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1 Uppdrag  

VAP har på uppdrag Structor Miljöteknik AB tagit fram dimensioneringsunderlag för spont 
längs en ca 200 m lång sträcka vid Rönneshytta sågverk i Askersunds kommun.  

Denna rapport utgör dokumentation av utförda geotekniska fältunderökningar. 

2 Beskrivning av objektet 

Om sanering ska utföras av förorenad jord efter verksamheter vid Rönneshytta sågverk kommer 
befintlig jord att bortschaktas och ersättas med rena jordmassor. Den sydvästra gränsen av 
området som eventuellt ska saneras ligger längs strandlinjen av sjön Multen. För att undvika 
stabilitetsproblem och förhindra vattentillrinning från sjön övervägs schaktarbeten utföras med 
hjälp av spont längs en ca 200 m lång sträcka parallellt med strandkanten.   

3 Utförda undersökningar 

Fältundersökningarna har dels utförts av DanMag GEO Provtagning & fältarbete och 
dels av EC Svenska AB. Undersökningarna har följt SGF:s Fälthandbok 2013.  

DanMag Geo:s undersökningar utfördes genom Daniel Belin i oktober 2017 och 
omfattade; 

 Trycksondering i 7 punkter 
 CPT-sondering i 2 punkter.  
 Slagsondering i 7 punkter 
 Störd provtagning med skruvborr i 4 punkter 
 Grundvattennivåer har uppskattats vid CPT-sonderingar 

 
EC Svenska AB:s undersökningar utfördes genom Timmie Claesson 2018-03-21 och 
omfattade CPT-sonderingar i 3 punkter.  
 
På grund av ett fast jordlager kunde CPT-sonderingar inte drivas till önskade djup.   
 
Upptagna jordprover har jordartsklassats okulärt i fält och på Sweco Geolab enligt  
SS-EN  ISO 14688-1+2.   
 
Grundvattennivån som kan förutsättas korrespondera med sjön Multen har uppskattats 
utifrån utförda CPT-sonderingar.  
 



 

 
 

4 Redovisning 

Sonderingspunkternas lägen och resultat av utförda sonderingar och provtagningar redovisas på 
bifogade ritningar samt i bifogad rapport EC Svenska AB, Utvärdering av friktionsvinklar med 
uppdragsnummer 181206, dat. 28 mars 2018.   

I projekteringsarbetet har AutoCad och Autograf använts. Resultaten av fält- och 
laboratorieundersökningar finns lagrade i Autografs databas. 

5 Utsättning, inmätning och avvägning 

Inmätning, utsättning och avvägning av de geotekniska undersökningspunkterna har utförts av 
VAP i system Sweref 99 15 00 samt RH2000.  
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Borrprotokoll för:Geo2

Uppdrag

Rönneshytta
Uppdragsnummer

Ansvarig för uppdraget Ansvarig för fältarbetet/sign

DB
Borrdatum Protokolldatum Koordinatsystem

Gvy m u rök Gvy (möh) Gvydatum Höjdsystem

Övrig information Jordartsbedömningsintervall

Ö koor N koor Noggrannhet koord Z rök (möh) Noggrannhet RÖK Z my (möh) Z ruk (möh)

Rök ö my Borr slut m u my Filtertyp Rörmaterial Ytter. In. Borrstopp

Nivå m u my           Jordart (enl. SGF)                                 vg st lukt lutn anmärkning

från till tillägg huvudfraktion skikt (1-6) (j/n) (1-4) mm/m

0 0,1 Mu ej prov

0,1 0,3 Fsa

1 0,3 Fsa skiftande färg (ljusbrun)

2 0,3 Fsa skiftande färg (ljusbrun)

3 0,3 sa Fsa skiftande färg (ljusbrun)

4 0,3 sa Fsa

uppskattad gvy 3,1m
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Borrprotokoll för:Geo4

Uppdrag

Rönneshytta
Uppdragsnummer

Ansvarig för uppdraget Ansvarig för fältarbetet/sign

DB
Borrdatum Protokolldatum Koordinatsystem

Gvy m u rök Gvy (möh) Gvydatum Höjdsystem

Övrig information Jordartsbedömningsintervall

Ö koor N koor Noggrannhet koord Z rök (möh) Noggrannhet RÖK Z my (möh) Z ruk (möh)

Rök ö my Borr slut m u my Filtertyp Rörmaterial Ytter. In. Borrstopp

Nivå m u my           Jordart (enl. SGF)                                 vg st lukt lutn anmärkning

från till tillägg huvudfraktion skikt (1-6) (j/n) (1-4) mm/m

0 0,1 Mu ej prov

0,1 0,3 Fsa

1 0,3 Fsa skiftande färg (ljusbrun)

2 0,3 Fsa skiftande färg (ljusbrun)

