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Förord
Byggande och förvaltning av infrastruktur och bebyggelse är ett av samhällets största åtaganden
och att uppnå ett hållbart samhällsbyggande är en stor utmaning. Kraven på att minska miljöbelastningen och omgivningspåverkan vid byggande ökar. Stora mängder jord- och bergmassor uppstår
vid markbyggande vilka måste hanteras på ett hållbart sätt. Grundläggningskostnader utgör en
väsentlig del av den totala investeringskostnaden i bygg- och anläggningsprojekt och samtidigt
visar erfarenheter att de största tekniska riskerna är relaterade till geotekniska frågeställningar
såsom markens hållfasthet samt hur olika typer av utförande och konstruktioner kan anpassas till
markens beskaffenhet. De geotekniska förhållandena måste därför beaktas i den fysiska planeringen för att åstadkomma en hållbar och säker bebyggd miljö samt en effektiv plan- och byggprocess.
Ökade risker och skador som uppkommer på grund av bristfällig kännedom om markförhållanden
och felaktig grundläggning är ett omfattande problem både för samhället och för enskilda individer
och bedöms generera höga merkostnader.
Statens geotekniska institut (SGI) är en myndighet med övergripande ansvar för markbyggande, för
att minska risken för ras, skred och stranderosion samt för effektivisering av efterbehandling av
förorenade områden.
Genom forskning, rådgivning och kunskapsförmedling arbetar SGI för ett effektivare markbyggande genom att verka för:





Ökad säkerhet för att minska risker och skador på människor, miljö och egendom
Minskad miljö- och klimatpåverkan
Förbättrad kvalitet inom markbyggande
Ökad produktivitet och minskade kostnader.

Sulfidjord är vanligt förkommande längs Norrlands kustland och har i allmänhet en relativt låg
skjuvhållfasthet och hög kompressibilitet, vilket ger upphov till geotekniska problem beträffande
såväl stabilitet som sättningar. Djupstabilisering av sulfidjord med kalk och cement kan förväntas
vara möjligt att genomföra med lyckat tekniskt resultat under förutsättning att den utförs på lämpligt sätt. I denna rapport redovisas resultaten av en sammanställning och analys av utförda laboratorieförsök på stabiliserade prover och fältförsök på så kallade KC-pelare (kalkcementpelare) i sulfidjord från två vägprojekt.
FoU-projektet ”Stabilisering av sulfidjord” har drivits som ett samarbetsprojekt mellan SGI och
Trafikverket inom ramen för forskningsprogrammet BIG (Branschsamverkan i grunden) och finansierats av båda dessa organisationer. Trafikverkets representant i projektet har varit Niklas Thun.
Synpunkter på rapporten har, förutom av Niklas Thun, lämnats av Helen Åhnberg och Björn Dehlbom, SGI. Arbetsgruppen bestod av Mattias Andersson och Bo Vesterberg, SGI. Följande personer
har bistått med underlag (laboratorie- och fältdata) till rapporten: Anders Andersson, WSP Samhällsbyggnad, Lars G Eriksson MRM Konsult, Mattias Gustavsson och Tobias Sundqvist Tyréns,
och Niklas Thun Trafikverket.
Vi vill rikta ett varmt tack till dessa personer och organisationer och övriga som direkt eller indirekt
medverkat i projektet.
Författare till rapporten är Mattias Andersson och Bo Vesterberg, SGI.
Charlotte Cederbom, Avdelningschef Geoplanering och klimatanpassning, har beslutat att ge ut
publikationen. Linköping i oktober 2016.
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Sammanfattning
Djupstabilisering av sulfidjord med så kallade KC-pelare (kalkcementpelare) eller bindemedelspelare) har tidigare utförts i flera projekt i Sverige. I en del fall har resultatet i fält blivit betydligt
sämre än vad laboratorieresultaten indikerat, vilket lett till en viss skepsis till metoden inom branschen. Det finns exempel som visar på att stabilisering av sulfidjord i fält kan förväntas vara möjligt att genomföra med lyckat tekniskt resultat under förutsättning att den utförs på lämpligt sätt
framförallt med avseende på bindemedelstyper och dess proportioner och mängder. Det finns således ett behov av att lyfta fram exempel i fält då metoden fungerat tillfredställande samt att ta fram
praktiska rekommendationer som avser bland annat laboratorie- och fältförsök för stabilisering av
sulfidjord.
Trafikverket har under 2014 utfört en förstärkning av en befintlig vägsträcka på sulfidjord utanför
Kalix (Gammelgården) med hjälp av stabilisering med KC-pelare och avser att förstärka ytterligare
en sträcka väster om Haparanda (Keräsjoki) under 2016, där provpelare har undersökts under 2014.
Dessa två infrastrukturprojekt har också inneburit en möjlighet att göra fördjupade analyser av de
utförda laboratorie- och fältundersökningarna.
Syftet med detta projekt var att från de två aktuella vägprojekten med stabilisering av sulfidjord
sammanställa och analysera utförda laboratorieförsök på stabiliserade prover och fältförsök på KCpelare med avseende på effekten av olika kombinationer av bindemedel. Syftet har vidare varit att
baserat på de erfarenheter som finns skapa underlag till praktiska rekommendationer som avser
laboratorieförsök och fältförsök och tillhörande kombinationer av bindemedelvid stabilisering av
sulfidjord.
Resultaten från sonderingarna av pelarna i fält visar generellt att stabiliseringseffekten har blivit
god i övre delen eller i hela pelarnas längd vid provplatserna. Några sonderingar visar låg hållfasthet på större djup och orsakerna till detta kan vara flera men är svåra att peka ut. Produktionspelarna i Gammelgården visar betydligt större variation i sonderingsmotstånd än provpelarna i Gammelgården och Keräsjoki, och i vissa fall riktigt låga hållfastheter och även här är orsakerna till detta
svåra att peka ut.
Hållfastheten som har uppnåtts i fält i pelarna är generellt hög och den utvärderade skjuvhållfastheten från förborrad kalkpelarsondering varierade huvudsakligen mellan 200-500 kPa i Gammelgården efter en månads härdningstid och mellan 400-600 kPa i Keräsjoki efter tre månaders härdningstid.
Resultaten av sonderingarna av pelarna i fält vad gäller uppnådda skjuvhållfastheter huvudsakligen
över 200 kPa tyder på att det kan vara tillräckligt med bindemedelsmängden 150 kg/m3 med bindemedelskombinationen kalk/cement 20/80 i Gammelgården och 110 kg/m3 med kalk/cement
30/70 eller 15/85 i Keräsjoki. Detta är relativt låga bindemedelsmängder för att vara i sulfidjord
och beror sannolikt på den relativt höga lerhalten i sulfidjorden på aktuella provplatser.
Det är viktigt att göra undersökningar i fält och laboratorium i tillräcklig omfattning vid stabilisering av sulfidjord. Detta för att kunna tillverka pelare i fält med tillräcklig hållfasthet genom hela
jordprofilen. Undersökningarna ska vara av sådan omfattning att det aktuella området med sulfidjord kan indelas i relevant antal jordtyper och att lämpliga bindemedelskombinationer samt
mängder kan bestämmas.
Undersökning bör utföras av hela det aktuella djupintervallet vad gäller egenskaper som odränerad
skjuvhållfasthet, vattenkvot, skrymdensitet, organiskt innehåll samt järn- och svavelhalter, speciellt
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i de zoner där eventuellt sämre stabiliseringseffekter kan förväntas erhållas och gärna i dessa områden halvmetersvis. Detta i syfte att få kontinuerliga pelare av tillräcklig hållfasthet även i de jordprofiler där sulfidjorden uppvisar större variationer i nämnda egenskaper.
Resultaten från de två studerade vägprojekten visar att det går att stabilisera sulfidjord men att det
fortfarande finns osäkerheter som måste beaktas vid projektering och kontroll. Det finns behov av
fortsatt FoU för att hitta förklaringar till de avvikelser i förväntade resultat i fält som har observerats. Vidare finns ett behov av att genom laboratorieförsök undersöka grundläggande samband mellan geotekniska och geokemiska egenskaper och stabiliseringseffekt för olika kombinationer av
bindemedel och olika sulfidjordar.
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Summary
Deep stabilization of the natural so-called sulphide soils, using columns in the field, has previously
been used in some infrastructure projects in Sweden. In some cases the stabilization effect has been
worse in the field in comparison with laboratory prepared and tested stabilized samples. This has
led to a skepticism regarding the use of this stabilization method in these sulphide soils. However,
there are a few examples of objects which show that sufficient strength is possible to achieve in
column stabilization, provided the proper choice of binder, amount and proportion of binder is
used. Thus, there is a need to show more examples when the method has worked satisfactory in
sulphide soils in the field and also to develop practical recommendations for laboratory and field
tests.
The Swedish Transport Administration has the year 2014 performed an improvement of sulphide
soil below an existing road outside the city of Kalix (at Gammelgården) using stabilization with
columns in the field, and plan during 2016 to improve another existing road on sulphide soil close
to the city of Haparanda (at Keräsjoki). At Keräsjoki pretesting columns have been installed and
tested in 2014. These two infrastructure projects have given the possibility to deeper analyse the
results of the laboratory and field investigations of stabilization of sulphide soils.
The aim of this project was, from the two road projects at Gammelgården and Keräsjoki using stabilization of sulphide soil, to present and analyze the conducted laboratory tests on stabilized soils
and field tests of stabilised columns regarding the stabilizing effect for different combinations of
binders. The aim was further to create a basis for practical recommendations for laboratory tests
and field tests and combinations of binders to be used for stabilization of sulphide soils.
The results of the predrilled column penetration tests show in general that the stabilizing effect was
good in the upper part or along the whole length of the columns. Some penetration tests show low
strength at larger depth and the causes for this may be many, however there are difficult to point
out which ones. The production columns at Gammelgården show much larger variation of penetration resistance than the pretesting columns at Gammelgården and at Keräsjoki, and in some cases
really low strengths, but also here the reasons for this are difficult to point out.
The strength achieved in the columns in the field is in general high and the shear strength evaluated
from the penetration tests varied basically between 200-500 kPa at Gammelgården after one month
curing time and between 400-600 kPa at Keräsjoki after three months curing time.
The results of the column penetration tests in the field concerning strength achieved higher than
200 kPa, suggest that it may be sufficient with the binder amount 150 kg/m3 with the binder combination lime/cement 20/80 at Gammelgården and 110 kg/m3 with lime/cement 30/70 or 15/85 at
Keräsjoki. This is relatively low amounts of binder for a sulphide soil and is most likely explained
by the relatively high clay content at these two sites.
For stabilization of sulphide soils it is important to conduct laboratory and field investigations with
suffiency. This is in order to succeed in producing columns with sufficient strength through their
whole length. The investigations must be sufficient to divide the sulphide soil of the current area
into a relevant number of soil types and to be able to determine suitable combinations and amounts
of binders.
Investigations of the current depth interval of interest should be accomplished regarding properties
of undrained shear strength, water content, bulk density, organic content and iron and sulphur content. This especially in the zones where possibly worse stabilizing effects may be expected, and
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studied every half a meter. This is important in order to produce continuous columns of sufficient
strength also in soil profiles where the basic soil properties presented above show larger variations.
The results of the two studied road projects at Gammelgården and Keräsjoki, show that it is possible to stabilize columns of sulphide soils with sufficient strength. However, there are still uncertainties that must be considered at project planning, design and control of columns in the field.
There is a need for research in order to find explanations to the deviations in expected results that
have been found in the field. There is also a need to investigate, through laboratory tests, basic
relations between geotechnical and geochemical properties and stabilizing effects for different
types of combinations of binders and for different types of sulphide soils.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Sulfidjord är vanligt förkommande längs Norrlands kustland och har i allmänhet en relativt låg
skjuvhållfasthet och hög kompressibilitet, vilket ger upphov till geotekniska problem beträffande
såväl stabilitet som sättningar. Djupstabilisering av sulfidjord med så kallade KC-pelare (eller bindemedelspelare) har tidigare utförts i flera projekt i Sverige. I en del fall har resultatet i fält blivit
betydligt sämre än vad laboratorieresultaten indikerat, vilket lett till en viss skepsis till metoden
inom branschen. SGI har tidigare tillsammans med andra aktörer genomfört ett FoU-projekt som
avser stabilisering av sulfidjord, vilket bland annat omfattade utförande av provpelare i fält vid en
provlokal i Umeå (Stöcke), med lyckat resultat (Andersson m.fl., 2009). Stabilisering av sulfidjord
kan förväntas vara möjligt att genomföra med lyckat tekniskt resultat under förutsättning att den
utförs på lämpligt sätt framförallt med avseende på bindemedelstyper och dess proportioner och
mängder (se Andersson m.fl., 2009).
Trafikverket har under 2014 utfört en förstärkning av en befintlig vägsträcka på sulfidjord utanför
Kalix (Gammelgården) med hjälp av stabilisering med KC-pelare och avser att förstärka ytterligare
en sträcka väster om Haparanda (Keräsjoki) under 2016, där provpelare har undersökts under 2014.
Dessa projekt har gett en möjlighet för Trafikverket och SGI att höja kunskapsnivån inom området.
I Figur 1.1 visas en översiktskarta med de olika lokalernas geografiska läge. Trafikverket har använt SGI som stöd i arbetet med en del av planeringen av insatserna för vägprojektet i Gammelgården respektive Keräsjoki samt givit i uppdrag att utföra en sammanställning och utvärdering av
resultaten av utförda undersökningar av stabiliserad jord i laboratorium och i provområden i fält.

