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Abstract 
 
Comparison of Undrained Shear Strength Between Cone Penetration-Test and 
Drop Cone Test on Clay from Uppsala 
Axel Svensson 
 
The knowledge about the shear strength of a soil is important because it is a key 
parameter that is used in many calculations in construction engineering. Some 
examples of what’s possible to calculate are slope stability, the soil pressure against 
retaining walls and the carrying capacity of building foundations. Great economic 
losses or, in the worst case scenario the risk for human lives, could be the result if 
the geotechnical properties of the soil are ignored. This report considers the 
undrained shear strength of clay from Uppsala. There are different methods based on 
empirical experiences which are used to determine the undrained shear strength of a 
clay. In this project the methods and the results in undrained shear strength are 
compared between CPT-probing, which is carried out in-situ, and the drop cone test 
which is done in a laboratory. The reason for this comparison is that they usually 
don’t show the same results. 

The tests had already been made before this project started and therefore it is only 
the comparison of the results between the methods that has been done. The 
comparison was done by creating charts in Excel where the results from CPT and the 
drop cone test from was put together from the same point. The shear strength values 
from the methods were also statistically analysed with a t-test to see if they show the 
same hypothetical expected value with 95 % significance in every test point 
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Sammanfattning 
 
Jämförelse av odränerad skjuvhållfasthet mellan CPT-sondering och 
fallkonförsök på Uppsalalera 
Axel Svensson 
 
Kunskap om skjuvhållfastheten är viktig då den används för beräkningar inom bygg- 
och anläggningsbranschen. Exempel på vad som kan beräknas är släntstabilitet, 
jordtrycket mot en spont eller bärförmågan hos en byggnadsgrund. Stora ekonomiska 
förluster och i värsta fall fara för människoliv kan bli resultatet om jordens 
geotekniska egenskaper ignoreras. Denna rapport tar upp den odränerade 
skjuvhållfastheten i Uppsalalera. Det finns olika metoder som bygger på empiriska 
erfarenheter som kan användas för att ta reda på den odränerade skjuvhållfastheten 
i lera. I föreliggandeprojekt jämförs metoderna och resultaten i odränerad 
skjuvhållfasthet mellan CPT-sondering som utförs in-situ och fallkonförsök som utförs 
på lerprover i ett laboratorium. Anledningen till studien är att metoderna inte alltid ger 
samma mätvärden. 

Undersökningarna utfördes innan projektet började. Jämförelsen har gjorts genom 
den statistiska jämförelsen t (student)-test. Resultatet från t-testet visar att 
skjuvhållfasthetsvärdena från CPT respektive fallkonförsöken från samma 
undersökningspunkt och från samma nivå har samma hypotetiska förväntade värde 
på 95 % signifikansnivå. Genom sammanställda grafer syns att metoderna i de flesta 
fall överensstämmer till ett djup på minst 20 m. 
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Inledning 
Skjuvhållfasthet 
Med begreppet skjuvhållfasthet menas den skjuvspänning som krävs för att, i detta 
fall, leran ska nå brott (Wiesel et al., 1985). Med hjälp av Mohr-Coloumbs 
brotthypotes bestäms skjuvhållfastheten:  

 
τf = c + σtanφ    (1) 
 

som vid effektivspänning skrivs om till: 
 

τf = c' + σ'tanφ'    (2) 
 

där τfär skjuvspänning, φ' och c' är parametrar för friktionsvinkeln och 
skjuvhållfastheten och σ' är den effektiva normalspänningen (Wiesel et al., 1985). 
     Den odränerade skjuvhållfastheten är beroende av överkonsolideringsgrad 
(OCR), förkonsolideringstryck (σ'v0), belastningsfall samt jordtyp och den kan med 
materialparametrarna a och b beskrivas som: 

 
cu = 𝑎𝑎 ∗  𝜎𝜎′𝑣𝑣0 ∗ OCR𝑏𝑏    (3) 

 
Normalt antas b=0,8 men kan variera mellan 0,7-0,9. Det finns tre olika varianter av 
odränerad skjuvhållfasthet, aktiv skjuvning, passiv skjuvning och direkt skjuvning och 
a ges olika värden i de olika fallen. 

• Aktiv skjuvning, a ≈ 0,33 
• Passiv skjuvning, a ≈ 0,125 + 0,205wL/1,17  (4) 
• Direkt skjuvning, a ≈ 0,055 + 0,275wL/1,17   (5) 

I jord som innehåller organisk halt förändras parametern a när halten överstiger 2 %. 
Vid passiv och direkt skjuvning får a en linjär ökning vid en organisk halt mellan 2-
20 % till 0,40 och därefter blir den konstant. Vid aktiv skjuvning har a en linjär ökning 
enligt empirin mellan 0,33 - 0,50 för en organisk halt mellan 2-6 %. Efter det förblir 
den konstant (Larsson et al. 2007).   
    Den odränerade skjuvhållfastheten används till ingenjörsmässiga beräkningar som 
exempelvis stabilitet och i Sverige har traditionellt sett denna bestämts genom ving- 
och fallkonförsök men nu mera kompletteras ofta dessa med CPT-sondering 
(Larsson et al., 2007). Den odränerade skjuvhållfastheten erhålls genom korrektion 
och utvärdering av de uppmätta resultaten baserat på empiriska erfarenheter. Det är 
främst i normalkonsoliderad och svagt överkonsoliderad jord samt vid belastningar 
under kortare tid som den odränerade skjuvhållfastheten är dimensionerande. Den 
dränerade hållfastheten bör även beaktas i överkonsoliderad jord. Skjuvhållfastheten 
tas fram antingen genom laborativa försök eller genom empiriska uppskattningar. 
Utvärderingar från både CPT-sondering och fallkonförsök är halvempiriska på grund 
av olika hastighets-, störnings-, och skaleffekter. Därför måste de teoretiskt 
framtagna värdena empiriskt korrigeras baserat på tidigare erfarenheter (Larsson et 
al., 2007). Att inte ta hänsyn till en jords skjuvhållfasthet kan leda stora ekonomiska 
förluster och kan i vissa fall vara en fara för människoliv.  
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Syfte 
Syftet med föreliggande projekt är att jämföra metoderna och resultaten i odränerad 
skjuvhållfasthet mellan CPT-sondering som utförs in-situ och fallkonförsök som utförs 
på lerprover i ett laboratorium. Anledningen till jämförelsen är att undersöka om 
metoderna ger samma resultat för Uppsalalera då metoderna i huvudsak är 
utvecklade för den marina västkustleran. Det finns till exempel tidigare 
undersökningar som har visat att CPT-sondering ger mer pålitliga resultat i 
skjuvhållfasthet än fallkonförsök på sulfidjordar då spridningen på värdena är mindre 
(Larsson et al., 2007). 
 
Avgränsning 
Undersökningen har avgränsats till: 

• Provpunkter där både CPT-sondering och fallkonförsök har utförts på 
korresponderande nivå 

• Lera från ett begränsat område i Uppsala, inom Kungsängen 

Bakgrund 
Områdesbeskrivning 
Undersökningarna har utförts på lera från Kungsängen i Uppsala, se figur 1. Vid 
fyrisåns dalgång finns en förkastning som går mellan Kungsängen och gamla 
Uppsala där leran kan vara upp till 50-70 m mäktig. I Kungsängen kan 
jordmäktigheten på vissa ställen vara upp till 90 m.  
Generellt kan marken beskrivas, uppifrån räknat, 

• Fyllning 
• Postglacial lera 
• Glacial lera 
• Friktionsjord 
• Berggrunden 

Den postglaciala leran är på grund av förmultnande organiskt material ofta 
sulfidhaltig och gyttjeblandad. På vissa ställen kan till och med sumpgas påträffas vid 
till exempel pålning. Den postglaciala lerans mäktighet kan på vissa ställen stiga upp 
till 30 m (Lundin, 1988). Under den postglaciala leran finns den glaciala leran som 
karaktäriseras av att vara varvig med ett tunt mörkt vinterskikt och ett ljust tjockare 
sommarskikt. Leran avsattes från glaciärens smältvatten och varven visar 
årstidsvariationer. På sommarhalvåret var strömningshastigheten högre vilket 
innebar att vattnet hade en större transportkapacitet. Anledningen till varvigheten är 
att silt, som har ljus färg, avsattes på sommarhalvåret medan lera, som har mörk 
färg, avsattes på vinterhalvåret (Sveriges geologiska undersökning, u. å). Den 
glaciala leran avsattes från glaciärens smältvatten och sedimenterade över grövre 
material som sand, grus och morän. Under moränen hittas den kristallina 
berggrunden som består av granit (Lundin, 1988). 
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Figur 1. Karta över det undersökta området (© Sveriges geologiska undersökning) 
 
Fallkonförsök bakgrund 
Fallkonförsöketär en relativt snabb och enkel metod som används för att rutinmässigt 
bestämma den odränerade skjuvhållfastheten, sensitiviteten och flytgränsen på 
finkorniga jordar (Eriksson, 2004). Den uppfanns 1915 i Sverige av John Olsson som 
var en del av SJ:s geotekniska kommission (Wiesel et al., 1985). Sen dess har 
metoden använts och modifierats under årens gång fram till den nuvarande 
standarden, SS 02 71 25, som togs fram 1991 (Eriksson, 2004). Från början 
översattes konintrycken i leran till relativa hållfasthetstal men med tiden har empiriska 
samband framtagits mellan den odränerade skjuvhållfastheten och hållfasthetstalen 
(Wiesel et al., 1985).  

