DPA 

varierar mellan 0,5 och 2,5 men är i siltjorden om

kring 1 ,4. Förhållandet är där nära konstant med 

SGI nr 198 os aaa21 ALLF 1a5 a 001 
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djupet trots den ökande mantelfriktionen på DPB

metoden. Mantelfriktionen på DPA-metoden har på 

denna plats varit lägre än för DPB- och HfA-meto

derna. 

Vid jämförelse mellan DPB- och HfA-metoden finner 

man att förhållandet mellan sonderingsmotstånden 

medeltal är ca 0,80 (DPB/HfA). Detta överensstämmer 

med det teoretiskt beräknade värdet 0,82. Kvoten 

ökar något med djupet speciellt på de djupaste nivå

erna. Om man direkt studerar diagram från dessa båda 

sonderingar finner man att HfA-sonden ger ett tydli

gare utslag för vissa fastare skikt än DPB-sonden. 

Man finner också att vridmomentet är mindre vid HfA

sonderingen än vid DPB-sonderingen. På vissa nivåer 

är skillnaden betydande (ca 100%). 

En jämförelse mellan motståndsvärdena qd för HfA-

och DPB-sonderingarna visar att dessa är tillnärmelse

vis desamma även på denna plats. På vissa nivåer där 

jorden är fastare ger HfA-sonderingen dock något högre 

värden på qd. 

Resultaten av tidsstudierna (Fig visar att DPA-

metoden även i detta fall trots det mindre antalet 

erforderliga slag är mest tidskrävande medan DPA

och HfA-sonderingarna även i detta fall är nära lik

värdiga. 

Totalt erfordras för etablering, sondering och upp

dragning 5,5 timmar vid HfA-sondering, 6,0 timmar vid 

DPB-sondering och hela 18,5 timmar vid DPA-sondering. 

Om man dividerar de uppnådda borrdjupen med dessa 

tidsuppgifter fås ett värde på borrkapaciteten för de 

olika metoderna. För HfA-sonderingen blir detta värde 

3,4 m/h, för DPB-sonderingen 3,7 m/h och för DPA

sonderingen 0,8 m/h. 
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Fig . Resultat av tidsstudier vid försöken 
med HfA-, DPB- och DPA-sondering på 
försöksplats VTI. 

Färsöken med DPB'-metoden (Fig visar att man 

lös jord har större nedträngning per slag vid DPB'

än med DPB-metoden. I fastare jord är förhållandet 

det motsatta. Till följd härav blir den totala ned

trängningsförmågan mindre för DPB'-metoden än med 

DPB-metoden. Totalt erfordras det på denna plats 27% 
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5.2 

SGI nr 198 OS !8517 A.llF 18571001 

fler slag med DPB'-metoden än med DPB-metoden för 

att nå 17 m djup under markytan. Vid 11,5 m djup är 

det sammanlagda slagtalet dock detsamma för de båda 

metoderna. 

Vid jämförelse mellan de uppmätta vridmomenten finner 

man att den ökade vridningen av sondstängerna vid DPB'

varianten minskar mantelfriktionen i inte oväsentlig 

grad. Endast på ett par nivåer har större vridmoment 

uppmätts vid DPB-metoden. 

Resultat av försök med glappkoppling 

Den i kapitel 3. beskrivna glappkopplingen har an-

vänts vid försöksplatserna VTI, Kolbyttemon, Åstorp, 

Kolari och Skanstull. För jämförelse har vid dessa 

platser också utförts momentmätning vid vridning av 

stängerna. Vidare utfördes vid VTI och Kolbyttemon 

statisk provbelastning av stängerna med glappkopplings

spetsen. Genom att registrera kraft-deformationsför

loppet vid sammanpressning resp utdragning med konstant 

hastighet av glappet kunde stängernas mantelbärförmåga 

utvärderas både vid nedpressning och uppdragning. 

Jämförelse mellan statiska mantelmotståndet som er

hållits vid momentmätning och dynamiska mantelmotståndet 

som erhållits vid hopslagning av glappet har bl a ut

förts med ett samband som bygger på energibetraktelse. 

Sambandet som föreslagits av Bergdahl & Dahlberg (1973) 

lyder: 

Nmantel 
( 1 ) 

där N = Antal slag som erfordras för attmantel övervinna mantelmotståndet 

M = Uppmätt vridmoment 
V 

e = Sondens nedträngning 

D = Sondst~ngens diameter 

m = Heja.rvikt
0 

g = Jordaccelerationen 

Cl = Effektivitetsfaktor 

h = Hejarens fallhöjd 
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e, D, M, g, a och h antas konstanta under mätningens
0 

genomförande. Då erhålls sambandet 

N < k·M ( 2)
mantel v 

där k = konstant 

Teoretiskt bör alltså ett linjärt samband finnas 

mellan antal slag och uppmätt vridmoment. 

Ett sa~band för jämförelse mellan mantelfriktion er

hållen~rån vridmomentmätning och statisk provbelastning 

har tagits fram. 

F = 2Mv = k·M ( 3)mantel D ·v 

Fmantel = mantelmotstånd från provbelastning 

D = sondstångens diameter (~ = 0,032 m) 

5 • 2 • 1 Resultat av försök vid VTI 

Figur visar utförda hejarsonderingar med glapp-

kopplingsspets. I diagrammen är det mätta mantelmotståndei 

dels med glappkoppling och dels medelst momentmätning 

inritade. 

I Figur har dynamiskt mantelmotstånd ritats 

som funktion av statiskt mantelmotstånd bestämt med 

vridmomentmätning. Datamängden härrör från borrhål 4 

och 10. :!:..injär .cegressionsanalys ger sambandet 

Nf = -3, 1 + 0, 18 Mv ( 4) 

med en korrelationskoefficient på 0,84. 

Vidare har en jämförelse gjorts mellan den ur statisk 

provbelastning utvärderade mantelbärförmågan ·och det 

maximala vridmoment som erfordras för att vrida runt 

stängerna. I figur har det beräknade vrid-
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5.2.2 

5. 2. 3 

momentet med ekv (3) uppritats som funktion av upp

mätt vridmoment. Beräkningen är utförd från såväl 

uppdragning som nedpressning av stängerna. Av figu

ren framgår att uppdragningskraften dels är dubbelt 

så stor som nedpressningskraften och dels att ett 

linjärt samband råder, åtminstone mellan vridmoment 

beräknat ur nedpressningskraften och uppmätt vrid

moment. 

Resultat av försök vid Kolbyttemon 

Figur visar utförd hejarsondering med glappkoppling 

vid institutets försöksplats vid Kolbyttemon. Av fi

guren framgår att inget mantelmotstånd har erhållits 

vid provning på de 10 översta metrarna och under 

denna nivå har endast ringa mantelmotstånd registrerats. 

Motsvarande gäller också för den statiska provbelast

ningen av mantelytans bärförmåga. 

Någon utvärdering motsvarande den som utförts på resul

tat från försöksplatsen vid VTI kan därför inte utföras. 

En beräkning av konstanten k i ekv (2) på de tre nivåer 

där resultat föreligger ger k = 0,038-0,120 och en 

beräkning ur ekv (3) ger k = 0,028-0,091. 

Resultat av försök vid Åstorp 

Figur visar resultat från hejarsondering med glapp-

koppling och vridmomentmätning vid en försöksplats i 

Åstorp. Som tidigare redovisats består jorden i huvud

sak av lera vid försöksplatsen. Detta framgår också 

av att, åtminstone på större djup är hela slagnings

motståndet mantelfriktion. 

En uppritning av mantelmotståndet erhållet vid hop

slagning av glappkopplingen räknat i antal slag/0,2 m 

som funktion av erhållet vridmoment framgår av Fig 

SGI nr 198 os aas21 ALtr 1as a 001 



/ 

\ 

; ' 

') 1
\ 

\ 

i) 

. ·, ,\ 
\ 

0 
j"', 

"' \ 
·:,o(: <:: 

., 
'

) 
-~ I -

'"" 
T ' 
! 
i 

\ I 
"" ,.... 

ö \.... 

!J: ,. ~ :i 

\! 

\; ~~ " 
"'~i 

! 

: ~~--------;__----+-----+-----+-----+-----I..----:."-,• 
\j 

."•~ '<'f 

i 



54 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 
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Figur . Resultat från hejarsondering med 
glappkoppling vid Kolbyttemon. 
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Figur . Resultat från hejarsondering med glapp
koppling utförd vid Åstorp. 
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5.2.4 

5.2.5 

Som framgår av figuren råder ett linjärt samband mel

lan dessa uppmätta storheter. En linjär regressions

analys ger sambandet 

Nf = -2,3 + +,0973 MV ( 5) 

med en korrelationskoefficient på 0,82. 