1.2

Projektets syfte och nytta

Syftet med detta projekt har varit att från de två aktuella vägprojekten med stabilisering av sulfidjord sammanställa och analysera utförda laboratorieförsök på stabiliserade prover och fältförsök
på KC-pelare med avseende på effekten av olika bindemedel och göra jämförelser med resultat från
tidigare utfört FoU-projekt (Andersson m.fl., 2009). Syftet har vidare varit att baserat på de erfarenheter som finns skapa underlag till praktiska rekommendationer vad gäller laboratorieförsök och
fältförsök och tillhörande bindemedelskombinationer vid stabilisering av sulfidjord.
Värdet för Trafikverket och branschen förväntas bli:


En verifiering av att stabilisering av sulfidjord är möjligt även för aktuella objekt. Detta ger
Trafikverket och branschen utökade möjligheter till att kunna tillämpa en i många fall kostnadseffektiv jordförstärkningsmetod i sulfidjordar.



Skapandet av ett underlag för fortsatt vidareutveckling (FoU) avseende stabilisering av sulfidjord.
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Figur 1.1 Översiktskarta med studerade lokaler med stabilisering
av sulfidjord, det vill säga Gammelgården, Keräsjoki och Stöcke.
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2

Områdes- och objektsbeskrivning
av studerade lokaler

2.1

Gammelgården

Väg 721 i Gammelgården, Kalix kommun, har förstärkts med djupstabilisering (KC-pelare, kalkcementpelare) på en sträcka av cirka 35 m. Den aktuella sträckan ligger som närmast knappt 20 m
från Kalix älv där en vik med cirka 4 m höga slänter ner mot älven har bildats, se Figur 2.1. Orsaken till att vägsträckan behövde förstärkas var att stabiliteten under rådande förhållanden inte var
tillfredsställande.
De topografiska förhållandena inom området visar förutom den relativt branta älvslänten på ett
flackt landskap bestående av mestadels av ängs- och åkermark. I närheten av området som har stabiliserats finns några tomter med villabebyggelse. Vegetationen inom området för stabiliseringen
utgörs huvudsakligen av gräs med enstaka björkar och lövsly.
Jorden inom området består överst av 0,2-0,3 m organisk jord, därefter följer ned till cirka 1,5 m
djup ett lager med sulfidjord av torrskorpekaraktär. Under torrskorpan återfinns ett lager med en
organisk siltig sulfidlera med en mäktighet på cirka 15-18 m, därefter följer ett lager på 1-1,5 m
siltig sand som i sin tur vilar på en morän. Grundvattenytan ligger cirka 1,5 m under markytan.

Figur 2.1 Karta över Gammelgården med förstärkningsområdet samt
området för några extrapelare markerat.
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2.2

Keräsjoki

Väg 729 i Keräsjoki, Haparanda kommun planeras att under 2016 förstärkas med djupstabilisering
(KC-pelarförstärkning) på en sträcka av cirka 300 m, se Figur 2.2. Byn Keräsjoki ligger intill ån
med samma namn och vid det aktuella området är avståndet mellan väg och å cirka 20 m. Anledningen till att vägsträckan behöver förstärkas är att stabiliteten inte är tillfredställande. Strax söder
om det markerade området i Figur 2.2 inträffade ett skred 2011, där skredkanten gick ända in mot
vägbanken. Detta åtgärdades med en spontkonstruktion. Under hösten 2013 identifierades tecken
på markrörelser för den nu aktuella sträckan och stabilitetsberäkningar visade på låga säkerhetsfaktorer.
Från vägen och ned till vattenytan på ån lutar marken svagt och nivåskillnaden för denna sträcka är
cirka 5 m. Området utgörs av öppen åker- och ängsmark med några tomter med villabebyggelse.
Jorden inom området består överst av ett cirka 0,15 m tjockt lager organisk jord ovanpå ett cirka
0,5 m sandlager. Därefter följer ett cirka 0,5-1,5 m tjockt siltlager (troligen oxiderad sulfidjord)
som underlagras av ett 9-12 m lager med sulfidjord (organisk sulfidsilt och organisk siltig sulfidlera). Grundvattenytan återfinns ca 1,5 m under markytan.

Figur 2.2 Karta över Keräsjoki med förstärkningsområdet samt området
för provpelare markerat.
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3

Laboratorieförsök – Förutsättningar
och resultat

3.1

Gammelgården

Laboratorieundersökningar omfattande rutinförsök, glödgningsförlust och inblandningsförsök (stabilisering) har utförts av MRM Konsult i Luleå. Complab (Luleå tekniska universitet) i Luleå har
utfört direkta skjuvförsök på naturlig sulfidjord och ALS Scandinavia i Luleå har utfört miljöanalyser i form av järn- och svavelhalter samt mätning av halterna organiskt och oorganiskt kol.

3.1.1

Rutinförsök och kemiska parametrar

Kolvprover av den naturliga jorden tagna med StII-provtagare har undersökts i laboratorium enligt
rutinförsök på ostörda prov, det vill säga jordartsbenämning (Karlsson & Hansbo, 1984), skrymdensitet (Svensk Standard SS 027114), vattenkvot (Svensk Standard SS 027116, 1989), konflytgräns (Svensk Standard SS 027120, 1990), ostörd och omrörd skjuvhållfasthet enligt konförsök
(Svensk Standard SS 027125, 1991) och sensitivitet (Svensk Standard SS 027125, 1991).
I Figur 3.1 redovisas resultat från bestämning av skrymdensitet och vattenkvoter. Skrymdensiteten,
ρ varierar mellan 1,38-1,53 t/m3 från 2 m ner till 12 m djup under markytan. Vattenkvoten, wN
varierar mellan 77-131 % från 2 m ner till 12 m djup under markytan och konflytgränsen, wL varierar mellan 77-163 % på motsvarande djup.

Figur 3.1 Skrymdensitet (till vänster), vattenkvot (till höger blå trianglar) och flytgräns
(till höger röda fyrkanter).
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Den odränerade skjuvhållfastheten bestämd med fallkonförsök och odränerade direkta skjuvförsök
redovisas i Figur 3.2. Skjuvhållfastheten varierar mellan 14-30 kPa från 2 m ner till 15 m djup under markytan. Resultaten från fallkonförsöken är korrigerade med hänsyn till sulfidjord i enlighet
med SGI Information 3 (SGI, 2007a). Resultat från bestämning av sensitiviteten, St med fallkonförsök, redovisas i Figur 3.3. Sensitiviteten är låg och varierar mellan 3 och 9 från 2 m ner till 12 m
djup under markytan.