I början var det tre olika koner som rekommenderades, två koner på 10 g 
respektive 60 g med spetsvinkeln 60° samt en kon på 100 g med spetsvinkeln 30°. 
Tolkningen grundades på definitionen att om konintrycket blev 10 mm med 60 g-
konen så hade leran det relativa hållfasthetstalet H=10. Ett proportionellt samband 
antogs sedan mellan konintrycket och det yttre arbetet av konvikten. Med hjälp av 
detta utvecklades empiriska formler för sambandet mellan ett relativvärde och 
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skjuvhållfastheten. Detta kallas för H3-värdet och vilket är beroende på konintryck 
och konvikt. Så småningom kom följande ekvation att användas vid tolkning i Sverige 
(Eriksson, 2004): 

 
τfu = 𝐻𝐻3 (36 + 0,064𝐻𝐻3⁄ )    (6) 

 
Sven Hansbo föreslog att skjuvhållfastheten bör utvärderas ur ekvation 7 efter att han 
studerade krafterna som verkar på leran då den deformeras av konen när den släpps 
på provytan. Han normaliserade konintryck/tidsförlopp för de olika konerna och 
visade att samtliga försök kunde representeras med ett tids/deformationsband som 
stämde väl med det teoretiska. Detta innebar att oberoende av tidsförlopp och 
konintryck kunde dessa redovisas i samma diagram med värden mellan 0 och 1 för 
både tid respektive konintryck. Sambandet mellan koner med samma spetsvinkel fast 
med olika vikter studerades i en delstudie. Ur detta resultat framkom ett linjärt 
samband som överensstämmer med teorin, det vill säga att 400 g-konen ger ett 
dubbelt så djupt konintryck än 100g-konen. Det angavs dock inga begränsningar på 
konintrycket och därför utfördes tolkningar som idag inte hade varit accepterade. 
1985 slog SGF fast fallkonförsökets giltighet för ett konintryck mellan 5-20 mm och 
att tolkningen ska göras utifrån Hansbos formel. Detta var sedan grunden för den 
standard som bestämdes 1991 (Eriksson, 2004). SGF:s laboratoriekommitté (2004) 
rekommenderar idag att det lägsta värdet på konintrycket bör vara på 7 mm för 100 g 
konen.   

 
CPT bakgrund 
De första typerna av CPT-sonder (Cone Penetration Test) skapades runt 1935 och 
utförde mekaniska mätningar. Från 1950-talet och framåt har mätningarna övergått 
till elektroniska mätningar och antalet mätbara parametrar har utökats. De parametrar 
som främst mäts är spetstryck, mantelfriktion, portryck och sondens lutning, ibland 
mäts även skjuvvågshastighet och temperatur under sonderingen. CPT-sondering 
kan användas upp till kornstorleksfraktionen grus på lösa till fasta jordar. Genom 
CPT-sonderingar kan preliminär information om en jordarts geotekniska egenskaper 
samt jordlagerföljd fås. 1975 introducerades portrycksmätningar till CPT-sonderingar 
och vilket sedan blev standardiserat i Sverige 1984. Skälet för detta är att möjliggöra 
registrering av tunna lager av lera, silt och sand samt att särskilja jordarter med olika 
dräneringsegenskaper (Larsson, 2015).  

I början mättes portrycket separat eller parallellt med CPT-sonderingen, nu mera 
är portrycksmätningar integrerat till CPT-sonden. Det finns även en internationell 
standard där sondens djup ska korrigeras med hänsyn till sondens lutning. Denna 
standard är satt efter grövre, fastare och mer svårsonderad jord än vad som 
vanligtvis förekommer i Sverige (Larsson, 2015). Det finns två olika typer av CPT-
sonderingar, TE1 och TE2. TE2 mäter spetstryck, mantelfriktion och portryck medan 
TE1 inte mäter portryck (Swedish standards institute, 2013).  

Det finns olika klasser av CPT-sonder: CPT 1, CPT 2 och CPT 3. De olika 
klasserna är olika kraftfulla och har olika mätnoggrannhet vilket gör att de lämpar sig 
för olika sorters mätningar och jordtyper. Klass 3 är den som är mest lämpad för 
kohesionsjordar och kan ge information om dess egenskaper. Detta kommer dock 
med en begränsning vad det gäller nerträngningsförmåga då den har svårt att ta sig 
igenom grövre partiklar som sand. CPT 2 funkar också att använda till 
kohesionsjordar men där blir noggrannheten i lösa till medelfasta kohesionsjordar 
begränsad. (Sveriges geotekniska förening, 1992)  
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CPT-sonder användes till en början främst utomlands men började sedan användas i 
Sverige. Erfarenhetsunderlägget är större på fältspat- och kvartsmineral än vad den 
är för finkorniga jordarter. Det är under senare tid som medvetenheten om vikten av 
korrektion gällande temperaturstabilitet, portryck, måttoleranser och filterplacering 
har tillkommit. Därför är den äldre databasen idag oanvändbar förutom i speciella 
regioner med särskilda förhållanden med specifika sonder. Idag finns dock en solid 
bas på grund av flertalet undersökningar av olika jordar i Sverige och utomlands 
vilket möjliggör rationella och empiriska utvärderingar utifrån CPT-sonderingar på 
finkorniga jordarter (Larsson, 2015). 

Fallkonförsöket 
Utrustning 
Fallkonförsöket består av en konapparat med en justerbar arm dit konen fästs och 
släpps. Apparaten har en inbyggd mm-graderad skala där konintrycket mäts med 
hjälp av konens indexstreck på konskaftet. Det finns olika sorters koner med olika vikt 
och vinkel. Spetsvinkeln på konen får inte avvika mer än ± 0,2° och dess massa får 
inte skilja mer än ± 1 %. Fallkonens konade del ska vara minst 20 mm hög. Övriga 
redskap som behövs för försöket är trådavskärare, provuttryckare, spatel och en skål 
(Wiesel et al., 1985). Försöken utförs på både ostört och stört prov (Swedish 
standards institute, 2008). 
 
Utförande 
Ostört prov 
För att få så representativa resultat som möjligt i de ostörda försöken så utförs 
försöken på den del av provet som är minst stört. Därför pressas den översta delen 
av provhylsan ut med provutpressaren och skärs bort med trådavskäraren (Swedish 
standards institute, 2008). För att få ett så bra resultat som möjligt i skjuvhållfasthet 
bör densiteten och vattenhalten vara den samma som provet hade in situ. I figur 2 
visas hur konen placeras i nivå med lerprovet i provhylsan och sedan släpps 
fallkonen genom att klicka på utlösningsknappen (Wiesel et al., 1985). Där efter 
avläses och registreras konintrycket med en noggrannhet på 0,1 mm (Swedish 
standards institute, 2008). Detta ska utföras ytterligare två gånger och mellan 
försöken ska 1,5 gånger konintrycket skäras bort av leran så ett nytt ostört lerprov 
undersökts (Wiesel et al., 1985). Avviker något värde med mer än 10% så ska flera 
försök göras och det mest avvikande värdet tas inte med när medelvärdet beräknas. 
Överstiger konintrycket 20 mm ska en trubbigare eller lättare kon användas och om 
konintrycket är mindre än 5 mm ska en spetsigare eller tyngre kon användas 
(Swedish standards institute, 2008). Som standard används 30°, 100 g-konen. Blir 
konintrycket mindre än 5 mm används 30° 400g-konen och är konintrycket mer än 20 
mm används 60°, 60g-konen (Wiesel et al., 1985). SGF:s laboratoriekommitté har 
dock kommit med nya rekommendationer som säger att 30° 400g konen bör 
användas vid ett intryck mindre än 7 mm (Larsson et al., 2007). 

