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NS-EN ISO 22475-1

• Beskriver prøvetakingsmetoderBeskriver prøvetakingsmetoder 
og –utstyr, tekniske prinsipper 
ved prøvetaking av jord, berg og 
grunnvanng



NS EN ISO 22475 1NS-EN ISO 22475-1

• 5.2.2 Sampling techniques, sample transportationp g q , p p
and storage procedures shall be selected on the
basis of required
• sample quality class according to EN 1997 2• sample quality class according to EN 1997-2
• sample mass, and
• sample diameter

depending on the type of laboratory tests to be
carried out

• 5.2.3 A specific sampling category shall be selected
in order to achieve a required sample quality class
according til EN 1997-2 (see 6.2)acco d g t 99 (see 6 )



NS-EN ISO 22475-1
3 kategorier av prøvetakingsmetoderg p ø g

• 6.2.1 There are three categories A, B and C of
sampling methods For given ground conditions theysampling methods. For given ground conditions, they
are related to the best obtainable laboratory quality
class of soil samples (defined in EN 1997-2) as 
h i T bl 1shown in Table 1



NS-EN ISO 22475-1
Prøvetakingsmetoder og kategorier

Bl kk t ki (Ø250 ) A• Blokkprøvetaking (Ø250 mm) - A

• Stempelprøvetaking (Ø54 mm, Ø75 mm, Ø95 mm) –
A (B)A (B)

• Graving, skovling, kanneboring, naverboring C (B)



NS-EN 1997-2

Gir generelle krav til utførelse og• Gir generelle krav til utførelse og 
tolkning ved bruk av de vanligste 
metodene for laboratorie- og 
feltundersøkelser samt krav tilfeltundersøkelser, samt krav til 
hvordan prøveresultatene benyttes 
i geoteknisk prosjektering sammen 
med NS-EN 1997-1



NS-EN 1997-2

F t ll ikk h d i tf i l b ll f lt• Forteller ikke hvordan prøving utføres i lab eller felt, 
men forteller hvordan prøveresultatene brukes i 
geoteknisk prosjektering

• Standarden er således et bindeledd mellom de 
relevante standardene for lab- og feltundersøkelser 
(bl NS EN ISO 22475 1) NS EN 1997 1(bl.a. NS-EN ISO 22475-1) og NS-EN 1997-1 som 
omfatter geoteknisk prosjektering og allmenne regler

• Det har før ikke eksistert noen standard i Norge med• Det har før ikke eksistert noen standard i Norge med 
tilsvarende innhold som NS-EN 1997-2



NS-EN 1997-2

2 4 2 5 Cl ifi ti t t• 2.4.2.5 Classification tests
(2) Suitable routine classifications tests for ground
samplers with various degrees of disturbance aresamplers with various degrees of disturbance are
presented in Table 2.2





NS-EN 1997-2

3 4 1 C t i f li th d d• 3.4.1 Categories of sampling methods and 
laboratory quality classes of samples
(2) Three sampling method categories shall be(2) Three sampling method categories shall be 
considered (EN ISO 22475-1)





Hvilke endringer må vi gjøre?

Kvalitetsklasser (før)Kvalitetsklasser (før)
1

(uforstyrret)
2

(forstyrret)
3

(omrørt)

Kvalitetsklasser (nå)Kvalitetsklasser (nå)
1 2 3 4 5



3.4.2 (3) Quality class 1 and 2

N l li ht di t b f th il t t• No or only slight disturbance of the soil structure
has occured during the sampling procedure or in the
handling of the sample

• The water content and the void ratio of the soil
correspond to those in-situ

• No change in constituents or in chemical composition
of the soil has occured



3.4.2 (4) Quality class 3 or 4

Obt i l th t t i ll th tit t f• Obtain samples that contain all the constituents of
the in-situ soil in their original proportions and for the
soil to retain its natural water contents

• The general arrangement of the different soil layers
or components can be identified

• The structure of the soil has been disturbed
• Certain unforeseen circumstances such as variation

in geological strata may lead to lower sample quality
classes beeing obtained



3.4.2 (5) Quality class 5

Th il t t i th l h b t t ll• The soil structures in the sample has been totally 
changed. The general arrangement of the different
soil layers or components has been modified so that
the in-situ layers cannot be identified accurately

• The water content of the sample needs not represent
th t l t t t f th il l l dthe natural water content of the soil layer sampled



Hvilke endringer må vi gjøre?

