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Innhold 
• Bakgrunn 

• Informasjon fra prøvetaking og 
laboratorieundersøkelser 

• Innledende vurderinger  

• Krav til prøvetakingen 

- Retningslinjer for prøvetakingen 

- Prøvetakingsklasser 

• Gjennomføring av prøvetakingen - 
erfaringer 

- Valg av utstyr 

- Dybde og omfang av prøvetakingen 

- Tiltak for ønsket kvalitet 

• Eksempler på borplan med prøvetaking 
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Informasjon fra prøvetaking og laboratorieundersøkelser 
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 • Potensiell informasjon for geotekniske vurderinger 

- Verifikasjon av lagdeling og materialtyper i de lag 

som dekkes av prøvetakingen 

- Påvisning av bløte/løse lag (mulig glideplan i 

stabilitetsproblem 

- Påvisning av andre fenomener av interesse: 

kvikkleire, organisk innhold, spesiell mineralogi 

etc.  

- Grunnlag for laboratorieforsøk med 

parameterbestemmelse for ulike geotekniske 

problemstillinger 

- Bestemmelse av sedimentets spenningshistorie 

og in situ spenningstilstand  
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Grunnforholdsinformasjon:  

• Lagdeling og jordartsbestemmelse 

– Verifikasjon av spesielle løse, bløte eller 

   sensitive lag 

– Dybde til berg eller fast, bærende lag 

• Jordartenes mekaniske egenskaper 

– Skjærfashet (udrenert skjærfasthet, friksjon) 

– Deformasjons- og konsolideringsparametre 

– Permeabilitet og drensegenskaper 

– Mobilisering, spenning-tøyningsrelasjon 

– Bruddkarakteristikk (kontraktans, dilatans) 

• Anleggsgeotekniske forhold 

– Gravbarhet og rambarhet 

– Frostegenskaper 

Prosjekteringsforhold:  
• Byggegrunnen 

• Gravbarhet  

• Telefarlighet 

• Rambarhet for peler 

• Erosjonsbeskyttelse 

• Stabilisering av byggegrunnen 

• Beskyttelse mot svelling og  kryp  

• Utforming av drenering og filtre 

• Krav til fyllingsmateriale 

• Skråningshelning 
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Inndeling i prøvetakingskategori og anvendelsesklasser 

NGF seminar – Prøvetaking og laboratorieundersøkelser 
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NS-EN ISO 22475-1 Prøvetaking og grunnvannsmåling 
Basert på Eurokode EN 1997-del 2 
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Mulig informasjon i laboratoriet 
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Jordegenskaper 

Anvendelsesklasser 

Uforstyrret Forstyrret Omrørt 

1 2 3 4 5 

Egenskaper som kan bestemmes 

• Kornstørrelse 

• Vanninnhold 

• Jordartssekvenser 

• Jordlagsgrenser – grov 

• Jordlagsgrenser – fin 

• Konsistensgrenser, korndensitet, humusinnhold 

• Vanninnhold 

• Densitet, densitetsindeks, porøsitet, permeabilitet 

• Kompressibilitet, skjærfasthet 
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Prøvetakingskategori iht. NS-EN ISO 22475-1 A 

  B  

  C  
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Problem Jordart Beregnings-
parametre 

Bestemt i felt 
(in situ måling) 

Bestemt i lab 
(prøvetaking) 

Stabilitet, 
bæreevne 

Leire, fin silt cu (su) 
a, c, tanf 

D, A, B 

x 
(x) 
- 

x* 
x* 
x* 

Stabilitet, 
bæreevne 

Sand, grov silt a, c, tanf 

 
x (x) 

Setninger Leire, fin silt sc’, OCR 
M, m 
cv, cr 

(x) 
(x) 
(x) 

x* 
x* 
- 

Setninger Sand, grov silt M, m x (x) 

Parameterbestemmelse i felt og laboratorium 

X:  Gir normalt gode resultater 
X*:  Påvirket av prøveforstyrrelse 

(X):  Usikker bestemmelse 
- :  Ikke brukbar, ikke relevant 
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Innledende vurderinger 
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Innledende vurderinger 
• Geologiske forhold 
• Ønsket prøvetakingskvalitet – informasjon til borleder 
• Dybde av prøvetakingen 
• Vurdering av prøvetakingsnivå 