Utförs fallkonförsök på skiktade jordar behöver det kontrolleras att konen inte 
trängt in i ett annat skikt som exempelvis silt. Kan konen inte sjunka 5 mm utan att nå 
ett annat skikt så bör inte fallkonförsök utföras då felkällorna blir för stora. Används 
Hansbo formeln är det viktigt att konflytgränsen bestäms från samma provbitar som 
konprovet gjordes på. De porv som använts för att bestämma den ostörda 
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skjuvhållfastheten används också för att bestämma vattenkvoten och den omrörda 
skjuvhållfastheten (Wiesel et al., 1985). 

 

 
Figur 2. Fallkonförsök på ostört prov (Svensson, 2017) 
 

Stört prov 
När omrörda prover testas så är metoden i stort sett den samma men det finns några 
skillnader, uppställningen visas i figur 3. Här används 60° 60g-konen som 
standardkon. Blir konintrycket mindre än 5 mm används 30° 100g konen och blir 
konintrycket mer än 20 mm används 60° 10g (Wiesel et al., 1985). Finns skikt eller 
partiklar så bör dessa avlägsnas och noteras. Skålen ska helt fyllas med lera och 
noggrant röras om för att undvika att luft finns i provet (Swedish standards institute, 
2008). Innan konen släpps så ska ytan på leran vara slät (Wiesel et al., 1985). 
Fallkonförsöket bör utföras direkt efter omrörningen så inte lerans tixotropiska 
hållfasthet hinner öka (Swedish standards institute, 2008). Proceduren ska upprepas 
tills två försök i rad ger samma resultat eller tills konintrycket minskar. Mellan varje 
försök ska konen torkas av (Wiesel et al., 1985). 
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Figur 3. Uppställning av fallkonförsök för stört prov (SGI, 2008) 
 

Konsistensgränser 
En omrörd leras konsistens förändras med bland annat vattenkvoten. Då 
vattenkvoten för en flytande lera reduceras, övergår lerans konsistens gradvis från 
flytande, till plastisk och slutligen till fast konsistens och vice versa. Vattenkvoten 
varierar vid de olika övergångarna med exempelvis partikelstorlek och 
mineralinnehåll. Kriterierna för att bestämma dessa är främst utarbetade av Atterberg 
och modifierade av Casagrande. De vattenkvoter som motsvarar gränserna mellan 
konsistensområdena kallade Atterberg för ”konsistensgränser”, se figur 4. Genom att 
använda konsistensgränserna går det att bedöma finkorniga jordarters 
sammansättning, kompressions-, och hållfasthetsegenskaper (Larsson, 2008, 
Karlsson, 1974).  

Flytgränsen är övergången från flytande till plastisk och är central för bestämning 
av skjuvhållfastheten då skjuvhållfastheten justeras med flytgränsen genom 
”Hansbos formel”. Flytgränsen kan bestämmas på två sätt, dels som konflytgränsen 
med fallkonapparat och dels som stötflytgränsen med Casagrandes flytgränsapparat. 
I Sverige används i huvudsak konflytgränsen, medan stötflytgränsen är vanligast 
utomlands. Konflytgränsen (wL) definieras som lerans vattenkvot då konintrycket i ett 
omrört jordprov blir 10 mm, vid ett fallkonförsök med en kon med massan 60 gram 
och spetsvinkeln 60 grader. Plasticitetsgränsen (wP) definieras som lerans vattenkvot 
då ett jordprov kan rullas ut till en tre mm tjock tråd utan att falla sönder (Karlsson, 
1974). 
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Figur 4. Jordens volym som funktion av vattenkvoten med konsistensgränserna 
exemplifierade, modifierad efter Karlsson (SGI, 2008) 

 
Standardkolvprovtagning 
Syftet med standardkolvprovtagning är att ta ”ostörda” prover, vilket innebär att 
provets egenskaper ska vara de samma som på provtagningsplatsen. I normala 
svenska leror blir proven av god kvalitet men det kan vara omöjligt att får bra prover i 
lågplastisk och kvick lera. Det finns olika provtagningsklasser men för ostörda prover 
är det klass A som gäller då både mekaniska egenskaper och jordlagerföljd bevaras. 
Det finns två olika standardkolvprovtagare, ST1 som har en ytterdiameter på 60 mm 
samt ST2 som har 82 mm och de är båda en meter långa. De båda metoderna 
fungerar på lite olika sätt men storleken på provet blir 50 mm i diameter och med en 
längd på 700 mm. Provkolvarna trycks ner till önskat djup och lerprovet tas, innan 
provet tas upp krävs en väntetid på mellan 5-10 min så provets tixotropa egenskaper 
hinner öka viket ger provet bättre förutsättningar att följa med upp. De iliggande 
provhylsorna trycks ut ur ytterröret och delas vid skarvarna, se figur 5, ändorna på 
hylsorna försluts med ett plastmellanlägg och ett gummilock. För transport placeras 
sedan proverna i speciella lådor som skyddar proverna mot vibrationer samt isolerar 
mot kyla och värme. Prover som innehåller löst lagrad silt är mycket känslig för 
vibrationer (Svenska geotekniska föreningen, 2009). 
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Figur 5. Kolv som trycks ut ur ytterröret (Svensson, 2017) 

CPT 
Utrustning 
En CPT-sond består av en konisk spets med vinkeln 60⁰ som sitter på en cylindrisk 
sond med diametern 35,7 mm vilket motsvarar tvärsnittsarean 1000 mm2. Inuti konen 
sitter sensorer som känner av belastningen den utsätts för och ovanför konen sitter 
friktionshylsan som mäter mantelfriktionen vilket visas i figur 5. Sonden är även 
utrustad med en inklinometer (Swedish standards institute, 2013). 
Nedtryckningsanordningen består av en maskin som trycker ner sonden i marken 
samt stänger som skarvas på under sonderingens gång. Med hjälp av ett filter mäts 
portrycket (Larsson, 2015). 

Filtret som används till sonden ska vara badat i avluftat glycerin i ungefär 24 
timmar alternativt kokat i destillerat vatten. De kokta filtren används främst i 
vattenmättade jordar medan glycerin används när joden inte är mättad då glycerinet 
är bättre på att hålla sonden vätskemättad (Swedish standards institute, 2013). 
Portryckssystemet bör mättas med urkokt vatten, glycerin eller ett specialfett som är 
lättflytande även vid låga temperaturer. Ett annat alternativ istället för att använda ett 
filter är att använda ett fett som fyller alla hålrum spetsens bakkant och sedan fylls 
portrycksmätaren med vatten. I jordar där ett negativt portryck kan förväntas som i 
exempelvis silt eller överkonsoliderad lera så badar man ofta filtret i glycerin och fyller 
hålrummen med glycerin. Använder man fett istället för glycerinbadat filter så är 
noggrannheten på portrycksmätningar inte lika god. Det kan uppkomma speciella 
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problem vid sondering i organisk lera eller gyttja då gaser och skal kan sätta igen 
filtret. I dessa jordar rekommenderas glycerin till filtret och portrycksystemet 
(Larsson, 2015). 