3 0,3 sa Fsa skiftande färg (ljusbrun)

4 0,3 fas Sa

uppskattad gvy 3,2m
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Borrprotokoll för:Geo6

Uppdrag

Rönneshytta
Uppdragsnummer

Ansvarig för uppdraget Ansvarig för fältarbetet/sign

DB
Borrdatum Protokolldatum Koordinatsystem

Gvy m u rök Gvy (möh) Gvydatum Höjdsystem

Övrig information Jordartsbedömningsintervall

Ö koor N koor Noggrannhet koord Z rök (möh) Noggrannhet RÖK Z my (möh) Z ruk (möh)

Rök ö my Borr slut m u my Filtertyp Rörmaterial Ytter. In. Borrstopp

Nivå m u my           Jordart (enl. SGF)                                 vg st lukt lutn anmärkning

från till tillägg huvudfraktion skikt (1-6) (j/n) (1-4) mm/m

0 0,1 Mu ej prov

0,1 0,3 Fsa

1 0,3 Fsa skiftande färg (ljusbrun)

2 0,3 Fsa skiftande färg (ljusbrun)

3 0,3 sa Fsa

4 0,3 sa Fsa

uppskattad gvy 3,0m
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Datum 

2018-03-28 

Uppdragsnummer 

181206 

 

  

 

 

 

Rönneshytta Sågverk 

Askersund Kommun 

 

Utvärdering av friktionsvinklar 

1 UPPDRAG OCH SYFTE 

På uppdrag av VAP har EC Svenska AB utfört en analys av utförda CPT sonderingar i syfte 

att få fram friktionsvinklar för vidare projektering. 

2 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN 

Som underlag till fältundersökningen har följande använts: 

 Fältundersökningar bestående av CPT i punkt 02, 04 och 07 

 Svenska Geotekniska Institutets Plattgrundläggningshandbok.  

3 GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGAR 

Utförda undersökningar består endast av CPT i 3 punkter. Inga andra sonderingar eller 

provtagningar för laboratorieundersökningar har utförts. Detta ger en osäkerhet i 

utvärderingen eftersom man inte vet jordlagerföljden. Som basis för detta har man använt sig 

av SGI Informationsblad nr 15 – CPT Sondering 
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Uppdragsnummer 

181206 

 

  

 

 

 

 

4 SGI INFORMATIONSBLAD 15 – CPT SONDERING 

Undersökningsresultaten har räknats fram enl. formeln nedan som anges i SGI 
informationsblad nr 15 – CPT Sondering – Kap 10. Utvärdering av friktionsvinkeln i sand. 
Därav har man antagit att CPT drivits genom sand. 

 

 

Figur 1: Utvärdering av CPT i sand, tagen ur SGI informationsblad 15 – Kap. 10. 

 

5 UTVÄRDERING AV FRIKTIONSVINKLAR 

Det man generellt kan se är att CPT ej har kunnat drivas mycket djupare är 2-3 meter. Detta 
kan bero ofta på blockighet, berg eller hårdpackad friktionsjord.  Vid utvärderingen i 
kommande kapitel har man angett en snitt friktionsvinkel för 1-2 meters djup, 2-3 meters djup 
o.s.v. Detta eftersom fiktionsvinkeln är ingen konstant parameter utan varierar med 
spänningsnivån i jorden, främst på grund av kornens krossning och jordmassans 
kompressabilitet, samt belastning. 
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Datum 

2018-03-28 

Uppdragsnummer 

181206 

 

  

 

 

 

 

5.1 PUNKT 02 
 
 

 

Figur 2: Utförd CPT i punkt 02. 

Utvärdering 

Av utförda CPT kan man se att sonderingen utförts ned till ca 2,5 meters djup, där de första 0,7 meter ej gett 

något utslag (kan bero på förborrning). Först vid ca 1 meters djup har man börjat få tillförlitlig registrering. 

För utvärderingen har man antagit att sandlagret börjar vi ca 1 meters djup och fortsatt ned till ca 2 meters djup. 

Vid ca 2,2 meters djup har man en kraftig ökning av spetstrycket innan sonderingen avbryts. Detta kan bero på 

berg, block eller fastlagrad friktionsjord. Därav är utvärderingen av friktionsvinkel utfört för jordlager mellan 

1-2 meters djup. 

Resultat: 

Spetstryck: snitt värde: 1,5 MPa 

Baserat på formeln angiven i figur 1 så ger detta spetstryck en friktionsvinkel på ca 32 grader, för den antagna 

sanden mellan 1-2 meters djup. 
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181206 

 

  

 

 

 

 

 

5.2 PUNKT 04 
 
 

 

Figur 3: Utförd CPT i punkt 04. 

