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SUMMARY 

This recommendation from the Norwegian Geotechnical Society presents methods and 
equipment for measuring pore water pressure and the ground water level. The recommendation 
is divided in two sections. The first is concerned with basic concepts, the second with methods 
and equipment. 

The ground water level is defined as that level in or under the ground surface, where the pore 
water pressure is zero, provided the pore water increases with depth from that level. There may 
be more than one ground water level within the same vertical section.  

The equipment described for measuring the pore water pressure and the ground water level 
comprises the open type standpipes, the hydraulic piezometers and the electrical piezometers. 
A table is given to aid in selecting the equipment best suited for various soils and pore pressure 
conditions. 

The installation and control of the various instruments are described and sources of error are 
also listed.  
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SYMBOLLISTE 

I denne meldingen benyttes følgende symboler: 

u Poretrykk  [kPa] 

uabs Absolutt poretrykk  [kPa] 

u0 Referansetrykk [kPa] 

Δu Poreovertrykk [kPa] 

pa Atmosfærens trykk [kPa] 

γw Tyngdetetthet av vann  (9,8 kN/m3) 

g Tyngdeakselerasjonen  (ca 9,8 m/s2) 

ρw Densitet av vann  (1000 kg/m3) 

z Stedshøyde 

h Potensialnivå 

GV Grunnvannstand
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INNLEDNING 
Grunnvannet spiller en viktig rolle i nesten alle geotekniske spørsmål. Under en viss dybde er 
alle jord- og bergarter på det nærmeste vannmettet, det vil si at alle hulrom (porer, sprekker 
mm.) er praktisk talt fylt av vann. Luft og annen gass kan likevel forekomme i porene, dels 
oppløst i grunnvannet, dels i gassform. I det sistnevnte tilfellet er materialet bare delvis mettet, 
noe som særlig forekommer i fyllinger og drenerte jordlag nær overflaten. 

Av større betydning enn metningsgraden er vanligvis trykkforholdene i grunnvannet. De har 
avgjørende innvirkning på stabilitetsforhold og forløp av setninger i jordmasser. Å bestemme 
trykktilstanden i porevannet, poretrykket, er et nødvendig middel til å kunne overvåke visse 
tidsavhengige grunnarbeider og til å vurdere virkningene av forskjellige geotekniske prosesser. 

Veiledningen tar sikte på å definere poretrykk, grunnvannstand og beslektede begreper, å 
beskrive hovedtrekkene ved de målemetoder som benyttes, og å gi opplysning til hjelp når man 
skal velge metode og utstyr under forskjellige forhold. I første rekke behandles målinger som 
inngår som ledd i grunnundersøkelser, idet for eksempel poretrykkmåling i fyllinger kan stille 
andre krav enn de som gjelder ved måling i naturlig grunn. 

Veiledningen består av to deler: Grunnbegrepene forklares i del A, mens målemetoder og utstyr 
behandles i del B. 
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1. DEL A:  GRUNNBEGREPER 
 Hydrostatisk	trykkfordeling		

I et åpent basseng med stillestående vann øker vanntrykket (p) lineært med dybden (d) og er 
gitt ved uttrykket 

 p = wd = wgd 

Her er w = vannets densitet (ca. 1000 kg/m3), g = tyngdens akselerasjon, og w = wg = vannets 
tyngdetetthet (ca. 9800 N/m3 = 9,8 kN/m3). Atmosfærens trykk, pa, er vanligvis ikke medregnet, 
og vanntrykket p regnes således ikke som absolutt, men som overtrykk i forhold til atmosfærisk 
trykk. Formelen gjelder så vel åpne vannmasser (hav, innsjø, elv) som vann i brønner og 
standrør med ubetydelig strømning. 

Hydrostatisk trykkfordeling er karakterisert ved at vanntrykket i enhver dybde i et punkt svarer 
til tyngden pr. flateenhet av en vannsøyle som står i nivå med overflaten av vannbassenget. 
Dette er illustrert i fig. 1, som representerer trykkforholdene når vannmassene er i 
likevektstilstand.  

 

Figur 1. Hydrostatisk poretrykksfordeling 

I grunnvannet kan også hydrostatisk trykkfordeling forekomme, i første rekke der jordmassen 
er meget permeabel og ikke inneholder noe tettende lag. I slike avsetninger, typisk sand- og 
grusavsetninger, kan trykkforholdene i grunnvannet registreres med standrør. Dette er vertikale 
rør som i nedre ende er perforert og som regel utstyrt med et filter, og som i øvre ende er åpne 
mot fri luft. Hvis det innenfor et lite areal settes ned flere standrør til ulike dybder i permeabel 
grunn, og trykkfordelingen er hydrostatisk, vil vannstanden i disse rør etter en tid stille seg i 
samme nivå uansett hvilken dybde rørenes nedre ende står i. Det forutsettes at alle rør står dypt 
nok til at de kommuniserer med grunnvannet. Dette felles nivå betegnes som grunnvannstanden 
for avsetningen på et gitt sted, ved tidspunktet for observasjonene. Denne definisjonen av 
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grunnvannstand gjelder imidlertid ikke under alle forhold. En mer generell definisjon er gitt i 
kap. 1.4. 