Kvalitetsklasser (før)
1 2 31

(uforstyrret)
2

(forstyrret)
3

(omrørt)

Kvalitetsklasser (nå)
1 2 3 4 5
(uforstyrret) (forstyrret) (omrørt)

A

B
C



Kan vi tallfeste kvalitetsklassene eller kun 
prøvekvalitet?

Kvalitetsklasser (nå)
1 2 3 4 51 2 3 4 5

(uforstyrret) (forstyrret) (omrørt)



Hvilke metoder har vi for å tallfeste 
prøvekvalitet?

E k i l t kkf k• Enaksiale trykkforsøk

• Ødometerforsøk

• Triaksialforsøk



Enaksiale trykkforsøkEnaksiale trykkforsøk

• Formen på last- deformasjonskurven kan indikere 
forst rret materiale h is k r en iser en je ntforstyrret materiale hvis kurven viser en jevnt 
stigende tendens, uten noe markert knekkpunkt ved 
lav tøyningsnivå (”slapp oppførsel”)



Tallfeste prøvekvalitet for enaksp

• Tøyning ved brudd for enaks kan gi oss en 
indikasjon på prøveforstyrrelse



Ødometerforsøk

• Ved vurdering av resultater fra et ødometerforsøk, er 
det i første rekke materialoppførselen i det pre-det i første rekke materialoppførselen i det pre
konsoliderte spenningsområdet som påvirkes av en 
eventuell prøveforstyrrelse



Ødometerforsøk
• Gi seg utslag i reduserte verdier for deformasjons-

parametere i dette spenningsområdet, og bare svakt 
fremtredende egenskapsvariasjoner ved passeringfremtredende egenskapsvariasjoner ved passering 
av pc

• En første og sterk indikasjon på prøveforstyrrelse er 
at ε-p`, M-p` og CV-p` kurvene gir lite markert 
definisjon av forkonsolideringstrykket



TriaksialforsøkTriaksialforsøk

• Formen på spenningsstien, spennings-tøynings-
f l t ådd t k k k iforløpet og oppnådd styrkeegenskaper kan gi en 
antydning om prøvekvalitet 



Tallfeste prøvekvalitet for ødo og triaks

St t i f d t t i k• Stor vannutpressing for ødometer og triaks
kan være en indikasjon på prøveforstyrrelse, 
selv om dette er avhengig av jordartstypeselv om dette er avhengig av jordartstype, 
type konsolidering, konsolideringsspenning 
og konsolideringstidg g



NGI kriterier basert på total volump
(Andresen, Kolstad)

OCR
ΔV/V0

Perfekt Akseptabel Veldig forstyrret

1.0 - 1.2 <3.0 3.0 – 5.0 >5.0

1.2 - 1.5 <2.0 2.0 – 4.0 >4.0

1.5 – 2.0 <1.5 1.5 – 3.5 >3.5

2.0 – 3.0 <1.0 1.0 – 3.0 >3.0

3.0 – 8.0 <0.5 0.5 – 1.0 >1.0



NGI kriterier basert på porevolump p
(Lunne, Berre, Andersen, Strandvik og Sjursen)

Δe/e0

OCR

Δe/e0

1
(Very good to

excellent)

2
(Good to fair) 

3
(Poor)

4
(Very poor))

1-2 <0.04 0.04-0.07 0.07-0.14 >0.14

2-4 <0.03 0.03-0.05 0.05-0.10 >0.10

4-6 <0.02 0.02-0.035 0.035-0,07 >0.07

•Marine claysy
•Ip mellom 10-50%
•w mellom 30-90%
•Dybde maks. 30 m
•OCR mellom 1 6•OCR mellom 1-6



Målsetning for rev. Melding nr 11

Prøvekvalitet

1 2 3OCR 1 2 3

εa
(%)

ΔV/V0
(-)

Δe/e0
(-)

εa
(%)

ΔV/V0
(-)

Δe/e0
(-)

εa
(%)

ΔV/V0
(-)

Δe/e0
(-)(%)

enaks

(-)
ødo/

triaks

(-)
ødo/

triaks

(%)

enaks

(-)
ødo/

triaks

(-)
ødo/

triaks

(%)

enaks

(-)
ødo/

triaks

(-)
ødo/

triaks
1-2 <3,0 <1,5 <0,04 3,0-6,0 1,5-3,5 0,04-0,07 >6,0 >3,5 >0,07, , , , , , , , , , , ,

2-3 <3,0 <1,0 <0,03 3,0-6,0 1,0-3,0 0,03-0,05 >6,0 >3,0 >0,10

3-6 <3,0 <0,5 <0,02 3,0-6,0 0,5-1,0 0,02-0,04 >6,0 >1,0 >0,07



Takk for oppmerksomheten! 