 
Figur 6. CPT-sonden (Trafikverket)  
 

Utförande 
Sonden ska tryckas ner i marken och får inte slås eller roteras ner (Swedish 
standards institute, 2013). Rekommendationerna är att neddrivningen av sonden ska 
flyta på med så få och korta stopp som möjligt, därför bör sonderingen endast stå 
tillfälligt stilla vid påskarvning av stänger eller när ett nytt grepp tas (Svenska 
geotekniska föreningen, 1992). Sonden ska med hjälp av en nedtryckningsmaskin 
tryckas ner i jorden med en konstant hastighet av 20 mm/s men får variera med ± 5 
mm/s, se figur 7 (Swedish standards institute, 2013). Om portryckmätning utförs 
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under sonderingen bör hastigheten inte variera mer än ± 2 mm/s enligt SGF:s 
standard (Larsson, 2015). Spetstryck och friktion mäts varje 50 mm medan det för 
portryck ska ske varje 20 mm men varje 10 mm bör eftersträvas (Svenska 
geotekniska föreningen, 1992). Sonden ska tryckas ner så vertikalt som möjligt och 
får inte avvika mer än 2 % från lodlinjen, vilket innebär 2cm/m (Larsson, 2015). Ska 
lera sonderas används en borr för att komma igenom torrskorpan och sonderingen 
görs i den underliggande våta leran. Om portryckmätning utförs bör hålet vattenfyllas 
och vid behov kan även ett foderrör användas (Svenska geotekniska föreningen, 
1992). Sonden skickar sina uppmätta värden till en enhet som tar emot uppgifterna. 

Innan sonderingen börjar fylls information om sonderingen in i datorn som 
exempelvis datum, plats, djup på förborrning och vem som utför sonderingen 
(Svenska geotekniska föreningen, 1992). När sonderingen är klar överförs 
mätningarna till datorprogrammet Conrad som är utvecklat av SGI, där utvärdering 
och redovisning av resultaten kan utföras (Sveriges geotekniska institut, 2007).  

 

 
Figur 7. En pågående CPT-sondering (Svensson, 2017) 
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För att undvika felkällor kalibreras varje ny sond detaljerat för påverkan av dess inre 
friktion, interferenseffekter, temperatureffekter samt areafaktorer. Vid CPT-
sonderingar i närheten av ett borrhål bör sonderingen utföras på ett avstånd som 
minst motsvarar borrhålets diameter gånger 20. Från en tidigare CPT-sondering ska 
avståndet vara minst 2 m, detta för att jorden ska vara ostörd (Swedish standards 
institute, 2013).  
    Vid negativa portryck på stort djup kan problemen åtgärdas genom en mer 
avancerad vätskemättningsteknik eller genom att använda ett spaltfilter med fett som 
placeras på spetsens konade del. Detta ger positiva portryck och en mer detaljerad 
jordlagerföljd. Nackdelen är att mantelfriktion och spetstryck inte kan korrigeras till 
helt rätt värden. Därför används denna metod som ett komplement till den vanliga 
konfigurationen (Larsson, 2015). 

 
Nollvärdesmätning 
För att ha koll på sondens status tas nollvärden både före och efter sonderingen när 
sonden hänger fritt i luften och mätningarna ska vara så lika som möjligt. Under en 
nollvärdesmätning är det spetstryck, portryck och mantelfriktionen som kontrolleras. 
När sonden dras upp kan ett undertryck uppkomma vilket påverkar portrycksystemet, 
därför bör nollvärdena kontrolleras direkt när sonden tas upp samt efter det att 
spetsen har tagits av och eventuella undertryck utjämnats. När värdena utvärderas i 
Conrad så korrigeras de också för nollvärdena. Temperaturen vid nollvärdesmätning 
bör ligga på 7-8 °C men får variera ± 5 °C (Larsson, 2015).   

 
Conrad 
När en sondering är utförd importeras rådatan från fältet in i datorprogrammet 
Conrad och då öppnas ett fönster med grafer som motsvarar det som uppmättes i 
fält, det vill säga spetstryck, friktion, portryck, friktionskvot, portryckparameter och 
lutning. Det finns ett fönster med ingångdata som går att redigera, där finns 
information om borrhålet som bland annat plats, grundvattennivå och 
förborrningsdjup. I ett annat fönster finns datan från nollvärdesmätningarna som 
används för korrigering. Det finns också en möjlighet att skriva in kalibreringsdata 
med information om areafaktorer, inre friktion och cross talk hos den specifika 
sonden. För ytterligare utvärdering kan information skrivas in om portrycket över den 
fria grundvattenytan, skiktgränser och klassificering av jordarter och dess densitet 
samt flytgräns. När information om densitet och flytgräns skrivs in så beräknas den 
odränerade skjuvhållfastheten automatiskt av programmet. Om så önskas så är det 
även möjligt att sammanställa flera sonderingar till en graf och finns det fler än två 
sonderingar så erhålls en medelvärdeskurva (Statens geotekniska institut, 2007). 
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Teori och empiri 
Teori fallkon 
Teorin bakom fallkonförsöket grundas på att konens massa, spetsvinkel samt 
konintryck omvandlas till odränerad skjuvhållfasthet genom ekvation 7 som bygger 
på empiriska erfarenheter. Det finns ett samband mellan den energi som frigörs då 
konspetsen sjunker ner i provet, konintrycket och skjuvhållfastheten. Detta samband 
har studerats och det har lett fram till den tolkning som används idag. (Eriksson, 
2004). Den utvunna skjuvhållfastheten från denna formel ska sedan korrigeras enligt 
ekvation 8 (Swedish standards institute, 2008). 

 
cu (Alternativt cur)= 𝑐𝑐 ∗ 𝑔𝑔 ∗ 𝑚𝑚

𝑖𝑖2
    (7) 

där 
• cuär det ostörda jordprovets odränerade skjuvhållfasthet (kPa) 
• cur det omrörda jordprovets odränerade skjuvhållfasthet (kPa) 
• c är en konstant som beror på konens spetsvinkel och jordprovets tillstånd. c = 

0,27 för 60° vinkel, c = 0,80 för 30° vinkel 
• g är gravitationen (m/s2) 
• m står för konens massa (g) 
• i är konens intryck (mm)  

Vid försök på omrörda prover är i det gemensamma värdet från de två försöken med 
samma resultat, från det ostörda provet beräknas konintryckets medelvärde 
(Swedish standards institute, 2008). 

De ostörda proverna tas med standardkolvprovtagare och det är viktigt att 
proverna behandlas varsamt för att förbli så ostörda som möjligt. Helt ostörda är dock 
inte proverna på grund av spännings- och temperaturförändringar (Wiesel et al., 
1985). På grund av svällning och spänningsrelaxation blir värdena ofta för låga vid ett 
djup på 10-15 m. I vissa fall med gynnsamma förhållanden och homogen lera kan 
relevanta värden erhållas från större djup (Larsson et al., 2007). 

 
Empiri fallkon 
Normalt korrigeras det beräknade värdet på den odränerade skjuvhållfastheten 
baserat på empiriska erfarenheter. cu(corr) står här för den korrigerade 
skjuvhållfastheten (Larsson, 2008): 

 
cu(corr) = cu * µ     (8) 

 

µ = �0,43
𝑤𝑤𝐿𝐿
�
0,45

och 0,5 ≤ µ ≤ 1,2    (9)        
 

𝑤𝑤𝐿𝐿 = 𝑀𝑀 ∗ 𝑤𝑤 + 𝑁𝑁     (10) 
 

Där  
• WL är konflytgränsen 
• W är vattenkvoten 
• M och N är korrektionsfaktorer som erhålls från tabell 1. 
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Tabell 1. Tabell för att bestämma M och N från konintrycket (SGI, 2008) 

 
 
I sulfidjord används µ = 0,65 som korrektionsfaktor. Viktigt att tänka på är att 
resultatens spridning i sulfidjord är relativt stor, särskilt då 100 g-konen används. I 
sulfidjord ger 100 g-konen 23% högre värden och i lera 16% högre. En förutsättning 
för att korrektionsfaktorerna ska ge användbara skjuvhållfastheter är att normala 
resultat fås för jordarten i fråga. I normalkonsoliderade och svagt överkonsoliderade 
jordar i Skandinavien följer de normala resultaten hållfasthetsresultaten i stort sett 
Hansbos relation (Larsson et al., 2007):    

 
 τk = σ’c * 0,45wL    (11) 
 

där 

• τk är den okorrigerade hållfastheten från fallkonförsök 
• σ’c är förkonsolideringstrycket 
• wL är flytgränsen  

Vattenkvoten påverkar hållfastheten och vid provtagning i varvig lera med siltlager 
suger leran åt sig vatten från siltet vilket leder till att de erhållna värdena blir för låga. 
I omrörd kvicklera och siltig lera kan eftersjunkning ske efter det att konen tryckts ner 
i leran, det beror på vattenvandring och dilatans i provet. Med tanke på detta ska 
konintrycket observeras på den första, momentana intryckningen, annars blir värdena 
på hållfastheten för låga (Wiesel et al., 1985).  
    I en inhomogen jord ger den odränerade skjuvhållfastheten från fallkonförsök en 
mindre representativ bild av den sammanlagda odränerade skjuvhållfastheten hos 
den större jordvolymen. Hållfastheten blir högre vid sprickiga och störda prover än 
vad andra undersökningsmetoder visar som innefattar större jordvolymer (Swedish 
standards institute, 2008). I en stark överkonsoliderad lera finns sprickor och 
svaghetszoner som kan påverka skjuvhållfastheten. Effekten av detta blir att 
skjuvhållfastheten är volymberoende. Detta har visats på skånska moränleror där 
enaxiellt tryckförsök har utförts, där uppkom att hållfastheten minskar då volymen 
ökar. De lägst uppmätta värdena hos små lerprov kan dock anses representera en 
större jordvolym (Wiesel et al., 1985). När en lera är siltig så blir den lågplastisk vilket 
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leder till att korrektionen för flytgränsen på resultaten blir osäker (Larsson et al. 
1998).  