 Ikke‐hydrostatisk	trykkfordeling		
Sammenliknet med trykket i et åpent basseng, som er entydig bestemt av dybden, er 
trykkfordelingen i grunnvannet avhengig også av en rekke andre faktorer, som nedbør, frost, 
snøsmelting, tørke, drenasje og eventuell pumping fra brønner. Påføring av belastning på 
grunnen, jordlagenes permeabilitet og kompressibilitet, og andre geologiske og topografiske 
forhold kan dessuten spille en stor rolle. Flere av disse faktorene varierer på et gitt sted med 
både dybden og tiden, og dette gjør at en gjennomgående hydrostatisk trykkfordeling er et 
idealisert tilfelle som inntreffer sjelden eller bare tilnærmet. 

Eksempelvis kan tynne lag av leire eller annet tettende materiale forårsake en trykkfordeling 
som er ikke-hydrostatisk eller bare delvis hydrostatisk. Setter man ned flere standrør på samme 
sted til forskjellige dybder i permeable jordlag, kan man se om trykkfordelingen er hydrostatisk 
eller ikke. Stiller vannstanden seg ulikt i rørene, er trykkfordelingen ikke gjennomgående 
hydrostatisk. Det strømmer da vann gjennom ett eller flere jordlag. Strømningshastigheten kan 
være stor eller ubetydelig, avhengig av jordartene. 

 Poretrykk		
Det er som regel mest hensiktsmessig å beskrive trykkforholdene i grunnvannet ved hjelp av 
poretrykkbegrepet. De nedenstående definisjoner knytter seg til fig. 2 og tab. 1.  

 

Figur 2. Potensialsialnivå, poretrykk og trykkhøyde i målepunkt. 
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Tabell 1. Noen geohydrauliske grunnbegreper 

Størrelse, symbol Formel Enhet Definisjon 
Poretrykk 
u 

 kN/m2 = kPa Trykket i porevannet med 
atmosfæretrykket pa som 
nullpunkt 

Absolutt 
poretrykk 
uabs 

u + pa kN/m2 = kPa Trykket i porevannet medregnet 
atmosfæretrykket pa 

Poreovertrykk 
u 

 kN/m2 = kPa Del av poretrykket som 
overstiger et valgt referansetrykk 
(uo) 

Trykkhøyde 
u/w 

u/w = u/wg m Høyde av tenkt vannsøyle (med 
densitet w) som balanserer 
poretrykket i et punkt (ved 
tyngdeakselerasjon g) 

Stedshøyde 
z 

 m Nivå (kote) for et punkt regnet fra 
et valgt nullnivå (z = 0) 

Potensialnivå 
h 

 m Nivå (kote) for topp av tenkt 
vannsøyle som balanserer 
poretrykket i et punkt. 

Grunnvannstand 
GV 

 m Nivå (kote) hvor u = 0 og visse 
andre vilkår er oppfylt 

 

Poretrykket defineres som trykket i porevannet angitt som kraft pr. flateenhet og med 
atmosfæretrykket som nullpunkt. Poretrykket kan også representeres ved trykkhøyden eller ved 
potensialnivået, slik som vist på fig. 2 og beskrevet i tabell 1. 

I visse tilfeller kan det opptre negativt poretrykk knyttet til kapillært sug i finkornige materialer. 

I delvis mettet jord vil trykket i porene også bestå som et gasstrykk, men dette kan avvike fra 
poretrykket, definert som et vanntrykk. 

Absolutt poretrykk finner man ved å addere det aktuelle atmosfæretrykket pa til det målte 
poretrykk (hvor for eksempel pa = 1013 mbar = 101,3 kN/m2). 

Med poreovertrykk (u) menes den del av poretrykket som overstiger et visst referansetrykk. 
Som referansetrykk benyttes for eksempel et hydrostatisk fordelt, initielt poretrykk (uo). Er 
poretrykket mindre enn referansetrykket, kan differansen betegnes som poreundertrykk.  

Poretrykkmåler (piezometer) er et instrument som benyttes til å måle poretrykk i grunnvannet. 

For å bestemme poretrykkforholdene i grunnen må man som regel foreta poretrykkmåling i 
flere dybder og over en viss tidsperiode. Ved fremstilling av tidsforløpet for poretrykket i ett 
eller flere målepunkter, er det ofte hensiktsmessig å bruke en nivåskala med kotehøyder for 
potensialnivået (h), dvs. det nivå en tenkt vannsøyle må stå i for å gi det målte trykk i 
målepunktet. Et eksempel på slik fremstilling er gitt i fig. 3. Selve poretrykket kan da finnes av 

u = w (h-z), hvor z = stedshøyde (kote) for målepunktet, slik det fremgår av fig. 2. 
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Figur 3. Eksempel på presentasjon av poretrykkmålinger. 