Resultat av försök vid Kolari 

Figur visar resultat från hejarsondering med glapp-

koppling och vridmomentmätning vid en försöksplats be
.::$,,; ,.,Je,-( 

lägen vid Kolari. Av figuren framgår att b-å-de mantel-
--et_,,- /O,~.n~~ -et'-, 

motstånd'räknat som antal slag~i:Ych vridmomenVökar 

linjärt med djupet till ett fastare skikt ca 12,3 m 

under markyt~n. Där sker en språngvis ökning av mot-
t.ln.-r',. ,._. 

stånden. Efter detta skikt avtar mantelmotståndet 

mätt med glappkoppling för att sedan bli konstant med 

djupet. Däremot fortsätter vridmomentet att öka med 
v~'"'ctc:~ 

djupet €4-rer det fasta skiktet. 

En jämförelse mellan mantelmotstånd bestämt genom 

hopslagning av glappkopplingen och vridmomentmätning 

finns i figur . Om de tre punkter undantas som 

inträffar efter det fastare skiktet erhålls ett lin

järt samband mellan antal slag per 0,2 m och vrid

momentvärde. Linjär regression ger ekvationen 

Pf =-1,7 + 0,087 MV ( 6) 

med korrelationskoefficienten 0,92. 

Resultat av försök vid Skanstull, Stockholm 

Figur visar resultat som erhållits vid hejar-

sondering med glappkoppling vid Skanstull i Stockholm. 

Av figuren framgår att en betydande del av totalmot

ståndet i slag/0,2 m är mantelmotstånd och att detta 

SGI nr 198 oe 11•21 ALtf •••,. 001 
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' 

0/112 

HfA (GLAPP)+ 142.47 
/# ;;/// 
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Figur . Resultat från hejarsondering med glapp
koppling utförd vid Kolari. 
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Figur . Resultat från hejarsondering med glapp
koppling vid Skanstull i Stockholm. 
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6i 

ökar relativt långsamt med djupet. Samma trend gäller 

för mantelmotstånd uppmätt som vridmoment. 

En jämförelse mellan mantelmotstånd som erhållits 

vid ihopslagning av glappet i glappkopplingen och 

vridmomentmätning är redovisat i figur . En linjär 

regressionsanalys ger sambandet 

Nf =-1 ,44 + 0,0325 MV ( 5) 

med en korrelationskoefficient på 0,81. Dvs ett rela

tivt starkt samband finns mellan mantelfriktionen upp

mätt på de två sätten. 

5.3 Resultat från försök med lös kon 

Försök med den i kapitel 3.2 beskrivna utrustningen 

har utförts på en del av försöksplatserna som beskrivs 

i kapitel 4, nämligen VTI, Kolbyttemon, Kolari och 

Astorp. Som ett resultat av försöken med lös kon er

hålls ett tryck-deformationssamband för jorden ifråga 

enligt Fig 

SPfTSTAYCK(tt!"fn 
0 ; 2 2 0 1.0 ,.0 ~-0 s.o 7.0 e.o 9.0 10 0 11 0 12.0 11 C lY.O 15 0 

I I 

--~ 
~'t'F~•I 

Nf -~~-........~-.:c--,.~
'Se l',t;

"-.,...::,,._..... 

~\"" ~ --:~~

\-\ \ 
\ \l\
• . + 

I I 
I I 
! I 
I I 

Figur Typiskt tryck-deformationssamband som er
SGI nr 198 oe sa&21 ALu· 1 ss a oo, hållits ur försök med lös kon. 
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5. 3. 1 

Deformationen i figuren är reducerad m h t inner

systemets egendeformation. Således härrör den 

redovisade deformationen från spetsen. 

Ur spännings-deformationsdiagrammet utvärderas några 

olika "brottvärden". Ett benämnt q' som definieras av 
C 

maximal deformation hos spetsen (40 mm). I de fall 

denna deformationsnivå ej har uppnått$ har en extra

polering utförts. Ett annat brottvärde som benämnts 

qc definieras som den maximala kraft som har uppnåtts 

under försökets gång. Detta värde är betinaat av att 

metoden från första början var tänkt att endast maxi

malt tryck skulle registreras. Ett tredje brottvärde 

som utvärderats definieras vid maximal krökninq hos 

spänningsdeformationssambandet. Detta värde benämns 

qb i fortsättningen. 

Resultat av försök vid VTI 

Resultat från dynamisk sondering med rörlig kon vid 

försöksplatsen framgår av Fig . De i kapitel 5.3 

definierade brottvärdena är inlagda för jämförelse 

i dels det aktuella hejarsonderingsdiagrammet och dels 

i ett spetstrycksonderingsdiagram. 

Av figuren framgår att även om låga hejarsonderings

motstånd tycks ge låga värden på förs0):en med rörlig 

kon råder ingen direkt proportion2litet_ däremellan. 

På en del nivåer saknas värden från tryckförsök. Detta 

beror på sådana faktorer som att dålig förankring av 

mothållet och att yttersystemet inte var tillräckligt 

fixerat utan följde med innersystemet under provbe

lastningens gång. 

SG!nr198 ossss21 ALLF1asnoo1 
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Fiqur Resultat från försök med rörlig kon jämfört 
med hejar- och spetstrycksondering. 

De utvärderade brottvärdena qb resp q' varierar i 
C 

jordprofilen mellan 0,6 och 4,0 MPa resp 1,1 och 
6,8 MPa. De lägre värdena erhölls i lerlagret samt 
i den löst lagrade friktionsjorden på 13-15 m djup. 

För att få en uppfattning om tidsåtgången för att 

genomföra en statisk-dynamisk sondering utfördes en 

tidsstudie. Total tid för att genomföra försöket vid 

denna plats var ca 15 timmar. Tiden fördelades enligt 
följande: 

SGI nr 198 oe 386t7 ALLr 1 as 11 001 
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e 2 tim för uppställning av utrustningen 

• 12 tim för hejarsondering och tryckförsök 

på 18 olika nivåer 

e 1 tim upptagning och demontering av utrust

ningar. 

Försöken som utfördes var att betrakta som pilotför

sök, varför tidsåtgången här är större än vad som 

erhållits i senare "produktionskörningar". 

5.3.2 Resultat av försök vid Kolbyttemon 

I Fig är försök från försöksplatsen med rörlig 

kon redovisat tillsammans med aktuellt hejarsonderings

diagram och spetstrycksondering utfört i omedelbar an

slutning till det statiskt-dynamiska försöket. 

--- -··---- ~---- --- - -----------•----

@ 
.. :~.... 

: '. : : 
Tr S,• .llt".A (.;',-:::;,/-LJy/7) 
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Figur . Resultat från försök med rörlig kon jämfört 

SGI nr 198 os '8627 ALLF 1as a 001 med hejar- och spetstrycksondering. 



66--ST ATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Av figuren framgår att resultaten från tryckförsöken 

i stort följer både hejar- och trycksonderingsmot

ståndet. De utvärderade brottvärdena erhållna ur 

kraft-deformationssambandet qb resp q~ varierar mellan 

3,5 och 10,6 MPa resp 4,4 och 12,7 MPa. 

En tidsstudie i likhet med den som utfördes på VTI 

gjordes även på denna försöksplats. Total tidsåtgång 

för genomförande av den statiskt-dynamiska sonderingen 

var 11,5 tim, varav 2 timmar gick åt för uppställning 

av utrustningen och ca 2 tim gick åt för upptagning 

och demontering. Under denna tidsrymd utfördes tryck

försök på 13 olika nivåer. 

5.3.3 Resultat av försök vid Kolari 

Av Fig framgår resultat från försök med rörlig 

kon vid försöksplatsen jämfört med den samtidigt ut

förda hejarsonderingen och spetstrycksondering utförd 

i försökshålets omedelbara närhet. 

0/110,7 
H 4 
HfA(STAT-OYN) + 1l2 

H 4.2 
TrB 4 

11111 I 11111 

2 6 . 10' 14' 18, 22 26. 30 34. 38 MPa SPETSJ 
0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1,5 MPa MANTELFRIK: 

Resultat från försök med rörlig kon jämfört 
med hejar- och spetstrycksonderingvlcl ~l0,~ 
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Av figuren framgår att qb-värdet varierar mellan 

2,1-6,0 MPa ner igenom jordprofilen. Variationen 

i q~, dvs värdet på spetstrycket vid 40 mm deforma

tion är mellan 3,0 och 8,4 MPa. 
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6. 

6 • 1 

6. 1. 1 

DISKUSSION AV FÖRSÖKSRESULTAT 

Jämförelse mellan sonderingsresultat med europeisk 

och svensk standard för hejarsondering 

Jämförelse mellan DPA- och HfA-metoden 

Sonderingen med den europeiska rekommenderade metoden 

DPA med foderrör har visat sig bjuda på stora svårig

heter speciellt vad gäller hanteringen och neddriv

ningsförmågan. Den senare begränsas egentligen av 

slagningsutrustningens kapacitet. Större hejare eller 

högre fallhöjd skulle erfordras för att kunna driva 

foderrören till samma djup som den svenska HfA-sonden. 