Figur 3.2 Odränerad skjuvhållfasthet där röda
cirklar visar resultat från fallkonförsök och gröna
trianglar visar resultat av odränerade direkta
skjuvförsök.

Figur 3.3 Sensitivitet enligt utförda fallkonförsök.

Sulfidjorden har undersökts med avseende på järn- (Fe) och svavelhalt (S) samt halterna av organiskt kol (TOC) och oorganiskt kol inklusive karbonater (TIC). Glödgningsförlust har bestämts vid
tre olika temperaturer 550, 800 och 950 oC. Metodbeskrivning för bestämning av järn- och svavelhalt samt organisk halt redovisas exempelvis i Andersson (2012).
De bestämda kolhalterna från kolanalysen (TOC) har räknats om till organisk halt med Wolff- eller
van Bemmelenfaktorn som säger att 58 % av det organiska materialet består av organiskt kol (Larsson m.fl., 1985, van Bemmelen, 1891). Resultaten från glödgningsförlusten som redovisas i Figur
3.4 har korrigerats med avseende på ler- och karbonathalt enligt Svensk Standard SS 027105
(1990). Standarden gäller dock endast för 950 oC men resultaten från 550 oC har i detta fall korrigerats på samma sätt. Inga mätningar av lerhalterna har utförts på dessa prover varför ett antagande
om en lerhalt på 30 % har gjorts med stöd av tidigare utredningar i närområdet av Larsson m.fl.
(2007 b) och Eriksson (1992). I Figur 3.5 redovisas resultat från glödgningsförlust utförd vid
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800 oC, där värdena inte är korrigerade på grund av att det saknades mätningar av karbonatinnehåll
och uppgifter om lerhalter på dessa prover.
På djupen 2-15 m varierar järnhalten i sulfidjorden vid Gammelgården mellan 3,3-4,6 % och svavelhalten mellan 0,2-1,9 %. Den organiska halten bestämd genom kolanalys varierar mellan 1,5-4,8
%, den organiska halten bestämd med glödgning i 550 grader varierar mellan 1,0-4,7 % och enligt
glödgning i 950 grader mellan 1,8-7,3 % på djupen 2-15 m.
Tidigare undersökningar (Larsson m.fl., 2007 b) i närliggande område har visat att lerhalten varierar mellan 23 och 35 %. Jordprofilen är relativt homogen och jorden bör benämnas som gyttjig
sulfidlera / lerig sulfidgyttja. Under cirka 12 m djup blir jorden markant fastare än högre upp (Larsson m.fl., 2007b).

Figur 3.4 Organisk halt samt järn- och svavelhalt. (Värden
enligt glödgningsfölust korrigerade för ler- och karbonathalt.)
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Figur 3.5 Organisk halt, värdena ej korrigerade med
hänsyn till ler- och karbonathalt.

3.1.2

Inblandningsförsök

Jordprofilen i Gammelgården indelades i tre djupintervall baserat på variation av densitet och vattenkvot med djupet, se Tabell 3.1, och inblandning utfördes med två bindemedel, kalk och cement.
Proportionerna mellan dessa bindemedel var K/C 0/100, 15/85 samt 30/70 %. Fyra olika bindemedelsmängder blandades in, 100, 150, 200 och 250 kg/m3, se Tabell 3.2. Totalt tillverkades 27 olika
provblandningar och 7 provhylsor packades in av varje kombination av provblandning för efterföljande provning med enaxiella tryckförsök. Inblandning och packning utfördes enligt föreskrifterna i
SGF (2000) och enaxiella tryckförsök utfördes enligt CEN ISO/TS 17892-7 (2004). Enaxliga
tryckförsök utfördes efter tre olika lagringstider, 7, 28 och 90 dygn. Lagring av proverna utfördes i
fuktkammare med nästan 100 % luftfuktighet och lagringstemperaturen var rumstemperatur det vill
säga cirka 20 oC.
Vid beredning av de olika provblandningarna användes jordmaterial, upptaget med jordskruv, som
var förpackat i diffusionstäta påsar och med halvmetersintervall. För en inblandning med jordtyp 1
användes exempelvis jordmaterial från 5,5-6 m djup under markytan och ett annat halvmetersdjup
för en annan inblandning och för jordtyp 2 jordmaterial från exempelvis 10-10,5 m under markytan
och så vidare.
Tryckförsöken utfördes som dubbelprov vid dessa tillfällen och ett extra prov (reservprov) av varje
inblandning som tillverkats provtrycktes efter 260 dygn som enkelprov.
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Tabell 3.1 Indelning av sulfidjordsmaterial från Gammelgården inför inblandningsförsök.
Jordtyp

Jordmaterial från
djup (m)

Vattenkvot (%)

Skrymdensitet (t/m )

1
2
3

2,5-9
9,5-13
13,5-16,5

80-130
76-80
55-76

1,38-1,52
1,52-1,53
Saknar data

3

Tabell 3.2 Bindemedel och dess proportioner och mängder som användes vid laboratorieinblandningar
för Gammelgården.
3

Blandning nr Jordtyp

Bindemedel och proportion

Mängd (kg/m )

1
19
4
7
2
5
8
17
3
6
9
18
10
13
11
14
12
15
25
22
16
26
20
23
27
21
24

Kalk/Cement, 0/100
Kalk/Cement, 0/100
Kalk/Cement, 0/100
Kalk/Cement, 0/100
Kalk/Cement, 15/85
Kalk/Cement, 15/85
Kalk/Cement, 15/85
Kalk/Cement, 15/85
Kalk/Cement, 30/70
Kalk/Cement, 30/70
Kalk/Cement, 30/70
Kalk/Cement, 30/70
Kalk/Cement, 0/100
Kalk/Cement, 0/100
Kalk/Cement, 15/85
Kalk/Cement, 15/85
Kalk/Cement, 30/70
Kalk/Cement, 30/70
Kalk/Cement, 0/100
Kalk/Cement, 0/100
Kalk/Cement, 0/100
Kalk/Cement, 15/85
Kalk/Cement, 15/85
Kalk/Cement, 15/85
Kalk/Cement, 30/70
Kalk/Cement, 30/70
Kalk/Cement, 30/70

150
150
200
250
150
200
250
250
150
200
250
250
150
200
150
200
150
200
100
200
250
100
150
200
100
150
200

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

I Figur 3.6 till Figur 3.20 visas skjuvhållfasthet bestämd med enaxliga tryckförsök som funktion av
lagringstiden för provblandningarna i laboratoriet, för samtliga utförda försök. Skjuvhållfasthet
definieras här som halva tryckhållfastheten vid brott och brott bestäms av maximal axialspänning
(vertikalspänning) uppnådd under tryckningen av provet. Varje punkt i dessa diagram representerar
medelvärdet baserat på dubbelprov, i Bilaga 1 redovisas resultaten från varje enskilt försök.

Inverkan av bindemedelsmängd (för samma blandning, för samma jordtyp):
Med ökande mängd bindemedel ökar hållfastheten för alla blandningar inklusive jordtyper. För
bindemedelsmängden 250 kg/m3 fås för alla blandningar en hög skjuvhållfasthet vid 7 och 28 dygn,
minst cirka 200 kPa och i många fall över 400 kPa.
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För bindemedelsmängden 200 kg/m3 fås för alla blandningar en hög skjuvhållfasthet vid 28 dygn,
mellan 100-400 kPa.
För bindemedelsmängden 150 kg/m3 vid 28 dygn varierar skjuvhållfastheten mellan cirka 50-200
kPa beroende på blandning.

En och samma blandning som funktion av tiden:
Samtliga blandningar utom en, K/C 0/100 100 kg/m3 i jordtyp 3, visar en hållfasthetstillväxt med
tiden. För de undersökta lagringstiderna sker den största hållfasthetsökningen mellan 0-7 dygn.
Hållfastheten fortsätter öka därefter med lagringstiden och hållfasthetsökningen är generellt mindre
mellan 7-28 dygn och ytterligare mindre mellan 28-90 dygn i jämförelse med hållfasthetsökningen
mellan 0-7 dygn, det vill säga en generellt avtagande ökningstakt av hållfastheten med tiden. För
samtliga prov undersökta vid 260 dygn har en hållfasthetsökning skett också efter 90 dygn.
Efter 28 dygn är skjuvhållfastheten minst 100 kPa för alla blandningar med bindemedelsmängden
150 kg/m3 eller mer, utom för K/C 30/70 150 kg/m3 i alla tre jordtyperna. Samtliga blandningar,
utom K/C 30/70 150 kg/m3 i alla tre jordtyperna, och utom 100 kg/m3 i jordtyp 3 för alla bindemedel, uppvisar minst 100 kPa skjuvhållfasthet efter 90 dygn. Efter 260 dygn fås en skjuvhållfasthet
på minst 100 kPa hos samtliga provade blandningar utom för K/C 30/70 100 kg/m3 jordtyp 3. Efter
30 dygn uppvisar blandningarna med 200 kg/m3 och 250 kg/m3 skjuvhållfastheter från cirka 150
kPa och upp till minst 400 kPa. För blandningen K/C 0/100 och 15/85 med mängden 250 kg/m3 var
skjuvhållfastheten nära eller högre än 400 kPa efter 7 dygn. Efter 28 dygns lagringstid var skjuvhållfastheten ungefär 100 kPa högre för 200 kg/m3 jämfört 150 kg/m3 för alla djup, förutom för
K/C 30/70 jordtyp 3 som var något lägre än 100 kPa.