Som et annet eksempel viser fig. 4 resultatet av poretrykkmålinger i lagdelt grunn. Stiplede 
linjer viser forlengelser av hydrostatisk trykkfordeling i sandlagene. Disse linjene skjærer null-
linjen for poretrykket i tre ulike nivåer. 

Hvert nivå representerer potensialnivået i det tilhørende permeable jordlag. 
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Figur 4. Eksempel på poretrykkmålinger i lagdelt grunn. 

 Grunnvannstand	og	grunnvannsflate		
En generell definisjon av grunnvannstand er basert på trykkfordeling i grunnvannet og gjelder 
også for lite permeable jordmasser. Kort uttrykt sier den at grunnvannstanden er det nivå i eller 
under terrengnivå der poretrykket er lik null. Det stilles som tilleggskrav at poretrykket øker 
med dybden fra det nevnte nivå. 

Ved grunnforhold som forutsatt i avsnittet ovenfor, faller den slik definerte grunnvannstand 
sammen med vannstanden i et åpent standrør. I det generelle tilfellet kan grunnvannstanden 
(dvs. nulltrykknivået) bare finnes ved å utføre et passende antall poretrykkmålinger i 
forskjellige dybder og ekstrapolere poretrykkene til skjæring med null-linjen. 

Nulltrykknivået har ingen direkte sammenheng med vanninnholdet eller metningsgraden i 
jordmassen. Ofte er jordmassen vannmettet også i den kapillære sonen over grunnvannstanden. 

Ekstrapolasjon fra hydrostatiske partier av poretrykkurven kan gi flere skjæringer med null-
linjen. På fig. 4 er tre nulltrykknivåer bestemt på denne måten. Den ovenstående definisjon av 
grunnvannstand tilfredsstilles imidlertid verken av nulltrykknivået for sand 2 eller av det for 
sand og grus 3, fordi poretrykket ikke er null noe sted i disse jordlag. Bare nulltrykknivået for 
sand 1 kan derfor betegnes som en grunnvannstand, mens alle tre nivåer er potensialnivåer for 
de respektive lag. 
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I dette eksemplet er det antatt at det hersker hydrostatisk trykkfordeling i ett eller flere jordlag, 
men dette er ingen nødvendig forutsetning for å bestemme en grunnvannstand etter den 
definisjonen som er gitt.  

Der trykkfordelingen er uoversiktlig eller avviker radikalt fra den hydrostatiske, særlig i leire, 
kan ikke alltid en entydig grunnvannstand bestemmes. 

Ser man på forholdene over et visst område, brukes betegnelsen grunnvannflate eller 
grunnvannsspeil for den flate som man kan tenke seg fremkommer ved å forbinde 
grunnvannstanden på flere målesteder innenfor et område. Det kan i visse tilfeller være tale om 
flere grunnvannflater i samme område, se fig.5.  

 

Figur 5. Eksempel på to adskilte grunnvannsflater, Johnson (1972).  

En potensialflate er en flate som man får ved å forbinde potensialnivået på flere målesteder for 
et visst vannførende lag. Når en potensialflate ligger høyere enn terrenget og en eventuell fri 
vannflate, opptrer en artesisk tilstand som kan gi et utspring hvis det tettende laget punkteres 
eller eroderes av vannstrømmen.  

Fig. 6 viser et eksempel på artesiske poretrykksforhold, noe som er ganske vanlig i 
dalsenkninger, men som det er lett å overse hvis det for eksempel bare settes standrør ned i det 
øvre sandlaget. 
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Figur 6. Eksempel på to potensialflater, hvorav en representerer artesisk poretrykkstilstand, 
Johnson (1972). 

Både grunnvannflater og potensialflater er i alminnelighet krumme, som antydet på fig. 5 og 6, 
særlig i nærheten av aktive brønner og infiltrasjonspunkter. Selv om elver, innsjøer mm. ofte 
kommuniserer med grunnvannet, kan i visse tilfeller et frittstående vannbasseng ha liten eller 
ingen relasjon til grunnvannflaten eller potensialflaten under bassenget. 

Som eksemplene antyder er det ofte en vanskelig oppgave å kartlegge grunnvannforholdene. 
Arbeidsmåten må tilpasses så vel problemstillingen som de geologiske forhold, noe som krever 
både teoretisk innsikt og kjennskap til målemetoder og utstyr. 
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2. DEL B: METODER OG UTSTYR 
 Oversikt	og	beskrivelse		

 Vannstandobservasjoner	
Ved grunnundersøkelser bør som regel vannstanden i borehull og eventuelle sjakter, brønner, 
elver og innsjøer måles inn, selv om disse observasjonene ikke kan anses som direkte 
grunnvannstandsmålinger. Slike målinger kan i oppsprukken tørrskorpe registrere tilsig av 
regnvann gjennom sprekkesystemet, og dette behøver ikke ha noen sammenheng med 
poretrykket i leiren. Målingenes relevans er sterkt avhengig av forholdet mellom tilsiget av 
vann og fordampingen, og de er derfor best egnet i grove jordarter. Jo lenger tid observasjonene 
strekker seg over, jo større betydning kan de tillegges, særlig dersom de blir supplert med 
opplysninger om nedbør og lokale avløps- og tilløpsforhold. 