Behov for innledende sondering 
Vurdering av lagdeling 

• Valg av prøvetaker 
Innhenting av erfaringsdata 
Tilgjengelig utstyr og økonomi 

• Kontroll og eventuell justering av utstyrs- og prosedyrevalg (interaksjon 
felt/lab) 
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Prøvekvalitet 
• Prøvekvalitet følsom for 

prøvetakingsprosedyre og valg av 

prøvetakingsutstyr 

• Skånsom behandling av prøven etter 

vellykket prøvetaking er også viktig 

• Korreksjon for prøveforstyrrelse 

mulig i etterkant, men krever god 

kunnskap om materialet 

• Spesielle prøvetakingsteknikker må 

vurderes brukt i viktige prosjekter, 

f.eks. blokkprøvetaking 

• Prøveforstyrrelse gir ikke alltid 

dårligere mekaniske egenskaper 

(eks. løs silt)! 

 
f250 mm blokkprøvetaker  
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Vanlig prøvekvalitet etter anbefalte prosedyrer 

NGF seminar – Prøvetaking og laboratorieundersøkelser 
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 Sylinderprøver  Jordart Dybde (m)  Kategori  Anvendelsesklasse  

f54 mm modifisert  Løs-middels fast lagret silt, sand, grus 15  B 3 

          
f54 mm  m/komposittsylinder Leire med Ip > 30% 30 (50) A 2 

f54 mm  m/komposittsylinder Sensitive siltige leirer og fin silt  30 (50) A-B 2-3 

f54 mm  m/komposittsylinder Organiske materialer  30 A-C 2-5 

f54 mm  m/komposittsylinder Løst lagret sand, grov silt 20 B 3-4 

f54 mm  m/stålsylinder Leire med Ip > 30% 30 (50) A 1-2 

f54 mm  m/stålsylinder Sensitive siltige leirer og fin silt  30 (50) A 1-2 

f54 mm  m/stålsylinder Organiske materialer  30 A-C 2-5 

f54 mm  m/stålsylinder Løst lagret sand, grov silt 20 B 3-4 

f72-76 mm  m/komposittsylinder Leire 30 A 1-2 

f72-76 mm  m/stålsylinder Leire med Ip > 30% 30 A 1 

f72-76 mm  m/stålsylinder Sensitive siltige leirer og fin silt  30 A 1-2 

f72-76 mm  m/stålsylinder Organiske materialer  30 A-C 2-5 

f72-76 mm  m/stålsylinder Løst lagret sand, grov silt 20 A-B 2-3 

f95 mm  m/stålsylinder Leire 20 (30) A 1 

          
Blokkprøver         
Håndskåret Leire 6 A 1 

f250 mm  Sherbrooke/ 
f160 mm NTNU 

Magre, sensitive leirer med Ip < 30 %, og 
andre leirer  

15 (25) A 1 
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Gjennomføringen av prøvetakingen – erfaringer 
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Observasjoner fra senere års forskning og studier 
 
• Blokkprøvetaking  

 Den beste metoden i leirer 

 Er benyttet med hell i større prosjekter med vanskelige prøvetakingsforhold 

 Krever spesialutstyr og trenet bormannskap 

 
- Stempelprøvetaking  

 Kan gi god prøvekvalitet i noen leirer  

 God prøvekvalitet krever godt vedlikeholdt utstyr og optimal geometri 

 Følsom for valg av feltprosedyrer 

 Større diameter gir generelt kvalitetsforbedring i leirer, usikkert i silt 

 Bruk av stålsylinder gir best resultat 

 
- Kombinasjon av høykvalitets prøvetaking, CPTU og eventuelt geofysiske 

undersøkelser kan gi en rasjonell grunnundersøkelse i større prosjekter 
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Blokkprøvetaking 

f250 mm 
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Faktorer som gir svekket prøvekvalitet 

• Skjæreegg 

– Ugunstig geometri og arealforhold 

– Skadet, uskarp eller ujevn skjæreegg 

– Mangel på skjæreegg 

– Bruk av prøvefanger (i leire/silt) 

• Prøvetaker 

– Dårlige vedlikeholdte/smurte pakninger 

– Skader på stempel og stempelstenger 

• Prøvesylindre 

– Innvendig overflate (smurning, korrosjon, 
materialkvalitet, jevnhet) 
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Faktorer som gir svekket prøvekvalitet 

• Skjæring av prøven 

– Hurtig nedpressing av prøvetaker 

– Diskontinuerlig skjæring av prøven   

– Overfylling av prøvesylinder (!)  