Inverkan av andel cement/kalk (för samma bindemedelsmängd, för samma jordtyp):
Vid en jämförelse av skjuvhållfastheten vid 90 dygn fås inga direkta skillnader mellan K/C 0/100
och K/C 15/85, men för K/C 30/70 fås en lägre hållfasthet, det vill säga effekten på hållfasthet av
ökande andel kalk och minskande andel cement blir påtaglig då andelen kalk ökat till 30 %, se Figur 3.9, Figur 3.10, Figur 3.14, Figur 3.15, Figur 3.19 och Figur 3.20. För högre andelar av cement,
85 eller 100 %, sker en stor del av hållfasthetstillväxten under de första 7 dygnen. För K/C 0/100,
150 kg/m3, jordtyp 1 fås stor skillnad mellan de dubblerade försöken, vilket beror på att blandningarna innehåller sulfidjord från olika nivåer, Figur 3.6.

Last-deformationssamband
Last-deformationssambandet från de enaxliga tryckförsöken visar att deformationen till brott (maximal skjuvspänning) ökar med ökad andel kalk, se exempel i Figur 3.21 och Figur 3.22. För proven
med 100 % cement fås brott vid ca 1.5-2 % axialtöjning, medan brott för proven med 30 % kalk
och 70 % cement sker vid cirka 2-3 % axialtöjning. Materialet blir i detta avseende sprödare med
ren cement som stabiliseringsmedel. (Ett stabiliserat materials beteende, det vill säga sprött eller
segt beteende, är generellt kopplat till hållfasthetsnivån och inte till typ av bindemedel.)
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Figur 3.6 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Gammelgården, jordtyp 1. Bindemedel
Kalk/Cement - 0/100 och bindeme3
delsmängd 150, 200 och 250 kg/m ,
lagringstid 7, 28, 90 och 260 dygn.
Medelvärden baserade på dubbelprov (förutom för 260 dygnsprovet
som är enkelprov). För prov där
skjuvhållfastheten översteg 400 kPa
har försöket avbrutits.

Figur 3.7 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning av olika
mängd bindemedel i sulfidjord från
Gammelgården, jordtyp 1. Bindemedel Kalk/Cement – 15/85 och lagringstid 7, 28, 90 och 260 dygn.
Medelvärden baserade på dubbelprov (förutom för 260 dygnsprovet
som är enkelprov). För prov där
skjuvhållfastheten översteg 400 kPa
har försöket avbrutits.

Figur 3.8 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Gammelgården, jordtyp 1. Bindemedel
Kalk/Cement - 30/70 och bindeme3
delsmängd 150, 200 och 250 kg/m ,
lagringstid 7, 28, 90 och 260 dygn.
Medelvärden baserade på dubbelprov (förutom för 260 dygnsproven
som är enkelprov).
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Figur 3.9 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Gammelgården, jordtyp 1. Bindemedel
Kalk/Cement och bindemedels3
mängd 150 kg/m , lagringstid 7, 28,
90 och 260 dygn. Medelvärden baserade på dubbelprov (förutom för
260 dygnsproven som är enkelprov).

Figur 3.10 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Gammelgården, jordtyp 1. Bindemedel
Kalk/Cement och bindemedels3
mängd 200 kg/m , lagringstid 7, 28,
90 och 260 dygn. Medelvärden baserade på dubbelprov (förutom för
260 dygnsproven som är enkelprov).

Figur 3.11 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Gammelgården, jordtyp 2. Bindemedel
Kalk/Cement - 0/100 och bindeme3
delsmängd 150 och 200 kg/m , lagringstid 7, 28 och 90 dygn. Medelvärden baserade på dubbelprov.
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Figur 3.12 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Gammelgården, jordtyp 2. Bindemedel
Kalk/Cement - 15/85 och bindeme3
delsmängd 150 och 200 kg/m , lagringstid 7, 28, 90 och 260 dygn.
Medelvärden baserade på dubbelprov (förutom för 260 dygnsprovet
som är enkelprov).

Figur 3.13 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Gammelgården, jordtyp 2. Bindemedel
Kalk/Cement - 30/70 och bindeme3
delsmängd 150 och 200 kg/m , lagringstid 7, 28, 90 och 260 dygn.
Medelvärden baserade på dubbelprov (förutom för 260 dygnsproven
som är enkelprov).

Figur 3.14 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Gammelgården, jordtyp 2. Bindemedel
Kalk/Cement och bindemedels3
mängd 150 kg/m , lagringstid 7, 28,
90 och 260 dygn. Medelvärden baserade på dubbelprov (förutom för
260 dygnsproven som är enkelprov).
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Figur 3.15 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Gammelgården, jordtyp 2. Bindemedel
Kalk/Cement och bindemedels3
mängd 200 kg/m , lagringstid 7, 28,
90 och 260 dygn. Medelvärden baserade på dubbelprov (förutom för
260 dygnsproven som är enkelprov).

Figur 3.16 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Gammelgården, jordtyp 3. Bindemedel
Kalk/Cement - 0/100 och bindeme3
delsmängd 100, 200 och 250 kg/m ,
lagringstid 7, 28 och 90. Medelvärden baserade på dubbelprov. För
prov där skjuvhållfastheten översteg
400 kPa har försöket avbrutits.

Figur 3.17 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Gammelgården, jordtyp 3. Bindemedel
Kalk/Cement - 15/85 och bindeme3
delsmängd 100, 150 och 200 kg/m ,
lagringstid 7, 28, 90 och 260 dygn.
Medelvärden baserade på dubbelprov (förutom för 260 dygnsproven
som är enkelprov). För prov där
skjuvhållfastheten översteg 400 kPa
har försöket avbrutits.
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Figur 3.18 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Gammelgården, jordtyp 3. Bindemedel
Kalk/Cement 30/70 och bindeme3
delsmängd 100, 150 och 200 kg/m ,
lagringstid 7, 28, 90 och 260 dygn.
Medelvärden baserade på dubbelprov (förutom för 260 dygnsproven
som är enkelprov).

Figur 3.19 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Gammelgården, jordtyp 3. Bindemedel
Kalk/Cement och bindemedels3
mängd 100 kg/m , lagringstid 7, 28,
90 och 260 dygn. Medelvärden baserade på dubbelprov (förutom för
260 dygnsproven som är enkelprov).

Figur 3.20 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Gammelgården, jordtyp 3. Bindemedel
Kalk/Cement och bindemedels3
mängd 200 kg/m , lagringstid 7, 28
och 90 dygn. Medelvärden baserade
på dubbelprov.
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Figur 3.21 Resultat från enaxliga
tryckförsök, hållfasthetsdeformationskurvor. Stabiliserad sulfidjord från
Gammelgården, jordtyp 1. Bindemedel Kalk/Cement - 0/100 och binde3
medelsmängden 200 kg/m , lagringstider 7, 28 och 90 dygn. (Diagram från
MRM, 2012).

Figur 3.22 Resultat från enaxliga
tryckförsök, hållfasthetsdeformationskurvor. Stabiliserad sulfidjord från
Gammelgården, jordtyp 1. Bindemedel
Kalk/Cement - 30/70 och bindeme3
delsmängden 200 kg/m , lagringstider
7, 28 och 90 dygn. (Diagram från
MRM, 2012).
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3.2

Keräsjoki

3.2.1

Rutinförsök och kemiska parametrar

Kolvprover av den naturliga jorden tagna med StII-provtagare har undersökts i laboratorium enligt
rutinförsök på ostörda prov, det vill säga jordartsbenämning (Karlsson & Hansbo, 1984), skrymdensitet (Svensk Standard SS 027114), vattenkvot (Svensk Standard SS 027116, 1989), konflytgräns (Svensk Standard SS 027120, 1990), ostörd och omrörd skjuvhållfasthet enligt konförsök
(Svensk Standard SS 027125, 1991) och sensitivitet (Svensk Standard SS 027125, 1991).
I Figur 3.23 redovisas resultat från bestämning av skrymdensitet och vattenkvoter. Skrymdensiteten, ρ varierar mellan 1,48-1,58 t/m3 (bortsett höga värdet på 2,3 m djup) från 1 m ner till 10 m djup
under markytan. Vattenkvoten, wN varierar mellan 40-110 % från 1 m ner till 10 m djup under
markytan och konflytgränsen, wL varierar mellan 32-105 % på motsvarande djup.

Figur 3.23 Skrymdensitet (t.v.), vattenkvot (t.h. blå trianglar) och flytgräns (t.h. röda fyrkanter).

Resultat från bestämning av sensitiviteten, St med fallkonförsök, redovisas i Figur 3.24. Sensitiviteten varierar mellan 9 och 18 från 1 m ner till 10 m djup under markytan. Den odränerade skjuvhållfastheten bestämd med olika fält- och laboratorieförsök redovisas i Figur 3.25. Skjuvhållfastheten
varierar mellan 12-29 kPa från 2 m ner till 10 m djup under markytan. Resultaten från fallkonförsöken och vingförsöken är korrigerade med hänsyn till sulfidjord i enlighet med SGI Information 3
(SGI, 2007a).
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Figur 3.24 Sensitivitet enligt utförda fallkonförsök.

Figur 3.25 Uppmätt odränerad skjuvhållfasthet,
cu. Röda cirklar visar resultat från fallkonförsök,
gröna trianglar visar resultat från odränerade direkta skjuvförsök, blå och brun heldragen linje är
resultat från CPT-sonderingar och svarta kryss
visar resultat från vingförsök.