 Åpent,	hydraulisk	system	
Standrør: Målinger ved hjelp av standrør forutsetter at bare permeable lag skal undersøkes, og 
at en har nødvendig kjennskap til hvilke dybder ett eller flere slike lag befinner seg på innenfor 
det området målingene skal omfatte. Dette krever som regel at grunnundersøkelser må være 
utført, eller utføres samtidig med at standrørene blir satt ned. Standrørenes nedre ende må være 
perforert og utstyrt med sil eller filterspiss. Skal de stå i finere materiale enn fin sand eller grus, 
bør de dessuten utføres med sandfilter. Fig. 7 viser snitt av standrør med filterspiss. Valg av 
nedsettingsdybde kan ha stor betydning i lagdelt grunn, hvor trykkfordelingen sjelden er 
hydrostatisk.  

Standrør eller åpne borehull er nødvendige hvis vannprøver skal tas opp eller det skal utføres 
prøvepumping. 

Casagrandes piezometer: Den første effektive poretrykkmåler for finkornige jordarter var 
Casagrandes piezometer (fig. 8), som består av et rørformet keramisk filter med en plastslange 
til overflaten. Denne måleren er beregnet på å settes ned i et borehull, og fungerer i prinsippet 
som et standrør med lite tverrsnitt i forhold til filterarealet. Rundt filteret fylles egnet filtersand. 
Hullet over filteret forsegles. Systemet vannmettes før nedsettingen, og poretrykket måles ved 
at en peiler vannstanden i plastslangen, for eksempel med en elektrisk kontaktsonde. Detaljerte 
anvisninger på installasjon er gitt av U.S. Dept. of the Interior (1974). 

Hydraulisk poretrykkmåler I prinsippet er dette som Casagrandes piezometer, men filterspissen 
er skrudd fast i stålrør (fig 9). Måleren presses ned i grunnen, og forseglingen skjer ved direkte 
kontakt mellom jord og rør. Stigeslangen ligger beskyttet inne i rørene. Nærmere omtale av 
slike poretrykkmålere er gitt i avsnitt 2.3.1. 
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Figur 7. Snitt av standrør med filterspiss. 

 
 
Figur 8. Casagrandes piezometer. 
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Figur 9. Hydrauliske poretrykksmålere. 
Åpent hydraulisk system. 
 

 
Figur 10. Hydrauliske poretrykksmålere. 
Lukket, hydraulisk system. 

(Merk: v = densitet av væsken i slangen, vanligvis w) 

 Lukket,	hydraulisk	system	
Et lukket system (fig. 10) oppnås ved å montere et manometer eller en elektrisk trykkmåler på 
enden av slangen. Det lukkede system gir raskere respons på trykkvariasjoner og muligheter 
for å måle poreovertrykk i forhold til hydrostatisk verdi. Løsningen er lite benyttet da elektriske 
poretrykkmålerne normalt foretrekkes. 
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 Elektriske	poretrykkmålere	
En trykkmåler på elektrisk basis er montert i spissen av poretrykkmåleren. Det finnes en rekke 
forskjellige sensorer med forskjellige størrelser og utforming, både i Norge og internasjonalt. 
To eksempler på målere som ofte benyttes i Norge er vist i fig.11 (svingende streng) og fig. 12 
(strekklappbasert membran). Fra måleren går ledninger gjennom forlengelsesrøret til 
overflaten. Slike målere har kort responstid og så lenge måleren er installert i frostfri dybde 
stilles ikke krav til frostbeskyttelse, slik som for hydrauliske målerne. Elektriske 
poretrykkmålere kan også benyttes uten forlengelsesrør, installert i borehull på samme måte 
som omtalt for Casagrandes piezometer. Måleren har større frihet med hensyn til ledningsføring 
og avlesningssted enn den hydrauliske typen. 

 
Figur 11. Elektrisk poretrykksmåler av type 
svingende streng. 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Elektrisk poretrykksmåler av type 
med strekklappbasert membran. 
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 Responstid	og	innstillingstid		
Når en poretrykkmåler presses ned i tette jordarter som leire, oppstår et poreovertrykk som 
følge av massefortrengningen. Det tar tid før dette poretrykket dreneres ut og et stabilt poretrykk 
innstiller seg. Innstillingstiden avhenger av grunnens permeabilitet og av målerens virkemåte 
og konstruksjon. Responstiden er den tiden som kreves for å oppnå en viss prosentvis utligning 
(for eks. 90 %) mellom målt og reelt poretrykk, etter at en endring i det sanne poretrykket er 
oppstått. Innstillingstiden er gjerne lenger enn responstiden. Innstillingstiden er ofte i 
størrelsesorden 2-3 døgn, men den kan variere, og i noen tilfeller kan instillingstiden være flere 
uker.  