Svårigheten i hanteringen belyses av att borrkapaci

teten med DPA-metoden endast är en fjärdedel av den 

som uppnås med HfA-metoden. Denna kapacitetsminskning 

hänförs främst till det större antalet arbetsmoment 

med rörskarvning, byte av dyna för den intermittenta 

slagningen av foderrören samt den omfattande slagningen 

av foderrören. 

Dessutom har det vid sonderingarna visat sig vara mer 

riskfyllt att arbeta med DPA-metoden än HfA-metoden 

beroende på att skarvning måste utföras från en platt

form ca 1,2 m över markytan. En mindre fingerskada 

uppkom vid ett av dessa försök. 

Till följd av att man erhållit fler skarvmoment har 

också enligt tidsstudierna uppdragningsfasen blivit 

förlängd och därmed mer kostnadskrävande. 

Iden med att hejarsondera genom foderrör, som crpp

r---i-~-@A kommer från Frankrike, byggde på tanken 

att man med foderrören skulle eliminera mantelfrik

tionen på stängerna. Försöken vid såväl VTI som på 

Kolbyttemon visar dock att man även med foderrör kan 
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6. 1 . 2 

få betydande inre friktion i systemet, som kan på

verka resultaten i sådan grad att felaktiga bedöm

ningar kan göras och då på osäkra sidan. Detta gäller 

naturligtvis den använda konstruktionen och det kan 

tänkas att man med den alternativmetod som nämns i 
,,. 

den europeiska standarden: "Hejarsondering le,~d tjock-

spolning" skulle kunna nå ett bättre resultat. 

Det skall dock, trots alla ovan redovisade nackdelar, 

noteras att man vid försöken på provfältet vid VTI 

erhållit de tydligaste skillnaderna mellan fasta och 

lösa skikt i jorden. 

Jämförelse mellan DPB- och HfA-metoderna 

Den europeiska rekommenderade standardmetoden DPB är 

den som mest påminner om vår svenska hejarsondering 

typ HfA. De största skillnaderna är som tidigare 

nämnts fallhöjden (0,75 m vid DPB och 0,5 m vid HfA), 
2 2spetsens tvärsnittsarea (20 cm vid DPB och 16 cm 

vid HfA) samt frånvaron av mellanlägg vid DPB-metoden. 

Resultaten av sonderingarna är heller inte alltför 

olika. Det erfordras i medeltal med HfA-sonden ca 

20% fler slag än med DPB-sonden för att nå ett visst 

djup vilket stämmer väl med vad som teoretiskt kan 

bedömas utifrån den högre slagenergin och den större 

spetsarean på DPB-sonden. 

Beträffande känsligheten, dvs förmågan att skilja på 

fastare och lösare skikt i jorden, är resultaten från 

Kolbyttemon och försöksplatsen vid VTI motstridiga. 

På Kolbyttemon synes DPB-sonden ge större olikhet 

mellan fastare och lösare skikt. På försöksplatsen 

vid VTI är förhållandet det omvända, dvs att HfA

metoden ger större skillnad mellan fastare och lösare 

skikt än DPB-metoden. 
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Eftersom den ökade slagenergin vid DPB-metoden har 

den största inverkan borde teoretiskt resultatet 

från VTI-fältet vara det riktiga, speciellt som man 

på HfA-metoden även har ett dämpande mellanlägg som 

bör ge extra utslag (större motstånd) vid fastare 

skikt. Möjligen spelar stångfriktionen, som på Kol

byttemon var större för HfA-sonderingen än DPB-son

deringen, en viktig roll när det gäller dämpningen 

av stötvågen i hejarsonden så att mindre skillnader 

i den inmatade stötvågens form ej får någon betydelse 

på sondens nedträngning. 

Vid båda försöksplatserna har de sk motståndsvärdena 

qd, för DPB- och HfA-sonderingarna beräknats. Dessa 

har visat sig vara i huvudsak lika utom i vissa skikt 

där den ena eller andra metoden givit speciellt högre 

värden än den andra. Detta innebär i likhet med vad 

man funnit i Västtyskland att det är möjligt att räkna 

om ett hejarsonderingsresultat till att motsvara vad 

man skulle erhålla med en gnnan hejarsonderingsmetod, 

åtminstone när metoderna är så pass lika som de nu 

använda DPB- och HfA-metoderna. Detta ger i sin tur 

möjlighet att till Sverige införa erfarenhet av tex 

sättningsberäkning och dimensioneringsregler för 

pålar och plattor från utlandet, främst Tyskland och 

Frankrike där hejarsondering används i stor utsträck

ning. 

De uppmätta vridmomenten ger en indikation på i vilken 

utsträckning sondhålet står öppet ovanför spetsen och 

hur krokigt hålet går. Man kan här notera att det 

förekommer stora olikheter mellan enskilda hål även 

om de är utförda med en och samma metod. Vidare kan 

man notera att man i närheten av fastare bottenlager 

ofta får en markant ökning av vridmomentet samtidigt 

som totala hejarsonderingsmotståndet ökar betydligt. 
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Här indikerar således det ökade vridmomentet sanno

likt ~Fl:l.nd--a./ att sonden går snett, vilket bör 

beaktas vid tolkning av hejarsonderingsresultatet. 

Beträffande nedträngningsförmågan finner man att 

HfA-sonden gått djupare på Kolbyttemon än DPB-sonden 

medan förhållandet är det omvända på försöksfältet 

utanför VTI. Detta kan naturligtvis bero på till

fälligheter såsom förekomst av sten eller lutning hos 

moränens överyta. Om man studerar kvoten mellan son

deringsmotstånden DPB/HfA finner man att denna kvot 

växer i den fastare jorden, dvs att HfA-metoden rela

tivt sett har lättare att komma ner. Nedträngnings

förmågan växer således relativt sett för HfA-metoden 

och eftersom förhållandet mellan sonderingsmotstånden 

på flera nivåer är över 1,0 är penetrationsförmågan 

där större för HfA-metoden än DPB-metoden. 

Sonderingarna med DPB'-metoden, som kan ses som ett 

mellanting mellan den europeiska DPB-metoden och den 

svenska HfA-metoden, visar att DPB-metodens känslig

het ökar vid införandet av dämpande mellanlägg, dvs 

att skillnaden i motstånd i fastare och lösare jord

skikt blir större. Detta sammanhänger med stötvågens 

förlängning vid införandet av det dämpande (fjädrande) 

mellanlägget, jfr Bergdahl & Dahlberg (1973). 

Någon generell slutsats om den ökade vridningens be

tydelse kan ej dras från dessa försök även om sonde

ringen med DPB'-metoden på VTI-fältet visar ett mindre 

vridmoment i huvuddelen av sondhålet. På Kolbyttemon 

är vridmomentet delvis större delvis mindre för DPB'

metoden jämfört med DPB-metoden. Detta beror huvud

sakligen på hur krokigt sondhålet är eller vilka 

hinder i form av tex sten som påträffas under sonde

ringen. Detta understryker ytterligare behovet av denna 

utredning, som ju främst syftar till att få fram meto

der för att skilja mellan sonderingsmotståndets spets

andel och mantelfriktionsandel. 
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6.2 Försök med glappkoppling 

I kapitel 5.2 har resultaten från försök med den i 

kapitel 3.1 beskrivna sonden med glappkoppling redo

visats. Här nedan följer en diskussion av försöken 

utförda vid de fem försöksplatserna VTI, Kolbyttemon, 

Kolari, Åstorp och Skanstull. 

Utvecklingen av sond med glappkoppling har skett i 

syfte att göra hejarsondering till en metod som rea

gerar för skillnader i jordens fasthet. Detta kan bl a 

ske genom att mäta eller beräkna antal slag som spet

sen behöver för att penetrera 0,2 m. Ett samband som 

visar detta är 

Nnetto Nbrutto_= pf ( 1 ) 
d d 

Nnettodär = spetsmotstånd i slag/0,2 md 
Nbrutto= totalmotstånd i slag/0,2 md 

Pf = mantelmotstånd i slag/0,2 m 

Traditionell hejarsondering enligt nuvarande svensk 

standard mäter enbart totalmotståndet för sondering-

arna och därför vet man inte hur stor andel 

som är spetsmotstånd. 

En stor del av de dynamiska sonderingar som utförs 

i utlandet idag är Standard Penetration Test (SPT) 

som mäter ett spetsmotstånd. Av denna anledning är 

det angeläget att vi i Sverige också har denna möjlig

het, då vi kan använda oss av den mångåriga erfarenhet 

som finns i utlandet. 