Bestämning av järn- och svavelhalt samt organisk halt se metodbeskrivning i Andersson (2012). De
bestämda kolhalterna från kolanalysen (TOC) har räknats om till organisk halt med Wolff- eller
van Bemmelenfaktorn som säger att 58 % av det organiska materialet består av organiskt kol, (Larsson m.fl., 1985) och (van Bemmelen, 1891).
Glödgningsförlust har utförts vid 800 oC, resultaten från glödgningsförlusten som redovisas i Figur
3.26 har korrigerats enligt Svensk Standard SS 027105 (1990) med avseende på ler- och karbonathalt. Standarden gäller dock endast för 950 oC men resultaten från 800 oC har i detta fall korrigerats
på liknande sätt. Inga mätningar av lerhalterna har utförts på dessa prover varför ett antagande om
en lerhalt på 30 % har gjorts med stöd av bland annat benämningen siltig sulfidlera (siSuCl) och
uppmätta vattenkvoter i laboratorium.
Järnhalten i sulfidjorden vid Keräsjoki varierar mellan 1,2-4,1 % och svavelhalten mellan 0,6 – 1,5
%. Den organiska halten bestämd genom kolanalys varierar mellan 1,1-3,2 %, den organiska halten
bestämd med glödgning i 800 grader varierar mellan 0,8-5,8 %.
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Figur 3.26 Organisk halt samt järn- och svavelhalt.

3.2.2

Inblandningsförsök

Material till inblandningsförsöken var skruvprover från två olika borrhål och dessa delades in i tre
olika jordtyper baserat på variation i densitet och vattenkvot med djupet. Jordtyp 1 utgjordes av
material från djup 1,5-2,7 m (från endast ett borrhål), jordtyp 2 av material från djup 2,7-6 m (två
olika borrhål) och jordtyp 3 av material från djup 6-11 m (två olika borrhål), Se Tabell 3.3. Jordmaterialet förpackades i fält i diffusionstäta påsar i halvmetersintervall. Före inblandningsförsöken
utfördes en homogenisering av jordmaterialet till de olika jordtyperna, för exempelvis jordtyp 2
blandades samman allt jordmaterial från djup 2,7-6 m.
Tabell 3.3 Indelning av sulfidjordsmaterial från Keräsjoki inför inblandningsförsök.
Jordtyp

Jordmaterial från djup
(m)

Vattenkvot (%)

Skrymdensitet
3
(t/m )

1
2
3

1,5-2,7
2,7-6,0
6,0-11,0

40-83
62-80
43-110

1,56-1,58
1,48-1,58
1,52-1,58

Inblandning gjordes med fyra inblandningsmängder (80, 110, 150 respektive 190 kg/m3) med bindemedel kalk och cement och två inblandningar gjordes med cement och mald granulerad masugnsslagg (Merit) med inblandningsmängd 150 kg/m3, se Tabell 3.4. Förhållandet mellan bland-
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ningarna kalk och cement var 15/85 och 30/70 samt för merit och cement 30/70 %. Totalt tillverkades 16 olika provblandningar inför provningen. Provning med enaxliga tryckförsök genomfördes
som dubbelprov efter fyra lagringstider, 7, 14, 28 och 91 dygn. Lagring av proverna utfördes i kylrum och lagringstemperaturen var cirka 7 oC. Inblandning och packning utfördes enligt föreskrifterna i SGF (2000), enaxliga tryckförsök utfördes enligt CEN ISO/TS 17892-7 (2004).
Tabell 3.4 Bindemedel och dess proportioner och mängder som användes vid laboratorieinblandningar för
Keräsjoki.
Blandning
nr

Jordtyp

Bindemedel och proportion

Mängd (kg/m )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

Kalk/Cement, 15/85
Kalk/Cement, 15/85
Kalk/Cement, 30/70
Kalk/Cement, 30/70
Kalk/Cement, 15/85
Kalk/Cement, 15/85
Kalk/Cement, 15/85
Kalk/Cement, 30/70
Merit/Cement, 30/70
Kalk/Cement, 15/85
Kalk/Cement, 30/70
Kalk/Cement, 30/70
Kalk/Cement, 30/70
Kalk/Cement, 15/85
Kalk/Cement, 15/85
Merit/Cement, 30/70

150
80
80
110
110
150
190
150
150
80
80
110
150
110
150
150

3

I Figur 3.27 till Figur 3.37 visas skjuvhållfasthet bestämd med enaxliga tryckförsök som funktion
av lagringstiden för provblandningarna i laboratoriet, för samtliga utförda försök. Varje punkt i
dessa diagram representerar medelvärdet baserat på dubbelprov, i Bilaga 2 redovisas resultaten från
varje enskilt försök.

Inverkan av bindemedelsmängd (för samma blandning, för samma jordtyp):
Med ökande mängd bindemedel ökar hållfastheten för alla blandningar.
För bindemedelsmängden 190 kg/m3, provad för K/C 15/85 jordtyp 2, fås en hög skjuvhållfasthet
vid 7 och 14 dygn, över 400 kPa efter 14 dygn.
För bindemedelsmängden 150 kg/m3 för K/C fås för alla blandningar en hög skjuvhållfasthet vid 28
dygn, mellan cirka 150-450 kPa.
För bindemedelsmängden 110 kg/m3 för K/C varierar skjuvhållfastheten vid 28 dygn mellan cirka
50-250 kPa beroende på blandning.
För bindemedelsmängden 80 kg/m3 för K/C varierar skjuvhållfastheten vid 28 dygn mellan cirka
50-100 kPa beroende på blandning.
För M/C med bindemedelsmängden 150kg/m3 varierar skjuvhållfastheten vid 28 dygn mellan cirka
200-300 kPa.
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En och samma blandning som funktion av tiden:
Samtliga blandningar visar en hållfasthetstillväxt med tiden, men en relativt svag sådan för K/C
30/70 80 och 110 kg/m3 vid alla lagringstider. För de undersökta lagringstiderna sker den största
hållfasthetsökningen mellan 0-7 dygn. Hållfastheten fortsätter öka därefter med lagringstiden och
hållfasthetsökningen är generellt mindre mellan 7-28 dygn och ytterligare mindre mellan 28-91
dygn i jämförelse med hållfasthetsökningen mellan 0-7 dygn, det vill säga en generellt avtagande
ökningstakt av hållfastheten med tiden.
Efter 28 dygn är skjuvhållfastheten minst 100 kPa för alla blandningar med bindemedelsmängden
110 kg/m3 eller mer, utom för K/C 30/70 110 kg/m3 i jordtyp 3. Samtliga blandningar, utom K/C
30/70 80 och 110 kg/m3 i jordtyp 3, uppvisar minst 100 kPa skjuvhållfasthet efter 91 dygn. Övriga
blandningar med 80 kg/m3 visar en skjuvhållfasthet mellan cirka 100-200 kPa och med 110
kg/m3 mellan cirka 250-450 kPa efter 91 dygn. Efter 28 dygn visar blandningarna med 150 kg/m3
skjuvhållfastheter från ca 150 kPa och upp till cirka 450 kPa. För blandningen K/C 15/85 och bindemedelsmängd 190 kg/m3 i jordtyp 2 överskred skjuvhållfastheten 400 kPa efter 14 dygn.
Efter 28 dygns lagringstid är skjuvhållfastheten ungefär 150 kPa högre för 150 kg/m3 jämfört 110
kg/m3 för sulfidjord på alla djup, förutom något lägre än 100 kPa för K/C 30/70 jordtyp 3.

Inverkan av andel cement/kalk (för samma bindemedelsmängd, för samma jordtyp):
Vid en jämförelse av skjuvhållfastheten vid 28 och 91 dygn mellan K/C 15/85 och K/C 30/70 fås
betydligt lägre hållfasthet med 30 % kalk, det vill säga den minskande effekten på hållfasthet av
ökande andel kalk och minskande andel cement är påtaglig, se Figur 3.31, Figur 3.32, Figur 3.36
och Figur 3.37.
Blandningarna M/C 30/70 och K/C 30/70 med inblandningsmängden 150 kg/m3 visade god och
liknande hållfasthetstillväxt i jordtyp 1 och 2. För jordtyp 3 gav dock inblandningen av Merit en
bättre hållfasthetstillväxt i jämförelse med motsvarande kalkinblandning.

Last-deformationssamband
Last-deformationssambandet från de enaxliga tryckförsöken visas genom exempel i Figur 3.38 och
Figur 3.39, där K/C 15/85 har en axialtöjning 1,4 % vid maximal skjuvhållfasthet (445 kPa) och
K/C 30/70 en något större axialtöjning (2,4 %) vid maximal skjuvhållfasthet (278 kPa). Observera
att det i graferna i Figur 3.38 och Figur 3.39 redovisas tryckhållfasthet och inte skjuvhållfasthet.
Skjuvhållfastheten utvärderas normalt som tryckhållfastheten dividerat med 2.
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Figur 3.27 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Keräsjoki,
jordtyp 1. Bindemedel Kalk/Cement 15/85 och bindemedelsmängd 150
3
kg/m , lagringstid 7, 28 och 91 dygn.
Medelvärden baserade på dubbelprov.

Figur 3.28 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Keräsjoki,
jordtyp 2. Bindemedel Kalk/Cement 15/85 och bindemedelsmängd 80,
3
110, 150 och 190 kg/m , lagringstid
7, 14, 28 och 91 dygn. Medelvärden
baserade på dubbelprov. För prov
där skjuvhållfastheten översteg 600
kPa, se Bilaga 2.

Figur 3.29 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Keräsjoki,
jordtyp 2. Bindemedel Kalk/Cement 30/70 och bindemedelsmängd 80,
3
110 och 150 kg/m , lagringstid 7, 14,
28 och 91 dygn. Medelvärden baserade på dubbelprov.
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Figur 3.30 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Keräsjoki,
jordtyp 2. Bindemedel Merit/Cement
- 30/70 och bindemedelsmängd
3
150kg/m , lagringstid 7, 14, 28 och
91 dygn. Medelvärden baserade på
dubbelprov.

Figur 3.31 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Keräsjoki,
jordtyp 2. Bindemedel Kalk/Cement
3
och bindemedelsmängd 110 kg/m ,
lagringstid 7, 14, 28 och 91 dygn.
Medelvärden baserade på dubbelprov.