– Vibrasjoner fra borutstyr 

•  Hviletid 

– For kort ventetid kan gi tap av prøve 

– Utligning av poreovertrykk/sug  

• Opptrekk av prøven 

– Påkjenninger ved vridning/avskjæring  

– For hurtig strekking av prøven  

– Støt mot prøvetaker ved opptrekk  
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Faktorer som gir svekket prøvekvalitet 

• Forsegling av prøven 

– Dårlige eller manglende gummipropper   

– Utilstrekkelig fyllingsgrad av sylinder   

• Transport 

– Vibrasjoner og støt på prøvesylinder  

• Lagring 

– Lagring i frost eller sollys i felt  

– Lang lagringstid i laboratorium 

– Ugunstige lagringsbetingelser i 
laboratorium (temperatur, fuktighet)  

•  Prøvepreparering i laboratoriet 
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Prøvekvalitet – oppsummering 

- Ønsket kvalitetsnivå avgjøres av saksbehandler på 
bakgrunn av prosjektets status 

- Behovet for og viktigheten av å oppnå denne kvaliteten 
må kommuniseres til boreleder! 

- Konsekvensen av eventuelle avvik i anbefalt utstyrsvalg 
og prøvetakingsprosedyre må klargjøres! 

- Oppnådd prøvekvalitet fra laboratorieforsøk må 
vurderes og dokumenteres gjennom aksepterte, 
objektive kriterier  

- Gjennomføring av høy-kvalitets prøvetaking må vurderes 
i prosjekter som er følsomme for parameterkvaliteten 

- En dyrere prøvetaking med høyere prøvekvalitet kan 
føre til innsparing i prosjektet på grunn av billigere 
fundamenteringsløsning! 

- Optimal prøvekvalitet oppstår i et samspill mellom 
byggherre, saksbehandler og feltmannskap 
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Eksempler på prøvetaking  
Geotekniske problemstillinger 
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6 etasjers forretningsbygg med kjeller 
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Eksempel bassengbakken 2, Trondheim Plan for ny bebyggelse på tomten 
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Geotekniske problemstillinger 
• Naboforhold 

• Senkning av grunnvannstand 
• Rystelser i forbindelse med anleggsvirksomhet 
• Tilstandskontroll 

• Etablering av byggegrop 
• Utgravning, eksisterende infrastruktur etc. i 

grunnen 
• Avstivning av byggegrop, dimensjonering av 

støttekonstruksjon (spunt, forankring, 
innvendig avstivning)  

• Setninger av konstruksjoner 
• Nybygg 
• Nabobygg 
• Ledningskulvert 

• Valg av fundamenteringsløsning 
• Peling til bæredyktig lag 
• Direkte fundamentering 

• Forurenset grunn? 
• Behov for spesielle undersøkelser 
• Gjennomføring av grunnundersøkelse - HMS 

• Nærhet til kvikkleiresone 
• Krever utredning av større område 
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Hvilken informasjon om 
grunnforholdene trenger vi? 
• Lagdeling og type jordart 
• Avdekking av kvikkleire/nesten 

kvikk leire (sprøbruddmateriale) 
• Dybde til berg eller fast lag 
• Grunnvann- og 

poretrykksfordeling 
• Mekaniske egenskaper 

 Skjærfasthet  
      (bæreevne av bygget) 

 Stivhet (deformasjonsmodul) 

      (setninger av bygget) 

• Mulig forurensning 

kvikk 
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Hvordan kan vi oppnå denne informasjonen - borplan 

Sondering 
• Laggrenser 
• Type jordart? 
• Dybde til berg  
        eller fast lag 



multiconsult.no 

27 

Hvordan kan vi oppnå denne informasjonen - borplan 

Sondering 
• Laggrenser 
• Type jordart? 
• Dybde til berg  
        eller fast lag 

CPTU 
• Lagdeling 
• Type jordart 
• Mekaniske  
       egenskaper 
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Hvordan kan vi oppnå denne informasjonen - borplan 

Sondering 
• Laggrenser 
• Type jordart? 
• Dybde til berg  
        eller fast lag 