Denne forsinkelsen som responstiden utgjør skyldes at det må forflyttes et visst vannvolum for 
at måleren skal registrere endringen i det sanne poretrykket. Dette vannvolumet er forskjellig 
for de ulike målertypene og fører blant annet til at de hydrauliske målerne kan ha en betydelig 
tregere respons enn de elektriske. Det kan også føre til en demping av responsen, spesielt for 
poretrykksendringer som skyldes anleggsaktivitet (for eksempel peleramming). 

Fig. 13 viser responstiden for forskjellige målere i forskjellige jordarter.  

 
Figur 13. Tilnærmede responstider for ulike poretrykksmålere (basert på Terzaghi & Peck, 
1967).	
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 Valg	av	måleutstyr		
Grunnforholdene og måleoppdragets art vil i stor grad bestemme hva slags utstyr som bør 
velges. Tabell 2 viser forslag til valg av måleutstyr. Det understrekes at dette er ment som 
veiledning og ikke som et forsøk på normering. Valget av utstyr må avpasses etter 
problemstilling, krav til responstid, til innstillingstid, økonomi, disponibel tid for måling etc. 
Det er her behov for individuell vurdering ut fra erfaringer. 

Ved valg av et system bør en ha i tanke muligheten for kontroll og kalibrering etter at det er tatt 
i bruk. 

Poretrykkmåling i berg skiller seg til dels sterkt ut fra poretrykkmåling i vanlige jordarter, og 
normalt benyttes det derfor spesielt utstyr til slike målinger. Kapittel 2.4 sier noe om dette. 

Tabell 2. Forslag til valg av målesystem. 

Tid 
Eksempel på 
måleoppdrag 

Leire, silt, 
tett morene 

Sand Grus Berg 

Langsomme 

endringer 

Grunnvannstand H, L, E S, H S S, H 

Poretrykk H, L, E H S, H H, L, E 

Relativt 
langsomme 
endringer 

Grunnvannsendring 
ved pumpeforsøk, 
tidevann etc. 

L, E H, L, E S, H L, E 

Oppfylling av 
vanntunneler 

L, E H, L, E S, H L, E 

Grunnvannsendring 
ved på- eller 
avlastning av grunnen 

L, E L, E - - 

Poretrykksendring i 
fylling 

L, E L, E - - 

Langtidsvirkning av 
peleramming 

L, E L, E - - 

Hurtige 
endringer 

Poretrykksendring 
ved trafikk, bølger o.l. 

E E   

Dynamisk 
poretrykksendring 
ved peleramming, 
spunting etc. 

E E - - 

Poretrykksendringer 
ved frost og tele 

E - - - 

S H L E - 

Standrør, åpent Åpen 
hydraulisk 

poretrykksmåler 

Lukket 
hydraulisk 

poretrykksmåler 

Elektrisk 
poretrykksmåler 

Lite aktuell 
måling 
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 Beskrivelse	og	bruk	av	åpen,	hydraulisk	poretrykkmåler		
Beskrivelsen dekker alle hydrauliske poretrykkmålere av samme prinsipp. 

Utstyr og installasjon. Spissen på måleren har et bronsefilter eller et keramisk filter rundt en 
messingstamme. En måleslange av plast festes til spissen og føres opp gjennom foringsrøret. 
Når den første lengden av foringsrøret er skrudd på, settes spissen ned i en bøtte med rent vann. 
Måleslangen tres inn på nippelen til en bøttesprøyte, og det pumpes vann gjennom filteret til 
det er fritt for luft. 

På forhånd skal det være forboret ned gjennom tørrskorpen der poretrykkmåleren skal settes 
ned. Forboringen kan godt være ført dypere, men ikke så dypt at det blir strømning av vann 
langs stangen. En bør derfor avslutte forboringen minst tre meter over det planlagte 
installasjonsnivået, men dette kan fravikes hvis poretrykket skal måles i et lag med begrenset 
tykkelse.  

Under nedpressingen spyles det med vann fra bøttesprøyten til spissen er kommet ned i den 
uforstyrrede grunnen. Deretter plugges slangen for å hindre vanntransport inn i filteret. 
Spylingen bør avsluttes minst en meter over det nivået der spissen skal stå under målingen. 

For å hindre vanngjennomstrømning i rørskjøtene skal alle rørskjøter smøres med fett eller 
annet egnet materiale, eller det kan brukes gjengeteip eller lignende. 

Frostsikring. Er det fare for frost skal vannet i måleslangen byttes ut med frostvæske. Denne 
består av en blanding av glykol (konsentrert frostvæske), rødsprit og vann. Blandingsforholdet 
skal være slik at densiteten blir så vidt lavere enn for vann. Anbefalt blandingsforhold er 4 deler 
konsentrert frostvæske, 3 deler vann og 3 deler rødsprit. Frostvæsken pumpes inn ved hjelp av 
bøttesprøyte eller lignende gjennom en tynnere plastslange som føres ned gjennom måleslangen 
til bunnen av denne.  