Figur 3.32 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Keräsjoki,
jordtyp 2. Bindemedel Kalk/Cement
3
och bindemedelsmängd 150 kg/m ,
lagringstid 7, 14, 28 och 91 dygn.
Medelvärden baserade på dubbelprov. För prov där skjuvhållfastheten
översteg 600 kPa, se Bilaga 2.
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Figur 3.33 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Keräsjoki,
jordtyp 3. Bindemedel Kalk/Cement 15/85 och bindemedelsmängd 80,
3
110 och 150 kg/m , lagringstid 7, 14,
28 och 91 dygn. Medelvärden baserade på dubbelprov.

Figur 3.34 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Keräsjoki,
jordtyp 3. Bindemedel Kalk/Cement 30/70 och bindemedelsmängd 80,
3
110 och 150 kg/m , lagringstid 7, 28
och 91 dygn. Medelvärden baserade
på dubbelprov.

Figur 3.35 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Keräsjoki,
jordtyp 3. Bindemedel Merit/Cement
- 30/70 och bindemedelsmängd 150
3
kg/m , lagringstid 7, 14, 28 och 91
dygn. Medelvärden baserade på
dubbelprov.
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Figur 3.36 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Keräsjoki,
jordtyp 3. Bindemedel Kalk/Cement
3
och bindemedelsmängd 110 kg/m ,
lagringstid 7, 14, 28 och 91 dygn.
Medelvärden baserade på dubbelprov.

Figur 3.37 Uppmätt skjuvhållfasthet
med tiden efter inblandning för stabiliserad sulfidjord från Keräsjoki,
jordtyp 3. Bindemedel Kalk/Cement
3
och bindemedelsmängd 150 kg/m ,
lagringstid 7, 14, 28 och 91 dygn.
Medelvärden baserade på dubbelprov.
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Figur 3.38 Resultat från
enaxliga tryckförsök, Lastdeformationskurvor. Stabiliserad sulfidjord från
Keräsjoki, jordtyp 2. Bindemedel Kalk/Cement - 15/85
och bindemedelsmängden
3
150 kg/m , lagringstid 28
dygn.

Figur 3.39 Resultat från
enaxliga tryckförsök, Lastdeformationskurvor. Stabiliserad sulfidjord från
Keräsjoki, jordtyp 2. Bindemedel Kalk/Cement - 30/70
och bindemedelsmängden
3
150 kg/m , lagringstid 28
dygn.
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4

Fältförsök – Förutsättningar
och resultat

4.1

Gammelgården

4.1.1

Installation av pelare

Under 2014 vecka 26 utfördes installation av KC-pelare i Gammelgården, se installationsområdet i
Figur 2.1. Förutom själva produktionspelarna (det vill säga pelarna under vägkroppen) installerades
12 extrapelare norr om området, markerade i Figur 2.1 som ”Trv - extrapelare”. I Figur 4.1 visas
KC-pelarmaskinen som användes vid installationen av pelare. Samtliga pelare hade en diameter på
0,6 m och installerades ner till fast botten, det vill säga 15-20 m under markytan. Pelarna sattes i ett
rutmönster med ett c/c avstånd av 0,85 m mellan pelarna. Bindemedlet som användes var Kalk och
Cement med proportionerna 20/80 (viktprocent) och mängden 150 kg/m3. Installationen utfördes
med blandningsverktyget ”pinnborr” (se Figur 4.2.) och rotationshastigheten 175 varv/minut samt
en stigningshastighet på 15 mm/varv.

Figur 4.1 Installation av KC-pelare i Gammelgården under vecka 26, år 2014.
Foto: Lars G Eriksson.
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Figur 4.2 Närbild på blandningsverktyget som användes vid installationen av KC-pelare,
en så kallad pinnborr. Foto: Lars G Eriksson.

4.1.2

Fältmätningar

Mätningar i fält som gäller horisontella rörelser och portryck utfördes i en sektion mellan den stabiliserade ytan och Kalix älv. Instrumenteringen bestod av 10 stycken fasta inklinometrar fördelade
på två inklinometerrör, vilka var placerade cirka 10 respektive 17 m från den stabiliserade ytan i
riktning mot älven. Invid ett av inklinometerrören, det vill säga det som var 10 m från den stabiliserade ytan, var 4 stycken portrycksrör installerade med givare på nivåerna 5, 9, 14 och 16 m under
markytan. Denna instrumentering installerades ungefär 1 månad innan stabiliseringen utfördes och
all avläsning utfördes med ett automatiskt datainsamlingssystem. Mätningar pågick under cirka 2
månaders tid, det vill säga 1 månad före stabiliseringen och cirka 1 månad efter.
Portrycksförändringarna på samtliga uppmätta nivåer under denna period var små (mellan cirka 0-5
kPa) vilket kan anses vara naturliga variationer. Vid tidpunkten för själva installationen av pelare
reagerade dock två av portrycksgivarna (14 och 16 m djup under markytan) något mera, en ökning
respektive en minskning med som mest 10 kPa. Dessa förändringar var dock mycket kortvariga och
portrycket återgick relativt snabbt till normala nivåer.
Resultaten från mätningarna av horisontella markrörelser visade på små rörelser i bägge inklinometerrören orsakade av installationen av pelare, som mest cirka 15 mm i markytan där rörelsen var
som störst.
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Figur 4.3 Två inklinometerrör, placerade mellan den stabiliserade ytan och Kalix älv, cirka
10 och 17 m från den stabiliserade ytan (gröna plaströr). Fyra portrycksrör (galvade stålrör)
placerades cirka 10 m från den stabiliserade ytan, det vill säga intill ett av inklinometerrören.
Foto: SGI.

4.1.3

Kontrollsonderingar

Pelarna kontrollerades med förborrad kalkpelarsond (FKPS), med en pelarsond med dimensionerna
500x15 mm2 (i första hand) eller 250x20 mm2 (i andra hand, om motståndet blir för stort med den
större sonden). Spetskraftmätning utfördes med CPT-spets och lutning kontrollerades genom inklinometer, vilken är inkluderad i CPT-spetsen.
Kontrollsonderingar av produktionspelarna utfördes cirka 45 dygn efter installation och av de tolv
extra ”trafikverkspelarna” cirka 50 dygn efter installation. Några av pelarsonderingarna avbröts för
att hållfastheten var för hög för att maskinen skulle klara att trycka igenom pelarna. Samtliga pelare
har förborrats till ett djup på mellan 15-20 m, det vill säga pelarnas bedömda djup.
För att räkna om de erhållna sonderingsresultaten från nettokraft (mätt i kN) till skjuvhållfasthet
(kPa) används ekvationen, Larsson (2006):

𝑆𝑘𝑗𝑢𝑣ℎå𝑙𝑙𝑓𝑎𝑠𝑡ℎ𝑒𝑡 = 0,1

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡
𝐴𝑣𝑖𝑛𝑔𝑒

där Avinge är vingens tvärsnittsarea (m2).
I Figur 4.4 till Figur 4.6 visas resultaten av sonderingarna av de tolv extra pelarna i form av skjuvhållfasthet. Skjuvhållfastheten ökar med djupet från 2 m ner till 10-12 m djup och är för större djup
konstant eller minskande med djupet. Skjuvhållfastheten är ungefär 200-300 kPa på 2 m djup och
ungefär 300-500 kPa på 10 m djup. Samtliga undersökta pelare visar en signifikant hållfasthetsökning mellan djupen 2-10 m. En av tolv pelare visar en större variation med djupet från meter till
meter jämfört med övriga (gul kurva Figur 4.5). För två pelare sker en tydlig minskning av skjuv-
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hållfasthet vid cirka 12 m djup. Längst ner i det sonderade djupintervallet, på 20-21 m djup, visade
sonderingarna på en skjuvhållfasthet på cirka 110-130 kPa och där mättes sannolikt skjuvhållfasthet i oförstärkt jord.
Resultaten av sonderingarna av produktionspelarna (Bilaga 3) visar på flera olika variationer av
skjuvhållfasthet med djupet och till delar avvikande beteende jämfört med de tolv extrapelarna.
Nivån på skjuvhållfastheten utvärderad från produktionspelarna är ungefär samma som för extrapelarna i de flesta sonderingar. Två av sonderingsresultaten, med en låg och svagt ökande skjuvhållfasthet med djupet, förefaller vara utförda i ostabiliserad jord (eller svagt stabiliserad jord).

Figur 4.4 Resultat från pelarsonderingar i Gammelgården cirka 50 dygn efter installation för pelare nr
1-6, bindemedel K/C 20/80 och bindemedelsmängd
3
150 kg/m .

Figur 4.5 Resultat från pelarsonderingar i Gammelgården cirka 50 dygn efter installation för
pelare nr 7-12, bindemedel K/C 20/80 och binde3
medelsmängd 150 kg/m .
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Figur 4.6 Resultat från pelarsonderingar i Gammelgården
cirka 50 dygn efter installation för pelare nr 1-12, binde3
medel K/C 20/80 och bindemedelsmängd 150 kg/m .
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4.2

Keräsjoki

4.2.1

Installation av pelare

Under 2014 vecka 27 utfördes installation av KC-pelare i Keräsjoki (provpelare), se installationsområdet i Figur 2.2 markerat med ”provpelare”. Totalt installerades 44 stycken pelare i 4 rader, 11
pelare i varje rad. I Figur 4.7 visas KC-pelarmaskinen som användes vid installationen av pelare.
Samtliga pelare hade en diameter på 0,6 m och installerades ner till fast botten, det vill säga cirka
10-11 meter under markytan. Avståndet mellan varje pelare och varje rad var c/c 2 m. Bindemedlet
som användes var Kalk och Cement med proportionerna 15/85 och 30/70 (viktprocent) och mängderna 110 respektive 150 kg/m3. Installationen utfördes med blandningsverktyget ”pinnborr” (se
Figur 4.2, det vill säga samma som användes i Gammelgården) och rotationshastigheten 150-200
varv/minut samt en stigningshastighet på 15-17 mm/varv. Se också beskrivning i Sundqvist (2015).
Pelarna kontrollerades med förborrad kalkpelarsond FKPS.