CPTU 
• Lagdeling 
• Type jordart 
• Mekaniske  
       egenskaper 

Prøvetaking 
• Jordart  
       verifikasjon 
• Kvikkleire 
       verifikasjon 
• Mekaniske  
       egenskaper 
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Hvordan kan vi oppnå denne informasjonen - borplan 

Sondering 
• Laggrenser 
• Type jordart? 
• Dybde til berg  
        eller fast lag 

CPTU 
• Lagdeling 
• Type jordart 
• Mekaniske  
       egenskaper 

Prøvetaking 
• Jordart  
       verifikasjon 
• Kvikkleire 
       verifikasjon 
• Mekaniske  
       egenskaper 

 
 Poretrykkmåling 
• GV-stand 
• Poretrykk- 
       fordeling 

Snitt gjennom totalstasjon 
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Hvordan kan vi oppnå denne informasjonen – snitt med bore- og prøvetakingsdybder 

Terreng 

U.k.kjeller 

Totalsondering 
for sikker påvisning 

av bergoverflate 

Prøvetaking med 
angitt plassering av 
prøver 

Piezometer 1 

Piezometer 2 CPTU inn i fastere lag 
NB! Stein 

Bergoverflate? 

Snitt gjennom totalstasjon midt i bygget 

Poretrykksstasjoner med  
2 poretrykksmålere 

Overgang fast lag 
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Hvordan kan vi oppnå denne informasjonen – snitt med boredybder 

~3B 

B = fundamentbredde 

Fordeling av tilleggsspenning  
for nytt bygg 

Rutine, treaks, 
(ødo) 

Rutine, ødo 

Rutine, treaks,  
ødo 

Rutine 

Terreng 

U.k.kjeller 

Fast lag 



multiconsult.no 

Utredning av naturlig skråning i kvikkleireterreng 
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? 

Eksempel: Utredning av naturlig skråning i kvikkleireterreng 
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Bergoverflate 

Antatt glidesirkel Sondering 
• Laggrenser 
• Type jordart? 
• Dybde til berg  
        eller fast lag 

Eksempel: Utredning av naturlig skråning i kvikkleireterreng 
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Eksempel: Utredning av naturlig skråning i kvikkleireterreng 
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Bergoverflate 

Antatt glidesirkel 

Sondering 
• Laggrenser 
• Type jordart? 
• Dybde til berg  
        eller fast lag 

CPTU 
• Lagdeling 
• Type jordart 
• Mekaniske  
       egenskaper 
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Eksempel: Utredning av naturlig skråning i kvikkleireterreng 
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Bergoverflate 

Antatt glidesirkel 

Sondering 
• Laggrenser 
• Type jordart? 
• Dybde til berg  
        eller fast lag 

CPTU 
• Lagdeling 
• Type jordart 
• Mekaniske  
       egenskaper 

Prøvetaking 
• Jordart  
       verifikasjon 
• Kvikkleire 
       verifikasjon 
• Mekaniske  
       egenskaper 

 
 

Skråningshøyde H 

Boredybde z =1,5H 
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Eksempel: Utredning av naturlig skråning i kvikkleireterreng 
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Bergoverflate 

Antatt glidesirkel 

Sondering 
• Laggrenser 
• Type jordart? 
• Dybde til berg  
        eller fast lag 

CPTU 
• Lagdeling 
• Type jordart 
• Mekaniske  
       egenskaper 

Prøvetaking 
• Jordart  
       verifikasjon 
• Kvikkleire 
       verifikasjon 
• Mekaniske  
       egenskaper 

 
 
Poretrykkmåling 
• GV-stand 
• Poretrykk- 
       fordeling 
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Eksempel: Utredning av naturlig skråning i kvikkleireterreng 
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Bergoverflate 

Antatt glidesirkel 

Sondering 
• Laggrenser 
• Type jordart? 
• Dybde til berg  
        eller fast lag 

CPTU 
• Lagdeling 
• Type jordart 
• Mekaniske  
       egenskaper 

Prøvetaking 
• Jordart  
       verifikasjon 
• Kvikkleire 
       verifikasjon 
• Mekaniske  
       egenskaper 

 
 
Poretrykkmåling 
• GV-stand 
• Poretrykk- 
       fordeling 

Rutine, CAUa  
aktiv treaks  

Rutine, ødo.  
DSS Direkte skjær  

Rutine Rutine, CAUp  
passiv treaks,  
ødo 

Rutine 