I denna undersökning har denna glappkoppling använts 

till att försöka klargöra huruvida mantelmotståndet 

på sonderingarna kan bestämmas på ett tekniskt och 

ekonomiskt acceptabelt sätt. 
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I kapitel 5.1 är en jämförelse gjord mellan mantel

motstånd bestämd med glappkoppling i antal slag per 

0,2 m och med vridmomentmätning. En sammanställning 

av dessa resultat är gjord i Fig 

.,.....--..-p--/~/ 
..,,,.....__ ......-., ~.,._:;t" 

.,,..,_.,..,.,,.,,.,,----
/(? /_,/' / e e,, c /2 '/ ;.7I 

.7:"r ~- ,:,,.. _______ ,,,. 
,-,;:..;.-..;.;... 

Figur . Sammanställning av samband mellan statiskt 
och dynamiskt motstånd hos manteln på sond
stången. 

I figurenär regressionslinjerna inlagda från respek

tive försöksplats med sitt ungefärliga giltighets

område. Av figuren framgår att det erfordras ett visst 

moment för att uppnå O slag, eller riktigare mellan 

0 och 1 slag/0,2 m. Detta visar att vridmomentmätning 

är en känsligare metod, åtminstone vid stor penetra

tion per slag. Vidare visar figuren att linjerna har 

olika lutning för olika försöksplatser. Detta indi

kerar ett jordartsberoende, vilket innebär att hänsyn 

måste tas till detta när en beräkning av den dynamiska 
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mantelbärförmågan skall göras utifrån vridmoment-

mätning. I Tabell är en sammanställning gjord av 
//?,!",-/. ,·;, .,...,. ,.,_,,,,. /(~.: ' 

olika jordarter och--å-eB-s- regressionslinje . 

Tabell . Sammanställning av resultat från försök 
med glappkoppling 

Försöksplats Jordart !Fasthet Pt= a+b•Mv 
I y.,,I i

VTI Silt !Halvfast Pf= 0,18Mv 

Kolbyttemon Finsand IFast Pf= 0, 1 Mv* 
Kolari Mellansand/ Lös- Pf=-2+0,09 Mv 

Finsand Jmedelfast 

Åstorp Lera I ? Pf=-2+0,1 Mv 
Skanstull Grovsand/ iLös- Pf=-1+0,05 MvI

mellansand :medel fast 

* osäkert samband 

En approximation av resultatet redovisat i Tab 

och Fig ger att i silt kan sambandet mellan dyna-

misktoch statiskt mantelmotstånd sättas till 

Pf = -3 + 0 2 M, V 

och i finsand-mellansand och lera 

P = -2 + 0 1 M f ' V 

och i mellansand-grovsand 

Dessa samband kan jämföras med det teoretiskt beräk

nade enligt ekv (1) i kapitel 5.2, nämligen 

vilket klart ger l2igre antal slag än de empiriskt 

funna sambanden. 

SGI nr 198 os ,a6t7 .&.LLi: t e5 1t 001 



76 ST ATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

_,L. 
I ;,-.:, 

Sambanden får betecknas som grova skattningar och ett 

betydligt större antal försök på platser med olika 

jordar behövs för att ge säkra bedömningar av mantel

motståndet utifrån vridmomentmätning. 

För att erhålla en uppfattning om vilket samband som 

råder mellan vridmomentmätning och dynamiskt mantel

motstånd räknat i slag/0,2 m vid "produktionssondering" 

föreslås at.!Jåtminstone en sondering genomförs med 

sond med glappkoppling. 

Ett annat sätt, som används i denna undersökning, för 

att bestämma sambandet mellan statiskt och dynamiskt 

mantelmotstånd är att jämföra antal slag som åtgår 

för att slå ihop glappet med statisk provbelastning 

av manteln. Detta utfördes på försöksplatserna VTI 

och Kolbyttemon. Pga att vid provning på Kolbytte

mon var mantelmotståndet lika med O på alla nivåer 

utom 3, har det försöket ej redovisats i denna 

rapport. 

I Fig i kapitel 5.2.1 är resultat från försök vid 

provplats VTI redovisade. Erhållet mantelmotstånd 

vid såväl uppdragning som nedpressning av sondstängerna 

är redovisat efter samräkning av provbelastningsresul

tatet med ekv (3) från kapitel 5.2. 

Av figuren framgår att avvikelser har erhållits mellan 

såväl provbelastningsresultat och teoretiskt samband 

som mellan de olika provbelastningsmetoderna. En an

ledning till dessa avvikelser kan vara att jorden kring 

manteln har störts olika mycket beroende på att vid 

nedpressning av glappet måste stången först dras upp 

medan vid provbelastning genom uppdragning någon sådan 

åtgärd inte är nödvändig. En annan förklaring kan vara 

att provbelastning respektive momentbelastning ger 

brott i jorden i olika riktningar. 
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6. 3 

Emellertid finns ändock tendenser till ett linjärt 

samband mellan dessa två olika sätt att bestämma det 

statiska mantelmotståndet men antalet försökspunkter 

och platser anses vara för litet för att kunna dra 

några generella slutsatser. 

Vid hejarsondering med glappkoppling har standardmetod 

HfA använts frånsett att sondspetsen har en något 

annorlunda utformning. För att utröna huruvida denna 

har en effekt på sonderingsresultatet har en summering 

av antal slag mot djupet utförts för de båda metoderna 

vid försöksplatserna vid Kolbyttemon och VTI. Se Fig 

och . I figurerna redovisas både summa totalmot

stånd och summa spetsmotstånd. Några skillnader i 

resultat mellan de två olika sonderingarna finns ej 

utan den spridning som finns i det redovisade resulta

tet härrör förmodligen från den normala skillnaden 

som finns mellan olika sonderingar med samma metod 

och på samma plats. Ur figurerna kan också utläsas 

att spridningen minskar när reduktion görs till dyna-
c/4 ,1~,1 -~·r.,,,; ,~.,,,,, 

miskt spetsmotstånd och att sonden/blir känsligare 

så att skillnader i lagring framträder bättre. 

Försök med lös uttryckbar kon 

I kapitel 5.3 har resultat från försök med sonden med 

rörlig kon, som beskrivs i kapitel 3.2, redovisats. 

Här nedan följer en diskussion av försök utförda vid 

platserna VTI, Kolbyttemon och Kolari. 

Som tidigare nämnts har strävan varit med utvecklingen 

av sond med rörlig kon att finna en sonderingsmetod 

som har hejarsondens goda penetrationsförmåga och 

spetstrycksondens känslighet för fasthetsförändringar 

i jorden. Från början var avsikten att göra en sonde

ringsmetod, men under arbetets gång föddes tanken på om 

metoden kanske även var lämplig som in situ-metod, dvs 

att erhålla ett mått på jordens bärförmåga var möjlig. 
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J cc ?i '5 /,. ,> ,r .:.~ r 

yc7':::. /', ,- /: /,- ;1 , / 

genom att registrera hela kraft-sättningsförloppet 

vid uttryckning av konen och inte endast maximala 

kraften som avsikten var från början. 

En jämförelse mellan dynamiskt och statiskt spets

motstånd har gjorts på så sätt att nett9antal slag 

från hejarsondering (dynamiskt spetsmotstånd) har 

ritats upp som funktion av spetstryckmotstånd -eeh:~ 1 ~.-I 

de i kapitel 5.3 definierade brottvärdena qb och q;. 

Fig visar ~H--81&1-l-;/ samband mellan dynamiskt spets-

motstånd/från spetstrycksonden. I figuren har linjära 
.J-

erfarenhetsvärden från utlandet lagts in. Det framgår 

att våra undersökningar passar dåligt in i dessa er

farenheter. Ändå ligger resultatet från våra undersök

ningar relativt väl samlade och även respektive för

söksplats tycks ge ett samband som är jordartsberoende. 

Detta beroende framgår tydligare i Fig där dynamiska 

spetsmotståndet ritats som funktion av qb resp q~. 

En linjärregressionsanalys ger samband enligt nedan 

= -4,3 + 5,43qb (VTI) r = 0,86N20 

= -5,2 + 2,33qb (Kolbyttemon) r = 0,90N20 

= 0,34 + 2,50qb (Kolari) r = 0,82N20 

Korrelationen (r) är således god i de här fallen 

mellan statiskt och dynamiskt spetsmotstånd. I silt

lagret vid VTI är kurvan brantare, dvs större antal 

slag/0,2 m erfordras för att erhålla en viss statisk 

bärförmåga än för de båda övriga försöksplatserna. 

Jorden här består av finsand och mellansand. Vidare 

framgår det att regressionslinjerna är parallella 

vilket indikerar att jordarterna är desamma. 
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I Fig är sambandet mellan resultat från försök 

med rörlig kon och spetstrycksondering redovisade. 