Figur 4.7 Installation av provpelare i Keräsjoki, Foto: Mattias Gustavsson.

4.2.2

Fältmätningar

Vid området för installation av provpelare utfördes mätningar av horisontella rörelser och portryck
i en sektion. Installation av inklinometerrör och portrycksrör utfördes i fyra punkter 5,10 och 15 m
ifrån provpelarområdet i riktning ner mot ån Keräsjoki samt i en punkt intill ån. Portrycksgivare
installerades på 5 respektive 10 m djup under markytan i varje installationspunkt. Denna instrumentering installerades ungefär 1 månad innan stabiliseringen utfördes och all avläsning utfördes
med ett automatiskt datainsamlingssystem. Mätningar pågick under ca 3 månaders tid, det vill säga
1 månad före stabiliseringen och cirka 2 månader efter.
Portrycksförändringarna på samtliga uppmätta nivåer under denna period var små (mellan cirka 0-5
kPa) vilket kan anses vara naturliga variationer och inga noterbara portrycksändringar skedde i
samband med installationen av pelare. Resultaten från mätningarna av horisontella markrörelser
visade på små eller inga rörelser alls i samband med installationen av pelare, som mest cirka 10
mm i markytan där rörelsen var som störst.
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Figur 4.8 Mätning av horisontella rörelser (inklinometer) samt porvattentryck (med BATspetsar) i samband med installation av provpelare i Keräsjoki, Foto: Mattias Gustavsson.

4.2.3

Kontrollsonderingar

Pelarna sonderades med FKPS (se Avsnitt 4.1.3). Fyra olika blandningar bindemedel (andel och
mängd) har använts vid installation av pelare. I Figur 4.9 till Figur 4.12 visas resultat från pelare
med K/C 15/85 och bindemedelsmängd 110 kg/m3 vid tre olika tidpunkter efter installation, och
motsvarande i Figur 4.13 till Figur 4.16 K/C 15/85 med 150 kg/m3, i Figur 4.17 till Figur 4.20 K/C
30/70 med 110 kg/m3 och i Figur 4.21 till Figur 4.24 K/C 30/70 med 150 kg/m3. I Figur 4.25 visas
två sonderingar med FKPS i den naturliga (ej stabiliserade) sulfidjorden
Den naturliga sulfidjorden visar en hållfasthet bestämd med FKPS som ökar svagt med djupet och
varierar mellan 50-100 kPa från 2,5 m (under ”torrskorpan”) till 10 m djup, Figur 4.25. Notera att
hållfastheten i den naturliga jorden här är bestämd med FKPS och att absolutvärdena inte är relevanta för att beskriva jordens odränerade skjuvhållfasthet. Däremot är relativa jämförelser av hållfasthet intressant att jämföra med resultaten från sonderingar i pelare och när eventuellt sonderingar
gått ur pelare.
Samtliga undersökta pelare visar en signifikant hållfasthetstillväxt i det undersökta djupintervallet
mellan djupen 2-10 m. Några få resultat av sonderingarna visar en tydlig minskning i skjuvhållfasthet på större djup. Skjuvhållfastheten varierar inom intervallet cirka 200-800 kPa om samtliga sonderingar (inklusive vid olika tidpunkter) i pelarna beaktas. Skjuvhållfastheten varierar olika med
djupet beroende på bindemedelsblandning (andel och mängd). En svag ökning med djupet uppmättes för K/C 15/85 och bindemedelsmängd 110 kg/m3 (Figur 4.12) och K/C 30/70 110 kg/m3 (Figur
4.20), högsta värden övre delen av och lägsta värden i mitten av djupintervallet för K/C 15/85 150
kg/m3 (Figur 4.16), och relativt jämnt med djupet för K/C 30/70 150 kg/m3.
Skjuvhållfastheten varierar olika med tiden beroende på bindemedelsblandning. För bindemedel
K/C 15/85 och bindemedelsmängd 110 kg/m3 visar provning vid 91 dygn markant högre skjuvhållfasthet än vid 28 dygn och ingen större skillnad mellan 7 och 28 dygn, Figur 4.12. För samma bindemedelsproportioner och med ökad bindemedelsmängd 150 kg/m3 är det ingen direkt skillnad
mellan skjuvhållfasthet vid 28 och 91 dygn, Figur 4.16.
Med tiden blir hållfasthetsökningen större i översta delen av jordprofilen jämfört med övriga delar,
Figur 4.16 och Figur 4.20.
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Figur 4.9 Resultat från pelarsonderingar i Keräsjoki
7 dygn efter installation, bindemedel K/C 15/85 och
3
bindemedelsmängd 110 kg/m .

Figur 4.10 Resultat från pelarsonderingar i
Keräsjoki 28 dygn efter installation, bindemedel
3
K/C 15/85 och bindemedelsmängd 110 kg/m .

Figur 4.11 Resultat från pelarsonderingar i
Keräsjoki 91 dygn efter installation, bindemedel K/C
3
15/85 och bindemedelsmängd 110 kg/m .

Figur 4.12 Resultat från pelarsondering i
Keräsjoki, jämförelse mellan 7 (röd), 28 (blå) och
91 (grön) dygns sonderingar, bindemedel K/C
3
15/85 och bindemedelsmängd 110 kg/m .
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Figur 4.13 Resultat från pelarsonderingar i
Keräsjoki 7 dygn efter installation, bindemedel K/C
3
15/85 och bindemedelsmängd 150 kg/m .

Figur 4.14 Resultat från pelarsonderingar i
Keräsjoki 28 dygn efter installation, bindemedel
3
K/C 15/85 och bindemedelsmängd 150 kg/m .

Figur 4.15 Resultat från pelarsonderingar i
Keräsjoki 91 dygn efter installation, bindemedel K/C
3
15/85 och bindemedelsmängd 150 kg/m .

Figur 4.16 Resultat från pelarsonderingar i
Keräsjoki, jämförelse mellan 7 (röd), 28 (blå) och
91 (grön) dygns sonderingar, bindemedel K/C
3
15/85 och bindemedelsmängd 150 kg/m .
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Figur 4.17 Resultat från pelarsonderingar i
Keräsjoki 7 dygn efter installation, bindemedel K/C
3
30/70 och bindemedelsmängd 110 kg/m .

Figur 4.18 Resultat från pelarsonderingar i
Keräsjoki 28 dygn efter installation, bindemedel
3
K/C 30/70 och bindemedelsmängd 110 kg/m .

Figur 4.19 Resultat från pelarsonderingar i
Keräsjoki 91 dygn efter installation, bindemedel K/C
3
30/70 och bindemedelsmängd 110 kg/m .

Figur 4.20 Resultat från pelarsonderingar i
Keräsjoki, jämförelse mellan 7 (röd), 28 (blå) och
91 (grön) dygns sonderingar, bindemedel K/C
3
30/70 och bindemedelsmängd 110 kg/m .
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Figur 4.21 Resultat från pelarsonderingar i
Keräsjoki 7 dygn efter installation, bindemedel K/C
3
30/70 och bindemedelsmängd 150 kg/m .

Figur 4.22 Resultat från pelarsonderingar i
Keräsjoki 28 dygn efter installation, bindemedel
3
K/C 30/70 och bindemedelsmängd 150 kg/m .

Figur 4.23 Resultat från pelarsonderingar i
Keräsjoki 91 dygn efter installation, bindemedel K/C
3
30/70 och bindemedelsmängd 150 kg/m .

Figur 4.24 Resultat från pelarsonderingar i
Keräsjoki, jämförelse mellan 7 (röd), 28 (blå) och
91 (grön) dygns sonderingar, bindemedel K/C
3
30/70 och bindemedelsmängd 150 kg/m .
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Figur 4.25 Resultat från sondering i Keräsjoki där hållfastheten är
utvärderad från FKPS (stor vinge) i oförstärkt sulfidjord.

4.2.4

Framschaktning av pelare

Framschaktning av fyra provpelare (de översta cirka 2,5-3 m) utfördes den 8 oktober 2014 vilket
var cirka 100 dygn efter det att pelarna installerades, Figur 4.26 till Figur 4.30. I Tabell 4.1 till Tabell 4.4 beskrivs pelarnas bedömda egenskaper.

Figur 4.26 Grävmaskinen som användes vid framschaktning av pelare. Foto: SGI.
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Tabell 4.1 Framschaktad pelares bedömda egenskaper, pelare 1.
Pelare 1, KC 15/85 – 150kg/m
Djup (m)
0-0,5
0,5-1
1-1,5

1,5-2

2-2,5
2,5-3

3

Bedömning
Avschaktat vid tidigare kontrollsonderingar.
Bra blandning, något ”grusigt” med små klumpar i ett hörn av pelaren annars fast och
bra i hela tvärsnittet. Tydlig pelare.
Bra blandning, fast och bra pelare i hela tvärsnittet, vid 1,5 m djup under markytan har
vi passerat torrskorpan och är nere i den svarta sulfidjorden. Tydlig pelare.
Bra blandning, fast och bra pelare i större delen av tvärsnittet, något ”grusigt” med
2
klumpar närmast centrum på pelaren cirka 2x2 dm , detta kan dock vara orsakat av
kalkpelarvingen vid kontrollsondering. Tydlig pelare, diametern på pelaren kontrollmätt
till 60 cm.
Bra blandning, fast och bra pelare i hela tvärsnittet, börjar vara svårare att se kanten på
pelaren i den svarta sulfidjorden.
Bra blandning, fast och bra pelare i hela tvärsnittet, väldigt svart sulfidjord vilket gör det
lite svårt att urskilja pelarkonturerna men det går bra att känna var pelaren är med till
exempel en pinne, detta är dock svårt att få med på bild.