Konsentrert frostvæske har en densitet som er 12 % høyere enn for vann, og gir dermed 
tilsvarende feil stigehøyde i måleslangen dersom den ikke blandes ut som anvist ovenfor. 

Måling. En vanlig metode for måling av vannstanden i måleslangen er å benytte en kabel med 
to parallelle ledere som ikke er sammenkoblet i kabelenden. Et batteri leverer strøm til kabelen. 
Når kabelenden kommer ned i vann eller frostvæske, oppstår en strømforbindelse som 
registreres på måleinstrumentet.  

Målingene utføres ved at kabelen føres ned gjennom måleslangen til instrumentet gir utslag. 
Dybde fra toppen av måleslangen ned til vannet i slangen noteres på spesielt skjema. Et 
eksempel på et slikt skjema er vist i Figur 14. Opptegning av måleresultatene kan for eksempel 
gjøres som vist på fig. 3 og fig. 4.  
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Figur 14, Eksempel på skjema for registrering av poretrykk. 

 Beskrivelse	og	bruk	av	elektrisk	poretrykkmåler		
Elektriske poretrykkmålere leveres med svingende streng eller strekklappbasert membran som 
målerelement. 

Poretrykkmåler med svingende streng frekvensmåler: Beskrivelsen som følger er knyttet til 
poretrykkmåler basert på svingende streng som måleprinsipp (se fig 11). Måleren har et 
bronsefilter, men andre filtermaterialer kan også benyttes. En stålmembran deformeres elastisk 
av poretrykket. Strengen som er festet til membranen forandrer egenfrekvens når membranen 
deformeres. Egenfrekvensen til strengen måles og omregnes til poretrykk ved hjelp av 
kalibreringsskjemaet til måleren. 

Poretrykksmåler med strekklappbasert trykkmåler: Beskrivelsen som følger er knyttet til 
poretrykkmåler med nullpunktkontroll og basert på strekklapper som måleprinsipp, se fig. 12. 
Måleren har et bronsefilter, men andre filtermaterialer kan også benyttes. En stålmembran 
deformeres elastisk av poretrykket. En stang/stag som er festet til membranen er koblet til et 
strekklappsystem og måler poretrykket på membranen. Måleren utstyres normalt med minne. 
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2.3.2.1 Kalibrering	og	kontroll	
Kalibrering av måleren utføres av leverandør og skjer i minst ti trinn over målerens 
måleområde, med en nøyaktighet lik eller bedre enn 0,1 % av fullt måleområde.  

Ved gjenbruk av måler skal den kontrolleres og kalibreres før ny installasjon. Det påpekes at 
målere sjelden gjenbrukes. Det skyldes økonomiske årsaker og at måleren eller 
forlengelsesrørene ofte ikke tåler påkjenningene fra opptrekkingen. 

Målere som er i bruk over lengre tid skal om mulig kalibreres regelmessig, anbefalt hvert 2. år. 
Ved lange måleforløp kan kalibreringsintervallet fravikes, men målerverdiene må kontrolleres. 
Kalibrering skal ellers skje når det er mistanke om at måleren har vært overbelastet. 

2.3.2.2 Kontroll	før	nedsetting	
Svingende streng: Poretrykkmåleren kobles til digitalt frekvensmeter og kontrolleres opp mot 
nullpunktfrekvens i kalibreringsskjemaet til den aktuelle måleren. 

Strekklappbasert: Poretrykkmåleren måler et absolutt trykk. Måleren kontrolleres ved å koble 
til egnet avlesningsinstrument til måleren. Måleresultatet i friluft skal være lik det atmosfæriske 
trykket. Dette verifiseres ved at det atmosfæriske trykket måles med separat 
avlesningsinstrument.  

2.3.2.3 Klargjøring	og	nedsetting		
Tidligere beskrivelse av forboring og tetting av rørskjøter ved omtale av hydrauliske 
poretrykkmålere (se pkt. 2.3.1) gjelder også her. Målerne må plasseres i frostfri dybde. I 
prinsippet bør målerne være best mulig vannmettet ved nedsetting. Dette kan for eksempel 
gjøres på følgende måte: 

Svingende streng: Målerspissen fylles helt med rent vann. Et vannfylt kondom eller en plastpose 
trekkes over måleren. Ved nedpressingen vil posen bli punktert og dratt bort fra spissen. 
Forlengelsesrørene skrus på etter hvert som måleren presses ned. Målerverdien avleses 
kontinuerlig under nedpressing.  

Under nedpressingen må det påses at membranen ikke overbelastes. Dette kan gjøres ved å 
regulere nedpressingshastigheten og/eller påføre gasstrykk bak membranen hvis mulig. Etter at 
måleren er presset ned til full dybde, kontrolleres målerverdien og deretter tas første avlesning. 
Ved måling av dynamiske variasjoner og raske forandringer i poretrykket, kan det være behov 
for spesielle forholdsregler for metning, som for eksempel koking av filteret under vakuum og 
nedsetting av måleren gjennom et vannfylt foringsrør. 