En erfarenhet som finns om en jords bärfö!måga och 

spetstrycksonderingsresultat är att bärförmågan 

är halva sonderingsmotståndet. Detta empiriskt funna 

samband är inritat ifiglren tillsammans med ytter

ligare några linjära samband för att markera inom 

vilka begränsningar resultatet från undersökningarna 

ligger. Av figuren framgår att 

qb =(0,33 - 1,o)qTrs 

med ett medelvärde kring 

Således finns överensstämmelse mellan erfarenhets

värde och resultatet från denna undersökning. Av 

figuren framgår också att spridningen är mindre i 

sambandet mellan q' och qT . Här ryms punktvärdenc rs 
väl inom intervallet 

q~ =(0,5 - 1,o)qTrs 

En förklaring till detta är att q' är utvärderat som 
C 

kraften när deformationen har uppnått 40 mm vid kon-

stant deformationshastighet, dvs jorden befinner sig 

i ett kontinuerligt brottillstånd framför spetsen. 

Detta provningsförfarande är snarlikt det vid spets

trycksondering. Skillnaderna mellan de olika prov

ningsförfarandena är 

• olika deformationshastighet 

• olika spetsutformning 

• olika effektivspänningsnivå runt spetsen 

Det sistnämnda gäller att vid spetstrycksondering är 

provningen kontinuerlig och därför kan porvattentryck

förändringar erhållas kring spetsen medan vid provning 

med rörlig kon jorden är och har varit i vila en stund 

innan provning sker. 
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7. 

7 . 1 

SLUTSATSER 

Den svenska hejarsonderingsmetoden har främst använts 

för att bestämma erforderlig längd på spetsburna pålar, 

dvs djupet till spetsbärande jordlager eller berg. 

Orsaken till denna begränsning har främst varit svårig

heten att skilja mellan spetsmotstånd och mantelmot

stånd på stången. 

Inom ramen för det ovan redovisade utvecklingsprojek

tet har konstruerats, tillverkats och provats dels en 

hejarsond med glappkoppling vid spetsen, dels en spets 

med rörlig kon med vilken man intermittent kan utföra 

ett statiskt tryckförsök i jorden. Dessutom har till

verkats och provats två hejarsondvarianter enligt 

europeisk rekommenderad standard. Med ledning av detta 

utvecklingsarbete förväntadesman nå fram till en för

bättrad hejarsond med vilken man säkrare kan bedöma 

jordens egenskaper. 

Nedan räknas de slutsatser upp, som man kan dra av 

undersökningens olika delar: 

Slutsatser rörande de europeiska standardmetoderna 

DPA och DPB 

@ Hejarsondering inom foderrör (DPA-metoden) enligt 

provad modell blir dels otillförlitlig dels mycket 

kostnadskrävande. 

• Nedträngningsförmågan är otillräcklig för DPA-metoden 

för vår ursprungliga användning; pållängdsbestämning. 

o Under gynnsamma omständigheter kan DPA-metoden bättre 

än den nuvarande HfA-metoden indikera lösa jordskikt 

på större djup under markytan. 

® Enligt de utförda försöken med DPB-metoden åtgår 

det i medeltal ca 20% fler slag med HfA-metoden än 

med DPB-metoden, vilket stämmer med vad som teore

tiskt kan beräknas. 
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7.2 

~ De sk motståndsrörelserna qd för de båda metoderna 

är tillnärmelsevis desamma vilket erbjuder en möj

lighet att överföra erfarenhetsvärden från tex 

Västtyskland för utvärdering av inre friktionsvinkel 

och modul för jorden. 

• Penetrationsförmågan i fast jord bedöms vara större 

för HfA-metoden än för DPB-metoden. 

e Försök med DPB-metoden med ökad vridning och däm

pande mellanlägg (DPB'-metoden) visar att ökad käns

lighet för skillnader i jordens fasthet kan uppnås 

med dämpande mellanlägg. 

Slutsatser rörande försöken med glappkoppling 

• Försöken med den ovan beskrivna glappkopplingen vid 

spetsen visar att den använda konstruktionen har 

tillfredsställande styrka och slagtålighet. 

e Någon signifikant skillnad i resultat från hejarson

deringen i sig (totalmotståndet) kan ej påvisas. 

• Med den använda utrustningen kan jordens relativa 

fasthet även på större djup under markytan säkrare 

bestämmas än med tidigare använd hejarsond även om 

denna senare kombineras med vridmomentmätning. 

• Undersökningarna visar vidare att den dynamiskt 

mätta mantelfriktionen på sondstången i slag/0,2 m 

sjunkning alltid är större än vad man teoretiskt 

kan beräkna från statiskt uppmätta vridmoment. 

• Skillnaderna mellan statiskt och dynamiskt mantel

motstånd är störst i silt och lera och minst i sand. 

• Nämnda skillnader är olika stora i olika jordför

hållanden. På grund härav bedöms det som lämpligt 

att på en plats där hejarsondering skall utföras 

göra minst ett par hål med glappkoppling. Härigenom 

erhålls viss kalibrering mellan glappkoppling och 

vridmoment. 
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• Det finns en jordartsberoende skillnad mellan dyna

miskt spetsmotstånd i slag/0,2 m och det statiska 

spetsmotståndet i MPa mätt med trycksond. 

~ Den utvecklade metoden med glappkoppling kan re

kommenderas för användning som svensk standardmetod. 

7.3 Slutsatser rörande försöken med rörlig kon 

• Försöken med hejarsonden med en rörlig kon och ett 

invändigt stångsystem har visat sig tillfredsstäl

lande och konstruktionen har erforderlig styrka och 

slagtålighet. Dock bör "slaget" (rörelsemånen) göras 

större tex 60 mm samt kondelen utbytbar eftersom 

den skadas vid neddrivningen i stenig jord. 

~ För provtryckningen bör man välja ett pumpaggregat 

som ger ett visst litet konstant men reglerbart 

flöde. Lämplig utpressningshastighet har ej kunnat 

bestämmas ur dessa försök. 

e Det är svårt eller omöjligt att endast lita till 

maxvärdesavläsning på oljetrycket i domkraften. 

• Man erhåller bättre möjlighet att bedöma jordens 

bärförmåga genom att studera hela tryck-sättnings

kurvan vid ett försök jämfört med vanlig spets

trycksondering. Detta innebär att man nyttjar meto

den som en insitu-provningsmetod. 

o Det har ej visat sig finnas någon skillnad mellan 

hejarsonderingsresultaten ±=s-.i.-g (antal slag/0,2 m 

sjunkning) från försök med den vanliga HfA-sonden 

och denna metod med en rörlig kon. 

• Det med den rörliga konen uppmätta brottvärdet qB 

ligger mellan 0,33 och 1,0 ggr spetsmotståndet vid 

trycksondering qTrs· I medeltal är värdet 0,5·qTrs· 

Brottvärdet har här definierats som den punkt på 

tryck-sättningskurvan där krökningen är som störst. 
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~ Det med den rörliga konen uppmätta spetsmotstånds

värdet vid kontinuerligt brott q~ (spetsmotståndet 

vid 40 mm rörelse hos spetsen) ligger mellan 0,5 

och 1 ,0 ggr spetsmotståndet vid trycksondering. 

Detta kan antas bero på en lägre deformationshastig

het med den lösa konen och släppningen på konen sedan 

den pressats ut något. 

• Det är inte omöjligt att det uppmätta värdet qB eller 

q' är riktigare mätvärden på jordens egenskaper än 
C 

spetstrycksonderingsmotståndet qTrs· 

• Det har visat sig möjligt att använda den utvecklade 

metoden för kombinerade sonderingar med hejarsond 

och tryckförsök varigenom man intermittent kan er

hålla ett värde på jordens statiska bärförmåga. 

• Den utvecklade metoden kan rekommenderas för använd

ning som ett komplement till befintliga metoder, 

tex spetstrycksonden där man förväntar att denna 

inte har tillräcklig nedträngningsförmåga såsom tex 

vid undersökning för befintlig bebyggelse i tätort. 
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8. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING OCH UTVECKLING 

Det ovan redovisade utvecklingsprojektet har visat 

att det är möjligt att bättre bedöma jordens fasthet 

med en hejarsond med glappkoppling än med vanlig 

hejarsond typ HfA som hittills använts men att det 

är säkrare att använda hejarsonden med den rörliga 

konen för intermittent tryckförsök. Genom den senare 

metoden undviks inverkan av momentana porvattentrycks

förändringar i jorden som man kan få vid hejarsondering 

it ex silt. 