 
Teori CPT 
När sonden trycks ner mäts neddrivningsmotståndet mot konens spets för att bli 
oberoende av stångfriktionen. Ovanför konspesten mäts mantelfriktionen mot den 
cylindriska ytan. Vid portrycksmätning mäts även det porvattentryck som genereras 
vid konspetsen. Sondens mätningar görs elektroniskt med en frekvens tät nog för att i 
stort sett ge kontinuerliga kurvor över mätvärdenas variation mot djupet (Larsson, 
2015). De parametrar som erhålls från CPT-sondering är  

• Totalt portryck, u 
• Totalt spetstryck, qt 
• Total mantelfriktion, ft 

För att kunna tolka resultaten behövs både det initiala vertikaltrycket, σvo, som 
orsakas av ovanliggande jord vid konens bas och det initiala porvattentrycket, u0, in-
situ (Swedish standards institute, 2013). Det initiala vertikaltrycket beräknas från 
jordens densitet och det initiala portrycket fås från observationer av den fria 
grundvattenytan eller genom uppmätta utjämnade portryck i permeabla skikt från 
sonderingen. För lera och organisk jord krävs även flytgränsen wL för en 
noggrannare utvärdering (Larsson, 2015).  

Då de olika mätningarna registreras på olika ställen på sonden så varierar även 
tidpunkten då mätvärden erhålls för samma nivå i jordlagret. Både spetstryck och 
mantelfriktion ska korrigeras med hänsyn till det portryck som rådde då mätningarna 
gjordes. Först mäts spetstrycket, sedan mäts portrycket 0.7 s senare och till sist mäts 
mantelfriktionen efter ytterligare 3.4 s. Är jorden mycket skiktad ställer detta speciella 
krav på avläsningsfrekvenser och avläsningsrutiner. Hur noggrann bestämmelsen av 
skjuvhållfastheten blir beror på med vilken sonderingsklass sonderingen har utförts 
med. För en mycket noggrann uppskattning av bör en kalibrering mot lokala direkta 
skjuvförsök utföras (Larsson, 2015). 

 
Portryck, u 
Det registrerade portrycket är det portryck som uppmäts vid sonderingen. Med 
normal filterplacering menas att filtret sitter ovanför konspetsen och det betecknas u2. 
Vid alternativa placeringar används beteckningen u3 om filtret sitter på 
friktionshylsans överkant. Sitter filtret på sondens konade del kallas det u1. 
Jämviktsportrycket u0 är det porvattentryck som råder efter portrycksutjämning. 
Genererat portryck, Δu, är det tryck som orsakas på grund av sonderingen (Larsson, 
2015). 

Porvattentryck erhålls i regel genom ett 5 mm högt filter som sitter 5 mm över 
spetsens konade del och mätningarna är representativa för den aktuella nivån. 
Registrering av värden i tunnare skikt beror på hur snabbt 
portrycksmätningssystemen reagerar på tryckförändringar och avläsningsfrekvensen. 
Vid tillfälliga stopp av neddrivning av sonden i samband med exempelvis påskarvning 
av sondstänger måste de spänningsrelaxationer som bildas tas hänsyn till. 
Utjämningsförloppen för de genererade porövertrycken kan studeras när 
neddrivningen tillfälligt står stilla. Detta kan hjälpa till att bestämma jordens 
dräneringsegenskaper och jordart. Rådande porvattentryck kan även fås i mer 
permeabla jordar och skikt där utjämningen sker snabbt (Larsson, 2015) 
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Spetsmotstånd, qt (alternativt qc) 
Spetsmotstånd är den kraft per ytenhet som utvinns då den totala axialkraften mot 
sondspetsen divideras med sondspetsens tvärsnittsarea (normalt 1000 mm2) och 
enheten är kPa eller MPa (Swedish standards institute, 2013). När inte portrycket 
mäts kallas spetstrycket qc, om portrycksmätningar utförs och spetstrycket korrigeras 
för de felkällor som kan orsakas av olika vattentryck kallas det qt. I höga vattentryck 
kan felkällorna vara väsentliga (Larsson, 2015).   

 
qt= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑆𝑆𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑣𝑣ä𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
   (12) 

 
qc = 𝑂𝑂𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑂𝑂𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑚𝑚ä𝑇𝑇𝑣𝑣ä𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇 𝑇𝑇å 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑆𝑆𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑣𝑣ä𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
   (13) 

 
Det är en större volym jord runt sondspetsen som påverkar spetsmotståndet. 
Spetstrycket blir påverkat av både under-och ovanliggande jord. Storleken på 
volymen beror på hur styv jorden i fråga är. Tjockleken av ett lösare lager i en fastare 
jord behöver vara 20-40 cm för att representativa värden ska erhållas i lagrets mitt. 
För fastare jord inbäddad i lösare jord behöver tjockleken vara 40-70 cm. I lager 
tunnare än dessa tjocklekar kommer inte värdena bli helt representativa då värdena 
inte hinner stabiliseras (Larsson, 2015). 

 
Empiri CPT 
Den odränerade skjuvhållfastheten utvärderas i datorprogrammet Conrad med hjälp 
empiriskt sammanställda formler som använder den insamlade rådatan från 
sonderingen (Sveriges geotekniska institut, 2007). I finkornig jord erhålls den 
odränerade skjuvhållfastheten främst från nettospetstrycket (qt-σvo). I de fall där 
portrycket är försumbart är qt ≈ qc(Larsson, 2015). 

I Sprickig och inhomogen jord kan hållfastheten överskattas, därför gäller den 
utvärderade hållfastheten endast i homogen jord (Larsson, 2015). Ungefär hälften av 
den beräknade skjuvhållfastheten kan tillgodoräknas om jorden är mycket sprickig 
och inhomogen. När egenskaperna hos organisk jord och lera utvärderas antas 
jorden vara homogen. Anges jordens flytgräns så förbättras resultaten markant och 
för att utvärdera förkonsolideringstryck och överkonsolideringsgrad måste flytgränsen 
anges (Sveriges geotekniska institut, 2007). 

CPT-sonden är mycket känslig för konflytgränsen. För att beräkna 
förkonsolideringstrycket divideras nettospetstrycket med en konfaktor. Larsson och 
Åhnberg (2003) har visat att denna konfaktor har en spridning på ± 30 % för 
förkonsolideringstrycket då den plottas mot flytgränsen. 