Strekklappbasert: Måleren mettes ved at den settes i en skruestikke med spissen pekende opp. 
En trakt tres over måleren. Trakten fylles med vann og lufteskruen i spissen fjernes.  En 
vakuumpumpe brukes til å suge ut luften gjennom spissen. Når måleren er gjennomluftet og 
fylt med vann settes lufteskruen tilbake i spissen og strammes til.   

På samme måte som ved svingende streng trekkes et kondom eller en plastpose over måleren, 
og samme prosedyre følges. Måleren må ikke belastes utover kalibrert måleområde. 
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2.3.2.4 Avlesning	
Det tar noe tid før poretrykket innstiller seg på stabilt nivå etter nedpressing. Innstillingstiden 
er avhengig av hvor tett massen er.  

Svingende streng: Avlesning utføres ved å koble et tilpasset instrument til de to lederne som er 
ført opp gjennom forlengelsesrøret. Målerverdien (frekvensen) avleses og omregnes til det 
poretrykket som tilsvarer avlest verdi. Måleren kan kobles til fjernavlesning for 
sanntidsovervåking, med muligheter for å sette opp grenseverdier og varsling ved overskridelse. 

Strekklappbasert: Avlesning utføres ved å koble et tilpasset instrument til de to lederne som er 
ført opp gjennom forlengelsesrøret. Atmosfæretrykket kan legges inn i måleprogrammet og 
poretrykket kan avleses. Samme instrument brukes til å programmere måleren og til å overføre 
data fra lagringsminnet. Måleren kan kobles til fjernavlesning for sanntidsovervåking, med 
muligheter for å sette opp grenseverdier og varsling ved overskridelse. 

Meteorologiske målestasjoner kan være en kilde til informasjon om det atmosfæriske trykket 
dersom man ikke utfører målinger av det atmosfæriske trykket på stedet. Alternativt kan det 
benyttes et atmosfærisk trykk på 101,3 kPa, som er det gjennomsnittlige lufttrykket ved 
havnivå. 

Det kan også være aktuelt å gjøre korrigeringer av lufttrykket avhengig av stedshøyde og 
eventuell høydeforskjell mellom meteorologisk målestasjon og plassering av poretrykksmåler. 
En høydeforskjell på 100 m tilsier en endring i luftrykk på 1,2 kPa, altså 12 cm vannsøyle. 

2.3.2.5 Nullpunktskontroll	av	installerte	målere	
For noen målere av type svingende streng kan det leveres utstyr for gjennomføring av 
nullpunktskontroll etter installasjon og til trykkregulering under nedpressing. 

Svingende streng: Dersom måleren har denne muligheten, er det boret to små hull i målerens 
stålmembran, se Figur 15. Under denne er det montert en gummimembran. Tilføres trykkluft 
på oversiden av membranene vil først trykkdifferansen utlignes. Økes lufttrykket ytterligere, 
presses gummimembranen ut fra stålmembranen som blir ubelastet, og nullfrekvensen kan 
måles. 

2.3.2.6 Kontroll	av	målere	etter	nedsetting		
For å kontrollere om det er lekkasje i de nederste gjengeforbindelsene, fylles forlengelsesrøret 
med vann etter at installasjonen er ferdig og stabile avlesninger er oppnådd. Hvis 
poretrykkavlesningene endres som følge av oppfyllingen tyder det på lekkasje. 

Ved avsluttet måleprogram kan det være aktuelt at måleren tas opp og kontrolleres. 
Nullpunktverdi avleses hvis mulig, spissen med filteret skrus av måleren, og filteret inspiseres 
visuelt. Det kan bemerkes at dype målere som har stått lenge i grunnen ikke alltid lar seg trekke 
opp. 

2.3.2.7 Målenøyaktighet	
For elektriske målere er kravet til målenøyaktighet 1,0 kPa. 
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Figur 15. Kontroll og avlesning av elektrisk poretrykksmåler. 

 Poretrykksmåling	i	berg	
For å måle poretrykk i berg må det bores med foringsrør gjennom løsmasser og ned til berg. 
Foringsrøret bores normalt 0,5-1 m inn i berg. Videre må det underbores uten foringsrør ned til 
riktig dybde, installasjonsdybden, for montering av poretrykksmåleren. Avhengig av 
installasjonsdybde, dybde til berg og grunnforhold, vil det normalt være behov for tyngre 
borutstyr enn en geoteknisk borrigg. Det er også mulig å benytte kjerneborhull til installasjon 
av poretrykksmålere. 