Eftersom metoden med den rörliga konen mer utvecklats 

till en institu-metod än en trycksond bör närmare jäm

förelser göras mellan dessa tryckförsök och insitu

provningsmetoder som pressometer, skruvplatta och 

spetstrycksondering. Detta syns än mer aktuellt efter

som jämförelserna mellan spetstrycksond och ur tryck

försöken utvärderade spetsmotstånd skiljer sig markant 

från varandra. Speciellt intressant bedöms det sk 

brottvärdet q från tryckförsöken vara eftersom detta8 
vid ett plattförsök skulle anges som brottlast och 

kanske mer svarar mot bärförmågan hos en pålspets eller 

platta. Detta skulle innebära att den "skaleffekt" som 

omnämns i litteraturen (De Beer et al 1974) delvis kan 

vara en effekt av metoden och ej enbart av plattans 

eller pålens storlek. Denna fråga kan närmare studeras 

genom försök vid samma hastighet med den nu utvecklade 

metoden och spetstrycksonden. Försök med ett antal 

olika hastigheter är här nödvändigt att genomföra. 

För utvärdering av trycksonderingsresultat, som blir 

allt vanligare i framtiden, blir denna fråga av vital 

betydelse. 

I samband härmed är det viktigt att fortsatta försök 

görs i samband med storskale- eller fullskaleförsök med 

pålar eller plattor där deras bärförmåga och sättning 

kan bestämmas. 

SGI nr 198 os 1021 ALLi=" 1as11001 
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Den planerade stötvågsmätningen kant v vänta på 

närmare undersökning tills stötvågsmätning för be

stämning av pålarnas bärförmåga blir mer etablerad. 

Försöken visar~ också att det finns skillnad mel

lan statisk och dynamisk bärförmåga vilket man måste 

ta hänsyn till vid en sådan mätning. Dessa förhållan

den kommer närmare att studeras i ett nytt projekt vid 

SGI, som rör just effekterna av momentana portrycks

förändringar i jorden vid pålslagning (falskt pål

stopp). 

Beträffande utrustningen finns vissa saker att ytter

ligare förbättra: 

• För spetsen med glappkoppling måste fr;tgan 

om luftens /vattnets expansion och kompres

sion vid uppdragning och nedslagning lösas. 

En viss osäkerhet om tillförlitligheten finns. 

• Försöken med den rörliga konen visar att man 

vid 40 mm utpressning av den lösa konen ej 

nått ett fortvarighetstillstånd (kontinuer

ligt brott) i jorden. Man bör därför efter

sträva en större slaglängd tex 60 mm på konen. 

• Vid själva provbelastningen är det viktigt att 

tryckningen på innerstängerna sker centriskt. 

Härför erfordras konstruktion av en styranord

ning för stång och domkraft_,;/r hj. 

• Eftersom tekniken med den rörliga konen mer 

blivit en insitu-metod än en sonderingsmetod 

är det naturligtvis också lämpligt att försöka 

åstadkomma såväl tryck- som rörelsemätning 

nere vid spetsen. Detta fordrar dock delvis 

en annan teknik än den nu använda och dessutom 

också grövre stänger. Det föreslås därför att 

man väntar något med denna vidareutveckling 

tills Bo Alte kommit längre med sin utredning 

om grövre borrstänger. 

SGI nr 198 oa 1u21 ,ULF 1 a5 a 001 
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1. INLEDNING 

Vid dynamisk sondering erhåller man ett kontinuerligt diagram över 
sonderingsmotståndet i motsats till vad som gäller fört ex SPT
rörsök, där man endast erhåller motståndsvärden på vissa nivåer. 
Syftet med dynamisk sondering är allmänt att mäta arbetet rör att 
driva en spets genom jorden och därigenom få fram motståndsvärden, 
som motsvarar jordens fasthet och lagerföljd. I Sverige används 
hejarsondering traditionellt rör att lokalisera fastare jordlager 
eller berg för att bedöma längden av spetsburna pålar samt jordens 
egenskaper vid pålslagning. Metoden ger också möjlighet att upp
skatta förekomsten av sten eller block i jorden. 

Den främsta användningen av dynamisk sondering är i friktionsjord 
där tryck- och viktsondering är svåra att utföra eller för bedöm
ning av jordens pålbarhet. Dynamisk sondering kan även användas för 
att upptäcka lösare skikt i friktionsjord. Sonderingsmotståndet kan 
normalt ej utvärderas i lös kohesionsjord eller mycket lös frik
tionsjord. Endast om mantelfriktionen på sondstängerna mäts separat 
är det möjligt att utvärdera egenskaperna hos jorden på större djup 
med dynamisk sondering. 

Två metoder rör dynamisk sondering rekoITlllenderas (HfA och DPBx). Den 
förstnämnda överensstäIT111er med tidigare standard i Sverige medan den 
sistnämnda ansluter till den rekommenderade europeiska standard, 
som antogs vid den internationella geotekniska konferens som hölls 
i Tokyo 1977. 

Dynamisk sondering typ HfA skall betraktas som referensmetod. Frik
tionen mellan jord och sondstänger skall, där så erfordras, mätas på 
särskilt sätt. 

Dynamisk sondering typ HfB är en rörenklad hejarsonderings
metod som tidigare funnits i SGF:s standard. Det röreslås 
att denna metod utgår. Om denna även fortsättningsvis skall 
användas, bör det enbart ske för bestämning av erforderlig 
längd för spetsburna pålar, där djupet till fast botten är 
mindre än ca 15 m och jorden är rörhållandevis lös. 

Hejarsondering enligt metod DPB bör användas främst i samband med 
forsknings- och utveckl1ngsarbete speciellt då resultaten skall 
användas utomlands tex i bidrag till internationella konferenser. 
Härvid kan även DPA-metoden (Dynamic Probing type A) användas, jfr 
den europeiska sonderingskommittens rårslag. 

x) DPB = Dynamic Probing Type B 
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1.1 Principer och nomenklatur 

Vid hejarsondering används en hejare med massan Moch fallhöjden H för 
att driva ned en spetsförsedd stång i jorden.Hejaren slår mot en dyna sa: 
är ordentligt fäst vidsondstängerna (vid metod HfB kan dock s k kil-
lås användaSJ. Sonderingsmotståndet, P-värdet, definieras som det 
antal slag som erfordras för att driva sonden 0,2 m. Sonderingsmot
ståndet är inom referensområdet när antal slag, som erfordras att 
driva sonden 0,2 m, är mellan 5 och 400 för HfA-metoden och mellan 
5 och 100 slag vid DPB-metoden. Energin hos ett slag är massan hos 
hejaren gånger tyngdaccelerationen gånger fallhöjden (M•g•H). 

Resultat från olika typer av dvnamisk sonderinq kan också presenteras 
som motståndsvärden - rd eller qd i MPa U1N/m2). (Resultat av sonde
ring enligt metod HfB bör dock ej användas härför). Följande formler 
kan användas för att omvandla sonderingsmotstånd till motståndsvär
den: 

rd = ~ e11 e r q d - M · li_·_g__if_7;;-:e - H+U A-e 

där 

rd och qd = motstånds värden 
M = hejarens massa 
u = tota1 massa av sonds tänger, slagdyna och styrrör 

H = fa 11 höjd 

e = medel nedträngning per slag 
A = spetsens tvärsnittsarea 

g = tyngdaccelerationen 

1.2 Klassindelning 

För att passa olika geologiska rdrhållanden och arbetsuppgifter re
kommenderas som ovan nämnts två olika metoder, typ HfA och DPB. Slag
ningsutrustningen kan vara densamna för de olika metoderna. (Tills
vidare kan även metod HfB användas). Någon stabilisering av sonderings
hålet erfordras ej vid dessa metoder. 
Dynamisk sondering HfA: För att minska friktionen längs sondstängerna 
vrids stänqerna under sonderinqen. Mantelfriktionen bör mätas med 
momentnyckel. Alternativt kan sonden förses med glappkoppling vid spetsen 

Dynamisk sondering DPB: Även vid denna metod skall stängerna roteras -
men inte i samma omfattning som v1d HfA-metoden. Friktionen länqs
stängerna kan uppskattas genom att mäta vridmomentet när sondstängerna 
roteras. 

Data för de två huvudmetoderna har samnanställts i TABELL 1. (För 
sondering enligt metod HfB kan samna utrustning som för HfA användas 
med det un~antaaet att hejaren ej behöver falla fritt. Fallhöjden
skall då vara ·o,6 ±0, 1 m. 
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Andra typer av utrustning kan erfordras för speciella ändamål exempel
vis lätt dynamisk sondering och tung dynamisk sondering. 

Lätt dynamisk sondering används ofta i Centraleuropa. En lätt 
dynamisk sonder1ngsmetod har utvecklats i Västtyskland och be
skrevs i GeotPchnique Vol .18, 1968. Metoden har standardiserats 
i Västtyskland ---(DIN 4094 blad l och 2). En annan lätt dyna
misk sonderingsmetod har utvecklats och standardiserats i Bul
garien (Bulgarisk standard 8994-70). Båda dessa metoder be
skrivs i Proc. European Sy~p. on Penetration Testing, 
Stockholm,ESOPT, 1974, Vol .1. 