I silt behövs genererat porvattentryck, eventuella portrycksutjämningar och 
jordartsklassificering från upptagna prover för att bedöma den odränerade 
skjuvhållfastheten. Går det att med hjälp av detta anta att jorden uppträtt odränerat 
antas den beräknade skjuvhållfastheten ha en viss giltighet. Om silten inte innehåller 
en större mängd lera eller organiskt halt blir resultaten osäkra. I växlande tunna lager 
med silt och lera blir störningarna under sonderingen stora och det är även svårt att 
bestämma en representativ flytgräns (Larsson et al., 1998). 
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Formler 
Korrektion av spetstrycket med hänsyn till portryckendär a är areafaktorn (Larsson, 
2015): 

 
qt= 𝑞𝑞𝑐𝑐 + 𝑢𝑢2 ∗ (1 − 𝑎𝑎)    (14) 

 
Skjuvhållfastheten för en svagt över- eller normalkonsoliderad lera där jordens 
flytgräns wL påverkar relationen mellan nettospetstrycket och skjuvhållfastheten 
(Larsson & Åhnberg, 2003): 

 
cu =  𝑞𝑞𝑡𝑡−𝜎𝜎𝑣𝑣𝑣𝑣

13,4+6,65𝑤𝑤𝐿𝐿
    (15) 

 
Vid överkonsolidering, OCR, korrigeras ekvationen med ytterligare en faktor och det 
är denna skjuvhållfasthet som beräknas av Conrad när konflytgräns och densitet 
anges. Värdena från denna formel motsvarar de som fås från korrigerade 
fallkonförsök (Larsson, 2015): 

 

cu =  𝑞𝑞𝑡𝑡−𝜎𝜎𝑣𝑣𝑣𝑣
13,4+6,65𝑤𝑤𝐿𝐿

�𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
1,3
�
−0,2

    (16) 
 
 

Skjuvhållfastheten för sulfidjord:   
 

cu= 𝑞𝑞𝑡𝑡−𝜎𝜎𝑣𝑣𝑣𝑣
20

�𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
1,3
�
−0,2

    (17) 
 

För att bestämma överkonsolideringen måste först förskonsolideringstrycket 
bestämmas: 

 
σ’c≈

𝑞𝑞𝑡𝑡−𝜎𝜎′𝑣𝑣0
1,21+4,4𝑤𝑤𝐿𝐿

    (18) 
 

Därefter beräknas överkonsolideringen genom att dividera förkonsolideringstrycket 
med det initiala vertikaltrycket: 

 
OCR=  σ’c

𝜎𝜎′𝑣𝑣0
     (19) 

 
Saknas värden på flytgränsen så går det inte att utvärdera förkonsolideringstrycket 
vilket innebär att det inte är möjligt att korrigera för OCR. En grövre uppskattning av 
den odränerade skjuvhållfastheten för lera kan göras om flytgränsen saknas. Samma 
uppskattning går även att göra för andra jordarter. I gyttja blir nämnaren 24, för 
lermorän blir den 11 och för silt blir den 14,5 om den innehåller en hög organisk halt 
eller mycket lera.  

 
cu≈ 𝑞𝑞𝑡𝑡−𝜎𝜎𝑣𝑣𝑣𝑣

16,3
     (20) 

 
Det går även att använda det genererade porövertrycket för att utvärdera den 
odränerade skjuvhållfastheten. Fördelen med att använda porövertrycket är att i lösa 
jordar är mätnoggrannheten och upplösningen ofta bättre. Det är från spetsens 
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konade del som porövertrycket, ∆u1 används. För en homogen och lätt 
överkonsoliderad eller normalkonsoliderad finkornig jord utvärderas 
skjuvhållfastheten från: 

 
cu = Δ𝑢𝑢1

16
        (21) 

 
Dock är denna metod beroende av jordens sensitivitet och/eller plasticitet, st. 

 
cu = Δ𝑢𝑢1

13+𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡
      (22) 

Fältarbete 
CPT-sonderingarna och standardkolvprovtagningarna utfördes på fastighetsnumrena 
21:7 och 21:4 i Åsikten, 2:1 och 1:14 vid Studenternas IP samt 37:16 i Kungsängen 
som visas i Figur 8. För att undvika störda prover så har standardkolvprovtagningen 
utförts två meter ifrån punkten där CPT-sonderingen gjordes. CPT-sonderingen görs 
ofta först för att få en bild av jordprofilen. Från undersökningarna kan en väldigt 
generell jordprofil konstateras: 

• 1-3 m, torrskorpa och fyllning 
• 3-8 m, något sulfidhaltig, postglacial lera 
• 8-30 m, sulfidhaltig, postglacial lera 
• 30-50 m, varvig glacial lera  

 

 
Figur 8. Karta över det aktuella området med provpunkterna markerade (Bjerking AB) 

 

Metod 
Resultaten för fallkonförsöket fanns redan tillgängliga från tidigare utförda 
rutinundersökningar och visas i bilaga 1. Värdena för den odränerade 
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skjuvhållfastheten är dock okorrigerade och därför utfördes en korrektion enligt 
ekvation 8. Datan från CPT-sonderingarna var i de flesta fall inte bearbetad. Detta 
innebar att datan infördes till Conrad där den bearbetades genom att värdena i 
densitet och konflytgräns från rutinundersökningarna skrevs in i programmet. Då 
värdena från rutinundersökningen bara är från ett fåtal nivåer i marken görs ett 
antagande att jordens egenskaper är desamma över och under denna nivå. Om det 
exempelvis finns rutinundersökningar på 7 och 12 m djup antas jorden från 5-9 m ha 
samma egenskaper som på 7 m och från 9-15 m antas det vara samma värden som 
på 12 m. Detta görs för hela jordprofilen. Med denna information är det möjligt för 
Conrad att beräkna den odränerade skjuvhållfastheten genom ekvation 8. Genom att 
ta hänsyn till sondens nollvärden och kalibreringsdata förfinades värdena ytterligare. 
När den odränerade skjuvhållfastheten var framtagen exporterades datan till Excell. I 
Excell framställdes sedan en graf för varje provpunkt där resultaten från 
fallkonförsöket och CPT-sonderingen ställdes mot varandra. Då konflytgränsen 
används för att beräkna den odränerade skjuvhållfastheten för båda metoderna har 
även den plottats. 

För att underlätta tolkningen av resultaten gjordes även tabeller i Excell som visas 
i bilaga 2. Där ställs flera av jordens egenskaper mot varandra för varje nivå från 
rutinundersökningarna. Samtliga av jordens egenskaper förutom portal och porositet 
fastställdes under rutinundersökningarna. Porositeten och portalet beräknades i 
Excell genom formler från Jords Egenskaper av Rolf Larsson på sida 11-12. Det som 
genom egenskapsförändringar i jorden tolkats som olika skikt gavs för enkelhetens 
skull olika färger. 

För att kontrollera att de båda metoderna överensstämmer så utfördes även en 
dataanalys i Excel med analysmetoden t test: två sampel antar lika varians. Där 
sattes skjuvhållfastheterna från fallkonförsöket och CPT-sonderingen mot varandra 
på samma nivå i marken. Detta gjordes med två olika varianser, α = 0,01 och α = 
0,05. 

Resultat 
I detta avsnitt visas de sammanställda graferna i figur 9 - figur 17 för provpunkterna 
från Kungsängen, Uppsala. Där ställs den odränerade skjuvhållfastheten för de båda 
metoderna samt konflytgränsen mot djupet. 
    Den statistiska dataanalysen visas i figur 19 och figur 20. Där sätts tkvot och tkritisk 
mot varandra för varje provpunkt genomt test: två sampel antar lika varians. Så länge 
Tkvot<Tkritisk överensstämmer värdena i provpunkten mellan metoderna så väl att det 
är möjligt att säga att de har uppmätt samma sak. 
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Figur 9. Jämförelse av odränerad skjuvhållfasthet mellan CPT och fallkon 
 

 
Figur 10. Jämförelse av odränerad skjuvhållfasthet mellan CPT och fallkon 
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Figur 11. Jämförelse av odränerad skjuvhållfasthet mellan CPT och fallkon 
 

 
Figur 12. Jämförelse av odränerad skjuvhållfasthet mellan CPT och fallkon 
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Figur 13. Jämförelse av odränerad skjuvhållfasthet mellan CPT och fallkon 
 

 
Figur 14. Jämförelse av odränerad skjuvhållfasthet mellan CPT och fallkon 
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Figur 15. Jämförelse av odränerad skjuvhållfasthet mellan CPT och fallkon 
 
 

 
Figur 16. Jämförelse av odränerad skjuvhållfasthet mellan CPT och fallkon 
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Figur 17. Jämförelse av odränerad skjuvhållfasthet mellan CPT och fallkon 
 

 
Figur 19. Dataanalys t test: två sampel antar lika varians med α = 0,01 
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Figur 20. Dataanalys t test: två sampel antar lika varians med α = 0,05 

Diskussion 
Tolkning av resultat 
Jämförelsen mellan resultaten visar på en del variation. Värdena verkar 
överensstämma relativt bra i de översta djupen förutom i de fall där finsand finns i de 
övre lagren. Figur 14, figur 16 och figur 17, är de som innehåller finsand i det översta 
lagret. I samtliga fall visar fallkonförsöket en mycket högre skjuvhållfasthet i dessa 
jordlager än vad CPT-sonden gör. Det bör kanske inte läggas allt för stor vikt på 
dessa olikheter då finsand snarare räknas som en friktionsjord än kohesionsjord. 
Eftersom Conrad ändå behandlar finsanden som lera för att beräkna den odränerade 
skjuvhållfastheten så blir det såklart inte helt korrekta värden. 

