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Prøvetakingskategori

• Kategori A: Uforstyrrede prøver skal ha materialstruktur og 
vanninnhold så lik som mulig det jordarten har i sin naturlige 
lagring i grunnen. 

• Kategori B: Forstyrrede prøver skal inneholde alle faste 
bestanddeler fra det lag de er tatt i, og skal ikke ha vært utsatt 
for kjemiske endringer under og etter prøvetakingen.

• Kategori C: Omrørte prøver har fullstendig forstyrret 
materialstruktur og kan inneholde bestanddeler fra andre lag 
enn det de er hentet fra.



Anvendelsesklasser
Anvendelsesklasser for jordprøver og egenskaper som bestemmes i laboratoriet
(ref. NS-EN 1997-2:2007+NA:2008).
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Utstyr og metode relatert til
prøvetakingskategori og
anvendelsesklasse
(ref. NGF Melding nr. 11 Prøvetaking)



Kommunikasjon

• Viktig med god kommunikasjon/rutiner mellom 
saksbehandlere, grunnborere, transportør og 
laboratoriepersonell, slik at prøvetakingsprosedyrer og 
eventuelt prøvetakerutstyr kan endres hvis kvaliteten ikke er 
tilfredsstillende.

• Prøveforstyrrelser skyldes boreprosedyrer og i mindre grad 
analyserutiner i laboratoriet.



Metoder for å vurdere prøvekvalitet

• Det enkleste er å knytte effekten av prøvekvalitet til resultat 
av enaksiale trykkforsøk, ødometerforsøk og treaksialforsøk.

• Effekten av prøvekvalitet avhenger av leirtype. Magre (mindre 
formbare) og kvikke leirer er mest utsatt for prøveforstyrrelser 
enn plastiske (formbare) og mindre sensitive leirer.

• Det er også en helt klar tendens til økende effekt på 
prøvekvalitet med prøvedybden (økte spenninger).
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Visuell vurdering av prøven

• Umiddelbart etter utskyvning bør prøven inspiseres 
visuelt, og tegn på prøveforstyrrelse må noteres. Dette 
kan være sår i overflaten, sprekker eller omrørte
soner, spesielt nær endene av prøvestrengen. De 
øverste og nederste delene av prøven (ca. 2·D) må 
derfor ikke benyttes ved bestemmelse av prøvens 
mekaniske egenskaper. 

• Røntgengjennomlysning av prøven kan gi god 
indikasjon på prøvens kvalitet og sammensetning. 





Enaksiale trykkforsøk

• Gode leirprøver med lite prøveforstyrrelse 
viser som regel klar bruddindikasjon ved 
mindre enn 3% aksialtøyning. 
Bruddindikasjon ved aksialtøyninger på 
over 5% er vanligvis å anse som dårlige 
prøver med stor grad av prøveforstyrrelse.

• Formen på last - deformasjonskurven kan indikere forstyrret 
materiale hvis kurven viser en jevnt stigende tendens, uten 
noe markert knekkpunkt ved lavt tøyningsnivå (”slapp” 
oppførsel).



Ødometer- og treaksialforsøk

• Vannutpressing i løpet av konsolideringen kan 
benyttes til å vurdere prøvekvalitet.

• Tidligere ble volumtøyningen, εvol = ΔV/V0 , under 
konsolideringen opp til in-situ spenning benyttet for 
å vurdere prøvekvalitet, men det er nå mer og mer 
vanlig å heller benytte poretallsforholdet, Δe/e0.

• De gir vanligvis relativt samsvarende resultat, men 
vurdering av prøvekvalitet ut fra poretallsforholdet
vurderes som en bedre metode. En endring i 
porevolum vil være mer skadelig for prøven/ 
kornstrukturen jo lavere det initiale porevolumet er.



Ødometer- og treaksialforsøk

• Det er en tendens til at treaksialprøvene gir lavere 
poretallsforhold, og dermed klassifiseres med bedre kvalitet 
enn ødometerprøvene, noe som trolig skyldes måten prøvene 
er forberedt på. Forskjellen mellom gode og dårlige prøver blir 
ofte mer markert for treaksialforsøkene, og er i mindre grad 
utslagsgivende i ødometerforsøkene. Bør derfor legge mer 
vekt på resultatene fra treaksialforsøkene ved vurdering av 
prøveforstyrrelser.