Någon rekoITTTiendation för standardisering av lätt dynamisk sonde
ring har inte utarbetats. Det är emellertid ~nskvärt att i 
framtiden jämföra de två ovan nämnda metoderna med DPB-försök. 

Det finns även behov av tung dynamisk sondering. Sådan utrust
ning måste emellertid bli högt mekaniserad med hänsyn till driv
ning och transport. Någon rekoITTTiendation för standardisering 
har därför ännu inte gjorts. 

TABELL 1. Sammanställning av data för hejarsondering metod HfA och DPB. 

Faktor HfA DPB 

Hejarens massa, kg 63,5 ±0,5 63,5 ±0,5 
Fallhöjd, m 0,50 ±0,03 0,75 ±0,02 

ro Dynans massa, kg 10-15 10-15 
c:: 
>, Dynans och styrrörets 

a ........_ massa, kg <30 <30 
(l) Referensområde slag/0,2 m 5-400 5-iOOs... 
ro......, Längd/Diameter för hejare l a 2 1 å 2 
(l) 
::c Fjädring, % ) <50 <50 

Mellanlägg xx Ja Nej 

Stångl ängd, m 1,0-2,0 ±lo/oo 1 ,0-2 ,0 ±lo/oo 
: ·>-

rn 
c:: Stångkrokighet på de 

oro 
+.) lägsta 5 m 40/00 4o/oo 
(/) Stångkrokighet på 

resterande stänger 80/00 8o/oo 
Excentricitet i skarv, ll11l 0,2 0,2 
Stänger, ytterdiameter, fl1TI 32 ±0,3 32 ±0,3·-

Spetsvinkel 90° 90° 
Spetsens tvärsnittsarea, cm2 16 20 

u, Spetsens diameter, Ny, fl1TI 45 ±0,2 51 ±0,2 
.µ Spetsdiameter, Sliten, fl1TI >43 >49(l) 
0.. 

(/) Spetsens mantellängd, mm 90 ±2 51 ±2 
övre avfasningsvinkel på I 

I 

spetsen I 90° 90°i
~ -

xx) se punkt 2.2 
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2 UTRUSTNING 

Hejarsonden består av en konformad spets, stänger, hejare och en 
slagdyna med mellanlägg, som är fäst på stången. 

2.1 Hejare 

Hejarens massa skall vara 63,5 kg ±0,5 kg. Förhållandet mellan längd 
och diameter på hejaren skall vara mellan l och 2. Hejaren skall vara 
försedd med ett axiellt hål vars diameter är 3 a 4 mm större än styr
rörets diameter. Utformningen av hejarens undre del visas i FIGUR l. 

2.2 Dyna och styrrör 

Dynan skall vara ordentligt fäst vid sondstängerna. Dynans massa skall 
vara mellan 10 och 15 kg. Diametern skall vara minst 100 mm och inte 
överstiga hejarens halva diameter. Längdaxeln hos dyna, styrrör och 
sondstänger bör sammanfalla och skall inte avvika med mer än 5 mm 
per m. överytan hos dynan skall utformas enligt FIGUR 1. Den sa1T111an
lagda massan av dyna och styrrör får inte överstiga 30 kg. 

Vid sondering enligt metod HfA skall dämpande mellanlägg användas, 
som med hejare och fallhöjd enligt ovan ger en maximal stötvågskraft 
på 50 till 60 kN. 

Mellanlägget kan bestå av två 2 ITITI tjocka plattor av uretan
gummi (Trelleborgs kvalitet 4013) med 120 ITl1l ytterdiameter och 
35 ITl1l hål. Plattorna byts när någon av dem är utsliten 
(söndersprucken). 

2.3 Fallhöjd 

Hejaren skall vid metod HfA och DPB falla fritt och inte vara för
bunden med något som kan påverka hejarens acceleration eller retar
dation. Hejarens hastighet skall vara rörsumbar i sitt övre läge. 
Rekommenderad standardfallhöjd är 0,50 ±0,03 m vid HfA och 0,75 ±0,02 m 
vid DPB. (Vid metod HfB behöver fritt fall ej användas varför fallhöjden 
skal 1 vara 0,6 ±0, l m). 

Frifallshejaren skall hissas upp rörsiktigt så att fallhöjden 
inte överstiger 0,50 ±0,03 (HfA) respektive 0,75 ±0,02 m (DPB). 
Lyftanordningen skall också sänkas försiktigt så att den ej 
slår mot hejaren. 

Den exakta fallhöjden kan vid viss utrustning bero på lyft
hastigheten när hejaren frigörs från lyftmekanismen. Denna 
hastighet kan bero på maskinens tillstånd och maskinskötarens 
handgrepp. Fallhöjden bör därför kontrolleras vid tex dagens 
början när maskinen blivit varm och vid eventuellt personal
byte. 

2.4 Sonds tänger 

Sondstängernas diameter skall vara 32 ±0,3 ITITI. Stänger i form av rör 
kan användas. 
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FIGUR 1. Utformning av detaljer till hejare och slagdyna 
vid dynamisk sondering typ HfA och OPB. 

5 



6 

Stångmaterialet skall ha hög hållfasthet, hög slitstyrka, härdighet 
vid låga temperaturer samt hög utmattningshållfasthet. Stängerna 
skall samtidigt kunna riktas. Längden skall vara mellan 1 ,0 och 2,0 m 
±1%.,, Stängerna skall vidare vara raka. Avvikelsen från en rät linje 
får inte överskrida 4 o/oo närmast spetsen och 8 o/oo för övriga de
lar. Avvikelsen bestäms enligt FIGUR 3 i standarden för trycksondering. 

Skarvarna skall vara släta. Maximalt tillåten excentricitet i varje 
skarv är 0,2 mm. 

Stängerna bör märkas pennanent varje 0,2 m. 

Stängernas krokighet och excentricitet i skarvarna kontrolleras bä 
genom att stängerna kopplas samman och rullas mot en plan yta. 

2.5 Spets (FIGUR 2) 

Tvärsnittsarea för HfA är 16 cm2, vilket svarar mot diametern 45 ±0,2 
rrm. Tvärsnittsyta och diameter för DPB-spetsen är 20 cm2 och 51 ±0,2 
rrm respektive. (Vid HfB-sondering kan spetsens tvärsnittsyta sättas 
t i 11 15 a 16 cm2) . 

En ny spets skall vara konisk med 90° spetsvinkel. Den nedre änden av 
spetsen kan kapas 5 rrm från den teoretiska spetsen. Ovanför den ko
niska delen skall finnas en cylindrisk del med längden 2 ggr diametern 
(90 ±2 mm) för HfA och 1 ggr diametern (51 ±2 mm) vid DPB. Spetsens 
överyta skall vara vinkelrät mot stångens längdaxel. Maximalt tillåten 
nerslitning är 2 mm med avseende på diametern. 

HfA 

1132:!:0.3mm 
MASSIV 
EL~ER 900 
ROR 

I 
I 

I 
tl 1.5:!: 0.2 mm 

FAST ELLER LÖS 

E 
E 

N 
+I 

0 
en 

DPB 

I 
_.32 !bmm 

MASSIV 
ELLER 

RÖR 

90° 
' 

I 
111 S1 :!:0,2 mm 

FAST ELLER LÖS 
I 

FIGUR 2. Spetsar och stänger för dynamisk sondering HfA och OPB. 



Spetsen skall vara fäst vid stången på ett sådant sätt att den 
inte lossnar under neddrivningen. Spetsen kan lämnas kvar vid upp
dragning. 

2.6 Allmänna konstruktionskrav 

Alla konkava ytor på bl a hejare och dyna skall förses med en radie 
som är minst 0,3 rmi. Härigenom undviks brott till följd av utmatt
ning. 

3 UTFÖRANDE 

Sonden slås ner i jorden med hejaren. Fallhöjden skall vara konstant 
liksom tidsintervallet mellan slagen. 

3 .1 A 11 mänt 

Hur en sondering skall avslutas specificeras före sonderingens ut
förande. Erforderligt sonderingsdjup blir beroende av lokala förhål
landen och för vilket ändamål sonderingen utförs. 
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För att minska mantelfriktionen vid sondering genom fastare ytskikt , 
tex fyllning kan förborrning utföras. Behovet av förborrning skall 
bedömas från fall till fall. Speciellt bör förborrning tillgripas, 
när man skall bedöma fastheten hos djupare liggande friktionsjord. 

3.2 Provningsutrustning 

Sonderingen skall utföras vertikalt, om inte annat specificeras. Största 
tillåtna avvikelse från vertikalen är 2~, dvs 50 till 1. Sonderings
utrustningen skall vara stumt understöttad. Spets och sondstänger skall 
styras i början av sonderingen, så att stängerna hålls raka. Förborr
ning kan erfordras. Borrhålets diameter skall härvid vara nåoot större 
än spetsens. Utrustningen skall ställas upp på ett sådant sätt, att 
sondstången inte kröks över markytan. 