Fyra av sex grafer visar en trend där fallkonförsöket ger lägre värden när djupet 
ökar. Skillnaden är figur 14 och figur 17. I figur 14 kan dock värdet börjat sin 
minskning då värdena har gått från att vara lite högre än de från CPT-sonderingen på 
mätpunkterna högst upp till att visa ett lägre värde på den sista mätpunkten. Figur 9 
och figur 15 är här inte medräknade då värdena inte matchar på någon punkt. Figur 
11 är inte heller medräknad då information saknas eftersom sonderingen slutade på 
ett för lågt djup för att denna trend ska visas. Anledningen för denna minskande trend 
mot djupet hos fallkonförsöketkan kan förklaras av den tryckminskning lerproverna 
upplever när de tas upp från marken vilket får dem att svälla vilket i sin tur sänker 
skjuvhållfastheten. 

En annan trend som också går att se i är att i de fall där varvig glacial lera är 
närvarande (figur 10, figur 12 och figur 13) så ger fallkonförsöken en lägre 
skjuvhållfasthet än CPT-sonderingarna. Detta skulle kunna tänkas ha att göra med 
lerans varvighet. Att värdena avviker när fallkonförsöket utförs på varvig lera kan 
förklaras av att leran suger åt sig vatten från siltet vilket höjer vattenkvoten, vilket 
leder till en lägre hållfasthet. En annan del av förklaringen kan vara att vid siltig lera 
blir leran lågplastisk vilket leder till att korrektionen för konflytgränsen blir osäker. 
Dessutom ger fallkonförsöket en mindre representativ bild av den odränerade 
skjuvhållfastheten i inhomogen jord. I en varvig lera finns risken att CPT-sondering 
inte heller ger en helt representativ bild. Detta beror på att det är mellan 20-70 cm 
ovan- och underliggande lera som påverkar spetstrycket. Dock så hittas glacial lera 
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först på cirka 30 m djup och därför kan det mycket väl vara djupet som ligger bakom 
skillnaderna och inte leran. 

Det har gjorts en tidigare undersökning på den odränerade skjuvhållfastheten 
mellan bland annat fallkonförsök och CPT på sulfidjordar. Denna undersökning 
visade att fallkonförsöket får mer spridda värden än vad CPT-sonderingen får. Därför 
är CPT-sonderingen mer pålitlig i sulfidjordar. Då den postglaciala leran är sulfidhaltig 
så kan det tänkas att detta påverkar fallkonens resultat. Det skulle kunna vara en del 
av förklaringen till de gånger där värdena mellan metoderna inte helt 
överensstämmer.  

I figur 15 syns att de båda metoderna visar på samma trend i skjuvhållfasthet men 
att fallkonförsökets resultat är ungefär 10 kPa mindre än den för CPT på varje djup. 
Liknande kan ses i figur 8 där de båda linjerna har samma lutning men i detta fall är 
fallkonförsöket 10 kPa högre än CPT. Detta ger intrycket av att värdena ändå hänger 
ihop men att det kan vara någon faktor i något av beräkningsstegen eller att jorden 
inte är lika känslig för en av metoderna vilket förskjuter den ena linjen. Figur 15 är 
ifrån samma område som figur 14, figur 16 och figur 17 men fallkonförsöket ger ändå 
runt 10-15 kPa lägre skjuvhållfasthet på varje djup. Skjuvhållfastheten från CPT-
sonderingen överensstämmer å andra sidan bra med övriga figurer. Därför är det 
förmodligen något som inte helt stämmer med fallkonförsöket i denna provpunkt. En 
annan anmärkningsvärd skillnad med den här punkten är att konflytgränsen sjunker 
efter 12 meter medan den i de andra punkterna sjunker efter 25 meter. 

Enligt den statistiska dataanalysen överensstämmer inte kurvorna i figur 8 bra nog 
för att kunna påstå att de visar samma sak. Det innebär att det kan ha blivit något fel 
under utförandet av någon av metoderna. Med detta i åtanke borde figur 8 anses 
vara felaktig och bör därför inte ges någon större vikt i jämförelse med övriga figurer. 
 
Jordens egenskaper och tolkning av jordprofilerna 
Om tabellerna i bilaga 2 observeras så går det att se vissa trender som kan tänkas 
ha en koppling till resultaten. Vattenkvoten och konflygränsen har olika värden men 
de beter sig likadant. I samtliga punkter förutom i figur 9 och figur 11 är vattenkvoten 
och konflytgränsen i de översta lagren lägre än underliggande lager. I de mellersta 
lagern sker en försiktig ökning av de två egenskaperna mot djupet fram tills det tredje 
lagret nås då vattenkvoten och konflytgränsen plötsligt byter trend och sänks med 
upp till 40-50 %. Vid samma gränser som för vattenkvoten och konflytgränsen går det 
också att se tydliga skillnader i densitet och portal. I gränsen mellan det övre och 
mellersta lagret sänks densiteten medan portalet ökar. När sedan gränsen mellan det 
mellersta och understa lagret nås så höjs densiteten och portalet sänks kraftigt. I 
tabell 5 och tabell 6 sattes dessutom ett ytterligare lager ut i botten då vattenkvoten, 
konflytgränsen och portalet kraftigt minskar medan densiteten ökar. Dessa gränser 
stämmer ganska bra med kurvornas beteende i resultaten. Att bestämma gränserna 
baserat på beteendet hos jordens egenskaper är dock svårt då det till viss del är en 
tolkningsfråga vart de ska placeras. Kurvorna tycks överensstämma relativt bra inom 
det mellersta lagret för att sedan börja avvika när det tredje skiktet nås. Det går dock 
inte att peka på en viss egenskap som ligger bakom detta då det är fyra olika 
egenskaper som förändras, vilket kan tyda på att det är en annan egenskap som 
orsakar detta. En möjlig egenskap skulle kunna vara plasticiteten som tidigare 
nämnts i rapporten. Tyvärr fanns ingen data tillgänglig för att undersöka plasticitetens 
påverkan på kurvorna. 
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Felkällor 
Det fanns inga nollvärdesmätningar på CPT-sonderingarna för punkterna i figur 15 
och figur 16. Detta måste ses som en felkälla på resultaten för dessa punkter. Vid en 
korrigering för nollvärdena hade matchningen med fallkonförsöket lika gärna kunnat 
bli bättre som sämre. Dock så verkar inte korrigeringar förändra värdena mer än med 
någon kPa vilket inte skulle göra så stor skillnad för jämförelsen. CPT-sonderingen i 
figur 16 hade förmodligen fortfarande överensstämt bra med fallkonförsöket medan 
det i figur 15 fortfarande hade varit högre än fallkonförsöket.  

Eftersom konfaktorn för CPT-sonden kan variera med ± 30 % när 
förkonsolideringstrycket bestäms så bör detta ses som en felkälla. Felar det på 
konfaktorn så blir förkonsolideringstrycket fel vilket i sin tur leder till att 
överkonsolideringen blir fel vilket till sist innebär att korrektionen av 
överkonsolideringen för den odränerade skjuvhållfastheten blir fel. 

Det finns en del felkällor vad det gäller fallkonförsöket då det är svårt att få ett helt 
ostört prov. Proverna måste förflyttas från sin plats in situ hela vägen till laboratoriet 
och kommer under färden bli lite störda på grund av till exempel vibrationer från både 
provtagningen och transporten. Som tidigare nämnt så sväller dessutom lerprover 
från större djup när de har tagits upp. 

De beräkningar som utförs av Conrad blir inte heller helt rättvisande då 
programmet beräknar den odränerade skjuvhållfastheten från de värden som 
uppmäts kontinuerligt av CPT-sonden med hjälp av den densitet och konflytgräns 
som bestäms från fallkonförsök. Det innebär att flera meter av lera antas ha samma 
densitet och konflytgräns som en viss punkt från ett fallkonförsök har. Genom att titta 
på konflytgränsen i figurerna från resultatet så går det att konstatera att det händer 
en hel del med konflytgränsen på några meter. 