Før installasjon av målere må borhullet renskes og spyles rent. Selve installasjonen av 
poretrykksmåler i borhullet kan gjøres på flere forskjellige måter, og må vurderes konkret for 
hver enkelt installasjon. To eksempler på installasjon av måler i borhull er ved bruk av sandfilter 
rundt måler og gjenstøping av borhullet over sandfilter, eller ved bruk av pakker i borhullet 
over måleren.  
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Ved montering av poretrykksmåler i berg er det helt nødvendig og avgjørende å oppnå et tett 
borhull over poretrykksmåleren. Dersom det ikke tettes godt nok vil det stå igjen en 
strømningsvei gjennom hele borhullet og opp til løsmassene. Da vil det målte poretrykket være 
feil, og avviket kan være betydelig. Dersom foringsrøret trekkes opp må også borhullet i 
løsmassene tettes. All gjenstøping av borhull i berg og løsmasser må gjøres med et 
tettende/ekspanderende materiale. Ren sement/betong er ikke egnet. 

 Feilkilder		
 Generelt		

Installasjon, bruk og kontroll av poretrykkmålere stiller krav til forståelse og erfaring hos 
feltpersonalet. De vanligste feil har sammenheng med montasjen og gjelder alle faser, fra 
eventuell forboring av hullet og nedføring av måleren, eventuell forsegling, og til metning av 
systemet.  

 Deformasjoner	i	grunnen	
Dette kan medføre store skader på poretrykkmålere, særlig på rør og slanger, og kan dermed 
være årsak til feilaktige målinger. Beskyttelse mot slik skade kan i visse tilfeller oppnås med 
foringsrør eller plassering i kum. 

En bør passe på at poretrykkmålere som står ute i vannet ikke er frosset fast i isen og følger 
tidevannet opp og ned, da dette kan gi store feil i avlesning.  En lignende effekt kan en få ved 
store setninger der måleren penetrerer ned i grunnen. 

 Forsegling	
Utette rørskjøter kan føre til drenasje og derved gi feilaktige måleresultater. Manglende tetning 
over filteret, slik at det oppstår kommunikasjon med overliggende grunnvann, er trolig en vanlig 
feilkilde som kan gi utslag i måleresultatene, men som vanskelig kan oppdages.  

Lekkasje langs stenger og «kortslutning» mellom ulike lag i grunnen er også vanlige feilkilder. 
Plassering av målere i forboret hull, spesielt i grovere masser, gir målefeil. Ved behov for 
poretrykksmåling i grovere masser kan det være behov for spesiell montering med forboring 
med større rørdimensjon, og tetting over målerspiss med bentonitt eller lignende. 

 Hydraulisk	system	
Gassblærer kan oppstå ved montering av poretrykkmåleren, som følge av utskillelse av gass fra 
porevannet etter en tids bruk, galvanisk virkning, bruk av ikke diffusjonstett slange og ved 
midlertidig drenasje eller uttørking av jordlaget. Fyllmasser inneholder som regel luft eller 
annen gass. Ved bruk av grov filtertype vil gass kunne gi feilaktige poretrykkavlesninger. Det 
er en fordel med gjennomspyling av systemet, for eksempel med dobbel slange. 
Poretrykkmålere med filtre med særlig fine porer som ikke slipper gass igjennom, foretrekkes 
i umettet materiale. 

Feil på kabel og svakt batteri kan gi opphav til feilavlesning av vannstanden. 

Frost vil sette måleren ut av funksjon. Derfor må en ofte benytte frostvæske. Visse typer 
frostvæske kan tette filteret.  
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Feil blandingsforhold av frostvæske er en stor feilkilde. Konsentrert frostvæske har en densitet 
som er ca 12 % høyere enn for vann, og gir dermed tilsvarende feil stigehøyde i måleslangen. 
Blandingsforhold som beskrevet i 2.3.1 skal benyttes, eller annen sammensetning som 
resulterer i riktig densitet. 

 Elektriske	systemer	
Ved grunne målinger og lavt poretrykk vil det være en fordel med metning av filteret ved 
nedsetting. I delvis mettet jord kan gassinntrengning i filteret påvirke målingene, og valg av 
filtertype kan derfor ha betydning. 

 Variasjoner	i	tidevann	og	barometerstand	
Ved målinger i kystområder vil tidevannet gi fluktuasjoner i poretrykket. Dette er reelle 
trykkendringer og kan ikke betraktes som feil. 

Varierende atmosfæretrykk (barometerstand) påvirker ikke avlest poretrykk i åpne systemer, 
det vil si hydrauliske målere samt elektriske svingende streng målere som er laget for 
nullpunktskontroll etter nedpressing  

Lukkede målesystemer, inkludert elektriske strekklappbaserte målere og elektriske svingende 
streng målere som ikke er laget for nullpunktskontoll etter nedpressing, vil påvirkes av 
varierende atmosfæretrykk.  

Påvirkningen i målt poretrykk antas å være lik variasjonen i det atmosfæriske trykket. 
Påvirkningen fra et metrologisk høytrykk ligger i størrelsesorden 1 - 3 kPa (10 – 30 cm 
vannsøyle) og påvirkning av lavtrykk ligger i størrelsesorden 1,5 – 4 kPa (15 – 40 cm 
vannsøyle). Korrigering kan gjøres ved å bruke målinger av atmosfærisk trykk framfor et 
gjennomsnittlig lufttrykk på 101,3 kPa. 
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