3.3 Neddrivning 

Slaghastigheten , skall vara 20-60 slag/min (rekommenderad hastig-
het är 30 slag/min). I lerjord skall slaghastigheteD ej överstiga 
30 slag/min. Antal slag skall protokollföras för varje 0,2 m sjunkning. 

Om motståndet varierar betydligt inom ett 0,2 m-intervall 
noteras motståndet för varje 0,1 m. 

Drivningen skall så långt möjligt vara kontinuerlig. Alla avbrott 
längre än 5 min skall protokollföras. 

Vid avbrott i sonderingen i främst kohesionsjord kan sondstången 
"växa fast" om den får stå stilla även under kortare tid. 
Denna fastväxning påverkar sonderingsmotståndet i resten av 
hålet. Sonderingen skall därför generellt utföras kontinuerligt 
utan längre avbrott: Uppehåll längre än 5 min protokollfors. 



Alla faktorer, som kan påverka nedträngningen, kontrolleras 
kontinuerligt. Varje avvikelse från rekommenderat utförande 
protoko 11 förs. 
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Mantelfriktionen längs sondstängerna reduceras om sondstånaen rote
ras. Vid HfA-sondering vrids sondstången nonnalt för varje 0,2 .m. 
Vid OPB och HfB är vridningen mindre frekvent. 

Sondstängerna vrids vid HfA-sondering nonnalt 2 varv efter 
varje 0,2 m. . . Vid sonderingsmotstånd mindre än 5 slag/ 
0,2 m behöver vridning ej utföras annat än i samband med stång
skarvning. När sonderingsmotståndet är större än 50 slag/0,2 m vrids 
stången 2 varv efter vart 50:e slag. Sondstången får ej vridas eller 
belastas med vridmoment i slagögonblicket. 

Vid hejarsonderinq enligt metod HfB vrids stänqerna för kon
troll av krokighet och hopgängning i samband med skarvning 
och flyttning av killås. 

Vid hejarsondering enligt metod DPB skall stängerna roteras ett varv 
varje meter så att stängerna hålls raka och vertikala. När djupet 
överstiger 10 m sk~ll stängerna roteras varje 0,2 m. Därvid 
bör vridmomentet på stången mätas. . Mekaniserad rotationsut-
rustning bör användas vid djupa sonderingshål. 

Sondstängernas krokighet skall kontrolleras efter varje sondering. 

4 RAPPORTERING AV FöRSöKSRESULTAT 

Följande information skall protokollföras: 

a) Försöks plats 
Sonderi ngsmetod 
Sonderingens ändamål 
Datum 

b) Sondhålsnurm,er 
Borrhålets nivå och läge 
Referensnivå 
Grund vattennivå 

c) Använd sonderingsutrustning 
Typ av spets, stång, foderrör, borrvätska, injekteringstryck, 
typ av undersökning. 

d) Hejarens massa, fallhöjd, erforderligt antal slag för 0,2 m 
sjunkning 

e) Vid DPB nivå eller djup där stängerna roterats. Vid HfA nivå vid 
vilken stängerna ej kunnat roteras. I rorekommande fall protokoll
förs även erforderligt vridmoment när stängerna roteras. 

f) Avvikelser från normal tillämpning såsom avbrott eller brott på 
stängerna. 

g) Bedömd jordtyp, ljud i sondstängerna, indikering av sten, stör
ningar etc. 

Ett exempel på sonderingsprotokoll visas i FIGUR 3. 
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Sonderingsresultaten skall presenteras i diagram som visar P-värden 
på horisontalaxeln och djupet på vertikalaxeln. Vid varje djup anges 
hejarens massa och fallhöjd, och om den avviker från rekorm1enderad 
metod. Sonderingsmetod anges också liksom skälet för avslutning av 
ett sonderingshål. 

Exempel på redovisning av HfA-sondering enligt SGF Standard redovisas 
i FIGUR 4. 

Det kan vara en fördel att omforma P-värdena till motståndsvärden 
rd eller qd (se i 1 .1). Ett exempel på en sådan redovisning ges i 
FrGUR 5. 

5 FöRFARANDEN UTANFöR REFERENSOMRADET 

Sonderingsmotståndet är inom referensområdet när 5 till 400 eller 
5 till 100 slag erfordras för att driva sonden 0,2 m vid HfA- respek
tive DPB-sondering. Fjädringen vid varje slag skall vara mindre än 
50% av sjunkningen vid slaget. 

Det kan i vissa fall vara önskvärt att avvika från den rekonmenderade 
standarden för dynamisk sondering. Detta bör dock ske på ett reglerat 
sätt. Om mer än 400 respektive 100 slag erfordras för 0,2 m sjunkning 
eller fjädringen är större än 50% av sjunkningen bör fallhöjden ökas 
till 1 m. Om fjädringen blir stor även sedan fallhöjden ökats bör 
hejarens massa ökas till 127 kg. När sonderingsmotståndet är mindre 
än 5 slag per 0,2 m bör fallhöjden minskas till 0,5 respektive 0,25 m 
så att metodens känslighet ökas. 

Utanför referensområdet eller när fallhöjd eller hejarvikt ändras, 
skall sonderingsmotståndet anges som P1-värden. 



Sonde ri ngsprotokol I 

FIGUR 3. Exempel på·sonderingsprotokoll för dynamisk sondering 
typ HfA. 

10 



11 

Hejarsondering 

Q; Q) 
HfA + 7, 32 HfA + 7, 32 

(Sp0:D) 
63.5 

350 uvr 

200 sV0,2 rn 

Speciella beteckningar 

10 20 30 L.O 50 sVO, 2 rn 

( Nm 

Gemensamt gäller 

Exemplen följer SGF:s standard för hejarsondering 
enligt metod A. Beroende på jordens fasthet och 
syftet med undersökningen kan olika skalor behöva 
användas vid redovisningen. 

Oiagranrnen {vid sidan av hålen) anger erforderligt 
antal slag för att sonden skall sjunka 0,2 m {sl/ 
0,2 m). De horisontala linjerna kan i vissa f11l 
vara utelämnade. Där diagram saknas, sjunker sonde, 
utan belastning av hejaren (0) resp med belastning 
(63,5) av hejaren. Där sonderingen av någon ~'.lled
ni ng på bör ja ts på visst djup, anges detta med t ex 
förborr~ing (fb} till detta djup. Betec,ningen 350, 
är exempel på ett fall då antalet slag för 0,2 m 
sjunkning ej ryms inom den normala skalan. Beteck
ningen 220/5 resp 150/0 anger att sonderingen av
brutits innan 0,2 m sjunkning erhållits ("fast 
botten" bedömts uppn.!dd). Hv anger det vridmoment 
som erfordras för att vrida sondstängerna. Pf är 
beräknad eller up,.cnätt mantelfriktion på sond
stän')erna. Dessa mätningar utförs ej alltid vid 
sondering enligt metod HfA. 

Schematiserad redovisning 

Diagranrnen eller delar därav kan schematiseras 
som visas på exemplet hål 2 övre delen. Härvid 
betyder en vertikal linje vid skalvärdet 

5 sl/0,2 m att sonden sjunker 0,2 m för 1- 10 s' 
15 sl/0,2 m • 0,2 m • 11- 20 
35 sl/0,2 m 0,2 m • 21- 50 
75 sl/0,2 m 0,2 m • 51-100 

100 sl/0,2 m 0,2 m • >100 

X anger längre uppehåll 
uvr anger att vridning enligt metod A ej utförts från den markerade 

nivån. 

Uvriga beteckningar rörklaras under viktsondering. Jfr även blad 2 
och 3. 

FIGUR 4. Exempel på redovisninq ~v resultat från dynamisk 
sondering typ HfA enligt SGF standard. 
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LEGEND BOREHOLE NUMBER 0 
ELEVATIONS + 9.35. + 10. +5. !O 

TYPE OF PROBING D PB 

s 
M 

H 
X 

==---

STANDARD MASS AND HEiGHT OF FALL 

MASS IN kg OTHER THAN STANDARD 

HEIGHT OF FALL OTHER THAN STANDARD 

TURNING OF ROD. 

NUMBER OF BLOWS EXCEEOING 100 
BLOWS PER 20 cm TEST TYPE B 

SPECIFIC RESISTANCE VALUE Pa 

NO MEASUREMENT MAOE. 

P-VALUES 

q - VALUES 

SYMBOL FOR ENOING OF PROBING. 

FIGUR 5. Exempel på redovisning av resultat från dynamisk 
sondering DPB enligt europeisk rekorrrnenderad standard. 
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