Utvärdering 

Av utförda CPT kan man se att sonderingen utförts ned till ca 2,5 meters djup, där de första 0,7 meter ej gett 

något utslag (kan bero på förborrning). Därefter har spetstrycket varit mycket låg ner till ca 1,7 meters djup, 

detta kan bero på lera eller silt. 

Först vid ca 1,7 meters djup har man börjat få tillförlitlig registrering. 

För utvärderingen har man antagit att sandlagret börjar vi ca 1,7 meters djup och fortsatt ned till ca 2,3 meters 

djup. Vid ca 2,3 meters djup har man en kraftig ökning av spetstrycket innan sonderingen avbryts vid ca 2,6 

meters djup. Detta kan bero på berg, block eller fastlagrad friktionsjord. Därav är utvärderingen av 

friktionsvinkel utfört för jordlager mellan 1,7-2,3 meters djup. 

Resultat: 

Spetstryck: snitt värde: 1,5 MPa 

Baserat på formeln angiven i figur 1 så ger detta spetstryck en friktionsvinkel på ca 32 grader, för den antagna 

sanden mellan 1,7-2,3 meters djup. 
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5.3 PUNKT 07 
 
 

 

Figur 4: Utförd CPT i punkt 07. 

Utvärdering 

Av utförda CPT kan man se att sonderingen utförts ned till ca 3 meters djup. Där de första 0,7 meter ej gett 

något utslag (kan bero på förborrning). Först vid ca 1 meters djup har man börjat få tillförlitlig registrering. 

För utvärderingen har man antagit att sandlagret börjar vi ca 1 meters djup och fortsatt ned till ca 3 meters djup. 

Vid ca 3,1 meters djup har man en kraftig ökning av spetstrycket innan sonderingen avbryts. Detta kan bero på 

berg, block eller fastlagrad friktionsjord. Därav är utvärderingen av friktionsvinkel utfört för jordlager mellan 

1-3 meters djup. 

Resultat: 

1-2 meters djup:  

Spetstryck: snitt värde: 1,85 MPa 

Baserat på formeln angiven i figur 1 så ger detta spetstryck en friktionsvinkel på ca 33 grader, för den antagna 

sanden mellan 1-2 meters djup. 

2-3 meters djup:  

Spetstryck: snitt värde: 1 MPa 

Baserat på formeln angiven i figur 1 så ger detta spetstryck en friktionsvinkel på ca 31 grader, för den antagna 

sanden mellan 2-3 meters djup. 
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6 MATERIALPARAMETRAR 

För dimensionering av permanenta konstruktioner samt vid beräkning av jordtryck och 

stabilitet rekommenderas att följande materialegenskaper och partialkoefficienter används. 

 

Material Tunghet/ 

Effektiv tunghet 

 

[kN/m3] 1) 

över/under 

grundvattennivån 

 

Friktions-

vinkel φ [°] 

Partial- 

koefficient 

 [-] mץ

 

Brott-/ 

Bruksgräns 

Elasticitets-

modul [MPa] 2) 

Partial- 

koefficient 

 [-] mץ

 

Brott-/ 

Bruksgräns 

SAND 16/10 31 1,3/1,3 5 1,8/1,6 

 Tabell 1 Materialparametrar. 

 
1) Antagna värden för tunghet, kompletteringar krävs för att verifiera värdena. 

2) Antagna värden för E-modul, kompletteringar krävs för att verifiera värdena. 
 
För övriga jordlager inom området kan följande värden antas vid dimensionering om inga 
ytterligare försök utförs för att verifiera verkliga värden. 
 
 

Material Tunghet/ 

Effektiv 

tunghet 

  

[kN/m3]  

över/under 

grundvatten-

nivån 
  

Friktions-

vinkel 

φ [°] 

Odränerad 

skjuvhållfasthet 

[kPa] 

Partial- 

koefficient 

 [-] mץ

  

Brott-/ 

Bruksgräns 

Elasticitet

s-modul  

[MPa] 

Partial- 

koefficient 

 [-] mץ

  

Brott-/ 

Bruksgräns 

Torrskorpelera 16/6 - 30 2,0/1,8 2 1,8/1,6 

Lera 15/5 - 5 1,8/1,6 1,5 1,6/1,5 

Morän 

(sandmorän) 

19/12 35  1,3/1,3 10 1,8/1,6 

 Tabell 2 Materialparametrar. 
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7 KOMPLETTERINGAR 

Följande kompletteringar rekommenderas 

 Skruvprovtagningar för verifiering av jordlagerföljd, samt för att uppta material för att 

jordlaboratoriet kan bestämma densitet via så kallad proctorpackning. 

 Provgropsgrävning rekommenderas eftersom att CPT ej har kunnat drivas mycket 

djupare är 3 meter.  

 Försök till djupare CPT för utvärdering i Conrad 
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