Ødometerforsøk

• Det er i første rekke materialoppførselen i det forkonsoliderte
spenningsområdet som påvirkes av prøveforstyrrelse. Dette kan 
gi seg utslag i reduserte verdier for deformasjonsparametrene i 
dette spenningsområdet, og bare svakt fremtredende 
egenskapsvariasjoner ved passering av forkonsoliderings-
spenningen (σc`).
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Ødometerforsøk

• Prøveforstyrrelse kan ofte gjøre det vanskelig å tolke pc`.
• I tillegg kan prøveforstyrrelse gi jordmaterialet alt for lav 

stivhet for spenninger under pc` og for høy stivhet for 
spenninger over pc`.

• En sterk indikasjon på prøveforstyrrelse er at ε-σ`, M-p` eller 
CV-p` kurvene gir lite markert definisjon av forkonsoliderings-
spenningen.
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Ødometerforsøk Eidsvoll



Ødometerforsøk - effekt av tid på p’c

• Vanlige ”hurtige” CRS forsøk på gode prøver gir typisk 15-20 
% høyere p’c enn trinnvis belastning med 24 timer pr. trinn.

• For øvrig skal p’c være tilnærmet proporsjonal med log(t/tref), 
men spørsmål om hvordan krypteorien vi anvender tar 
hensyn til dette.





Ødometerforsøk - Tolking og korreksjon
Ref. Karlsrud

Mre

Blokkprøver
a ≈ (0,16-0,38)p’c

m0



Ødometerforsøk - Onsøy leire

Results of CRSC 
tests on block 
and 54 mm 
samples



Ødometerforsøk

• Stor vannutpressing ved konsolidering av ødometerprøven til 
p0` kan være indikasjon på prøveforstyrrelse.

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Treaksialforsøk

• Ved drenert konsolidering av en mettet jordprøve til kjent 
spenningstilstand i et treaksialforsøk vil det presses vann ut 
av prøven. Stor vannutpressing kan være en indikasjon på 
prøveforstyrrelse, selv om dette er noe avhengig av jordarten, 
type konsolidering, konsolideringsspenning og 
konsolideringstid.

• Endring i poretall eller volum under konsolidering er en 
ganske sikker indikator.



Veiledende kriterier for evaluering av prøvekvalitet basert 
på endring i porevolum
(Ref. Karlsrud et. al)

Kvalitet Volumendring under 
konsolidering til p0’ (%)

Meget god < 1

God 1-2
Brukbar 2-4
Dårlig 4-6(8)
Meget dårlig-
ubrukbar

>6(8)



Treaksialforsøk - Porevolum
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Veiledende kriterier for evaluering av 
prøvekvalitet basert på endring i poretall
(Ref. Lunne et. al og NGF Melding nr. 11 Prøvetaking)



Sammenlikning endring poretall ved rekonsolidering til p0’
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Treaksialforsøk

• I tillegg til endring i prøvens volum og poretall vil også formen 
på spenningsstien, spennings-tøyningsforløpet og oppnådde 
styrkeegenskaper gi en antydning om prøvekvaliteten.



Onsøy - D = 12.3 m

0

10

20

30

40

0 5 10 15 20

Aksialtøyning (%)

Sk
jæ

rs
ty

rk
e 

(k
Pa

)

54 mm
76 mm
76 mm trimmet
Blokk



0.40

0.33

0.43

0.33

0.49

0.37

0.53

0.43

0

5

10

15

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Sua/p0` (-)

Dy
bd

e 
(m

) 54 mm
76 mm
76 mm trimmet
Blokk



Prøveforstyrrelse og effekt på fasthet 

Type prøveutstyr Udrenert aktiv skjærfasthet, % av 
perfekt prøve

Blokk
Ø76 mm trimmet
Ø76 mm
Ø54 mm

90 - 100
80 - 95
75 - 90

<75



Daneviksgt. Drammen
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