En annan faktor som kan bidra till att resultaten inte alltid överensstämmer kan 
vara att CPT-sondering ger ett överskattat värde när jorden är inhomogen. Eftersom 
sonderingen utförs direkt i jorden så går det inte att se huruvida leran är inhomogen 
eller ej. På grund av detta så görs antagandet att jorden är homogen, det kan dock 
finnas exempelvis skalrester i den postglaciala leran som skulle kunna påverka 
sonden. Å andra sidan så syns inte detta i resultaten på de ställen där skalrester har 
påträffats i lerproven. Dock så görs inte försöken på exakt samma punkt vilket 
innebär att det inte går att säga om det finns några skalrester två meter bort där CPT-
sonderingen har utförts.      

Slutsats 
Följande slutsatser kan dras från undersökningens jämförelse: 

• I de flesta fall överensstämmer fallkonförsöket och CPT-sonderingen relativt 
bra på ett djup ner till minst 20 meter i homogen lera. De kan dock 
överensstämma ner till över 30-40 meter.  

• Det kan vara egenskapsförändringar i leran som orsakar att värdena skiljer 
sig åt. Metodernas uppmätta värden börjar skiljs åt på ungefär samma nivå 
som där jordens egenskaper förändras. 

• Fallkonförsöket ger ofta lägre värden när provet kommer från större djup. 
Detta beror sannolikt på svällning av lerprovet. 

• Ingen av metoderna är att lita på var för sig utan bör kompletteras med 
andra metoder om målet är att få ett pålitligt värde. 

• En stor fördel med CPT-sonderingen jämfört med fallkonförsöket är att 
mätningar utförs kontinuerligt vilket gör att man får en bättre bild av den 



28 
 

odränerade skjuvhållfastheten i hela jordprofilen. Värdena tycks inte heller 
”hoppa” lika mycket som fallkonförsökens värden. 

• Den statistiska analysen gav att de båda metoderna visar samma 
hypotetiska värden på en signifikansnivå på 95 % på alla provpunkter 
förutom en. Detta innebär att deras mätningar är så pass lika att det går att 
säga att de visar samma sak, trots att de ger lite olika värden.  

• Det är oerhört viktigt att de båda metoderna utförs på ett så korrekt sett 
som möjligt, annars kan felkällorna bli väsentliga. Fallkonförsöket är till 
exempel väldigt beroende av att lerproven är så ostörda som möjligt. CPT-
sonden är både känslig och avancerad och följs inte bruksanvisningarna blir 
felkällorna många och stora.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
Dokument på fallkonförsök från rutinundersökning för samtliga jämförda punkter.   
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Bilaga 2 
Tabeller över jordens egenskaper som har används som hjälpmedel för att försöka 
tolka variationerna i skjuvhållfasthet. De olika färgerna representerar olika skikt där 
skillnaderna i jordens egenskaper är lite större. 

 
Tabell 2. Jordens egenskaper i borrpunkt 2 

Djup från 
ref. nivå 

m 
Konflytgräns 

% 
Vattenkvot 

% 
densitet 

t/m3  Portal porositet Sensitivitet 
-0,4 63 56 1,65 1,52 0,61 13 
-3,4 55 46 1,72 1,27 0,57 10 
-6,4 76 60 1,52 1,92 0,69 10 

-11,4 95 75 1,54 2,02 0,67 6 
-16,4 94 67 1,58 1,82 0,64 5 
-21,4 100 69 1,52 2,02 0,68 3 

 
Tabell 3. Jordens egenskaper i borrpunkt 14BG01 
Djup m 

från ref. 
nivå 

Konflytgräns 
% 

Vattenkvot 
% 

densitet 
t/m3  Portal porositet Sensitivitet 

1,5 62 60 1,64 1,58 0,61 13 
-0,5 81 77 1,55 2,02 0,67 11 
-4,5 105 90 1,5 2,34 0,7 9 
-9,5 107 89 1,43 2,57 0,73 8 

-20,5 57 54 1,69 1,4 0,58 16 
-26,5 54 48 1,76 1,2 0,54 11 
-33,5 57 46 1,8 1,1 0,51 10 
-34,5 52 42 1,81 1,1 0,51 8 
-41,5 55 43 1,8 1,1 0,51 7 
-50,5 53 40 1,85 0,96 0,48 5 

 
Tabell 4. Jordens egenskaper i borrpunkt 15BG06 
Djup m 

från ref. 
nivå 

Konflytgräns 
% 

Vattenkvot 
% 

Densitet 
t/m3  Portal porositet Sensitivitet 

0 109 106 1,43 2,82 0,74 12 
-4 80 74 1,54 2,01 0,67 11 
-9 81 70 1,58 1,85 0,65 10 

-15 71 66 1,63 1,67 0,62 15 
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Tabell 5. Jordens egenskaper i borrpunkt 13BG02 

Djup m 
Konflytgräns 

% 
Vattenkvot 

% 
Densitet 

t/m3  Portal porositet Sensitivitet 
1,5 59 59 1,59 1,71 0,64 16 

-0,5 79 77 1,5 2,17 0,7 13 
-4,5 99 90 1,46 2,48 0,72 13 
-9,5 103 84 1,47 2,36 0,71 10 

-16,5 75 61 1,56 1,81 0,66 8 
-25,5 70 58 1,69 1,44 0,58 9 
-36,5 49 37 1,86 0,93 0,48 5 
-50,5 45 30 1,91 0,81 0,45 3 

 
Tabell 6. Jordens egenskaper i borrpunkt 13BG11 

Djup m 
Konflytgräns 

% 
Vattenkvot 

% 
Densitet 

t/m3  Portal porositet Sensitivitet 
1,2 72 64 1,57 1,81 0,65 10 

-0,8 85 77 1,48 2,24 0,71 10 
-4,8 86 79 1,51 2,17 0,69 11 
-9,8 95 81 1,51 2,19 0,69 8 

-16,8 69 57 1,66 1,5 0,6 9 
-25,8 74 60 1,65 1,56 0,61 11 
-36,8 53 40 1,88 0,9 0,46 9 

 
Tabell 7. Jordens egenskaper i borrpunkt 15BG03 

Djup m 
Konflytgräns 

% 
Vattenkvot 

% 
Densitet 

t/m3  Portal porositet Sensitivitet 
-0,3 40 42 1,76 1,16 0,54 41 
-5,8 60 50 1,72 1,3 0,56 11 

-12,8 90 75 1,56 1,96 0,66 10 
-22,8 97 74 1,57 1,92 0,65 8 
-37,3 53 46 1,8 1,1 0,51 13 

 
Tabell 8. Jordens egenskaper i borrpunkt 15BG05 

Djup m 
Konflytgräns 

% 
Vattenkvot 

% 
Densitet 

t/m3  
Portal 

porositet Sensitivitet 
1,6 74 73 1,58 1,88 0,65 15 

-0,4 82 83 1,52 2,19 0,69 15 
-3,4 96 94 1,49 2,43 0,7 15 
-7,4 109 95 1,48 2,48 0,71 15 

-11,4 67 61 1,67 1,52 0,59 11 
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Tabell 9. Jordens egenskaper i borrpunkt 15BG11 

Djup m 
Konflytgräns 

% 
Vattenkvot 

% 
Densitet 

t/m3  Portal porositet Sensitivitet 
1,8 37 32 1,89 0,85 0,46 11 

-3,2 59 50 1,7 1,35 0,58 7 
-11,2 95 76 1,51 2,13 0,69 7 
-20,2 100 71 1,56 1,92 0,66 6 
-30,2 69 49 1,72 1,29 0,56 6 
-38,2 52 42 1,84 0,99 0,49 7 

 
Tabell 10. Jordens egenskaper i borrpunkt 15BG19 

Djup m 
Konflytgräns 

% 
Vattenkvot 

% 
Densitet 

t/m3  Portal 
porositet Sensitivitet 

-0,4 44 38 1,8 1,05 0,52 8 
-5,4 58 54 1,68 1,43 0,59 11 

-13,4 71 58 1,65 1,54 0,61 6 
-22,4 95 77 1,53 2,08 0,68 8 
-36,4 83 58 1,66 1,51 0,6 4 
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