3

Figur 4.1 Bilder från framschaktning av pelare 1 med bindemedel K/C 15/85 och mängden 150 kg/m . Överst
t.v. bild från 1,0-1,5 m djup, överst t.h. bild från 1,5-2,0 m djup, nederst t.v. bild från 2,0-2,5 m djup och nederst
t.h. bild från 2,5-3,0 m djup. Foto:SGI.
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Tabell 4.1 Framschaktad pelares bedömda egenskaper, pelare 2.
Pelare 2, KC 15/85 – 110kg/m
Djup (m)
0-0,5
0,5-1
1-1,5
1,5-2
2-2,5

3

Bedömning
Avschaktat vid tidigare kontrollsonderingar.
Bra blandning, fast och bra pelare i hela tvärsnittet. Tydlig pelare, något mjukare jämförd med pelare 1.
Bra blandning, fast och bra pelare i hela tvärsnittet. Tydlig pelare, en tendens till några
klumpar.
Bra blandning, fast och bra pelare i hela tvärsnittet. Tydlig pelare, inga klumpar eller
”grusighet”, väldigt fast. Den svarta sulfidjorden kommer mellan djup 1,5-2 m.
Bra blandning, fast och bra pelare i hela tvärsnittet. Tydlig pelare, dock lite svårt att
fånga på bild när sulfidjorden är så svart.

3

Figur 4.28 Bilder från framschaktning av pelare 2 med bindemedel K/C 15/85 och mängden 110 kg/m .
Överst t.v. bild från 0,5-1,0 m djup, överst t.h. bild från 1,0-1,5 m djup, nederst t.v. bild från 1,5-2,0 m djup och
nederst t.h. bild från 2,0-2,5 m djup. Foto:SGI.
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Tabell 4.3 Framschaktad pelares bedömda egenskaper, pelare 3.
Pelare 3, KC 30/70 – 150kg/m
Djup (m)
0-0,5
0,5-1
1-1,5
1,5-2
2-2,5

3

Bedömning
Avschaktat vid tidigare kontrollsonderingar.
Bra blandning, något ”grusigt” och mindre klumpar, relativt bra och fast pelare i hela
tvärsnittet. Tydlig pelare.
Bra blandning, fast och bra pelare i hela tvärsnittet. Tydlig pelare, inga klumpar.
Bra blandning, fast och bra pelare i hela tvärsnittet. Tydlig pelare, den svarta sulfidjorden kommer mellan djup 1,5-2 m.
Bra blandning, fast och bra pelare i hela tvärsnittet. Tydlig pelare, dock lite svårt att
fånga på bild när sulfidjorden är så svart.

3

Figur 4.29 Bilder från framschaktning av pelare 3 med bindemedel K/C 30/70 och mängden 150 kg/m .
Överst t.v. bild från 0,5-1,0 m djup, överst t.h. bild från 1,0-1,5 m djup, nederst t.v. bild från 1,5-2,0 m djup och
nederst t.h. bild från 2,0-2,5 m djup. Foto:SGI.
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Tabell 4.4 Framschaktad pelares bedömda egenskaper, pelare 4.
Pelare 4, KC 30/70 – 110kg/m
Djup (m)
0-0,5
0,5-1
1-1,5

1,5-2

2-2,5
2,5-3

3

Bedömning
Avschaktat vid tidigare kontrollsonderingar.
Bra blandning, tydlig pelare men inte så fast som de tidigare framschaktade pelarna.
Bra blandning, fast och bra pelare i hela tvärsnittet. Tydlig pelare men den stabiliserade
jorden är mjukare jämfört med de andra framgrävda pelarna, känns mera som en väldigt fast och homogen jord.
Bra blandning, fast och bra pelare i hela tvärsnittet. Tydlig pelare och ingen ”grusighet”.
Betydligt fastare jämfört med nivåerna ovan. Den svarta sulfidjorden kommer mellan
djup 1,5-2 m.
Bra blandning, fast och bra pelare i hela tvärsnittet. Tydlig pelare, väldigt jämn och fin
ingen ”grusighet”, överlag så är denna pelare den mjukaste av de framschaktade pelarna.
Bra blandning, fast och bra pelare i hela tvärsnittet. Tydlig pelare.

3

Figur 4.30 Bilder från framschaktning av pelare 4 med bindemedel K/C 30/70 och mängden 110 kg/m .
Överst t.v. bild från 1,0-1,5 m djup, överst t.h. bild från 1,5-2,0 m djup, nederst t.v. bild från 2,0-2,5 m djup och
nederst t.h. bild från 2,5-3,0 m djup. Foto: SGI.
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5

Diskussion

Laboratorieförsök – enaxliga tryckförsök för hållfasthetsbestämning
De enaxliga tryckförsöken utförda i laboratoriet på de med kalk och cement, och i några fall slagg
och cement, stabiliserade sulfidjordsproverna visade generellt på en hög tillväxt av hållfasthet med
tiden för provplatserna Gammelgården och Keräsjoki. Hållfastheten och hållfasthetstillväxten blev
generellt lägre ju högre andel kalk som blandades in. Men skillnaden i hållfasthet mellan K/C 0/100
och K/C 15/85 var i många fall liten och speciellt vid låga bindemedelsmängder.
För att uppnå minst 100 kPa skjuvhållfasthet efter en månads lagringstid/härdningstid krävdes förhållandet minst 80 % cement och högst 20 % kalk för en bindemedelsmängd av 150 kg/m3 (alternativt cirka 130-150 kg/m3 för förhållandet 85/15) i lokal Gammelgården och uppskattningsvis det
samma för mängden 110 kg/m3 i lokal Keräsjoki. Med förhållandena 70 % cement och 30 % kalk
krävdes bindemedelsmängder mellan 150 och 200 kg/m3 för att uppnå 100 kPa skjuvhållfasthet
efter tre månaders lagringstid/härdningstid för sulfidjorden i Gammelgården. Motsvarande mängder
är mellan 110 och 150 kg/m3 för sulfidjorden i Keräsjoki. Den lägre mängden bindemedel som
krävs i Keräsjoki är möjligen kopplad till den lägre vattenkvoten och lerhalten i jämförelse med
Gammelgården.
För K/C 0/100, 150 kg/m3, jordtyp 1 i Gammelgården fås stor skillnad i hållfasthet mellan de dubblerade försöken, vilket sannolikt beror på att blandningarna innehåller sulfidjord från olika nivåer.
Skillnaden i resultat är dock överraskande stor.
Lägre bindemedelsmängder, 100 kg/m3 i Gammelgården och 80 kg/m3 i Keräsjoki, blandades in för
att få en uppfattning om dessa mängder kan vara tillräckliga för att uppnå önskad stabiliseringseffekt, speciellt på större djup. Med dessa lägre mängder uppnåddes i de flesta fall inte 100 kPa
skjuvhållfasthet i Gammelgården, inte ens efter längre härdningstider. I Keräsjoki uppnåddes i de
flesta fall 100 kPa skjuvhållfasthet, men då krävdes som regel en härdningstid på 3 månader.
Baserat enbart på mätningar av hållfasthet och dess tillväxt med tiden i laboratorieinblandningar för
sulfidjorden i Gammelgården bedöms optimal skjuvhållfasthet av drygt 100 kPa uppnås med bindemedelskombination K/C 15/85 och uppskattningsvis med mängden cirka 150 kg/m3 i jordtyp 1,
140 kg/m3 i jordtyp 2 och 125 kg/m3 i jordtyp 3. För sulfidjorden i Keräsjoki är motsvarande bedömning bindemedelskombination K/C 15/85 och mängden 140 kg/m3 i jordtyp 1 och 100 kg/m3 i
jordtyp 2 och 3. Dessa bedömningar bygger på att minst 100 kPa (men inte mer än 200 kPa) odränerad skjuvhållfasthet uppnås inom cirka en månad. Skjuvhållfastheten 100 kPa används som en
referenshållfasthet vid flertalet av analyserna i denna studie. För krav på erforderlig skjuvhållfasthet hos pelare i fält för geokonstruktioner hänvisas till bland annat Trafikverkets TK Geo 13 (Trafikverket, 2014).
Blandningar med merit och cement, med 30 % merit istället för 30 % kalk, gav god och liknande
hållfasthetstillväxt som för kalk och cement. Detta testades för sulfidjorden i Keräsjoki i jordtyp 2
och 3.
Fältförsök – kontrollsonderingar och framschaktning av pelare
Resultaten från sonderingarna av pelarna i fält tyder på att stabiliseringseffekten generellt har blivit
god i övre delen eller hela pelarnas längd vid provplatserna Gammelgården och Keräsjoki. Inga
direkta svaga zoner i pelarnas övre delar med låg skjuvhållfasthet har identifieras. I ett antal fall,
framförallt vid Gammelgården, har sonderingsmotståndet minskat kraftigt vid pelares nedre del,
om detta beror på att sonden delvis eller helt eller inte alls gått ur pelaren vid sondering går inte att
avgöra. Fler pelare i samma område visar på högre (än lägre) hållfasthet även i nedre delen. Mycket
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stor försiktighet bör råda kring att dra slutsatsen att den låga hållfastheten beror på att en sond helt
eller delvis gått ur en pelare, eftersom en överskattning av pelarnas hållfasthet kan bli förödande för
en konstruktion med i värsta fall skred som resultat. Teoretiskt kan det vara så att stabiliseringseffekten blivit lägre i nedre delen i vissa pelare, vilket skulle kunna vara kopplat till exempelvis att
utmatad mängd bindemedel varit lägre. Det är inget identifierat uppenbart i förändrade egenskaper
(densitet, vattenkvot) hos sulfidjorden på aktuella djup som skulle kunna innebära att den ska vara
svårare att stabilisera än högre upp.
Orsakerna till den betydligt större spridningen i resultat från sonderingar i produktionspelarna jämfört med extrapelarna i Gammelgården är svåra att förklara. Pelarna tillverkades vid samma tillfälle
och provades med fem dagars mellanrum. Möjliga orsaker skulle möjligen kunna vara att varierande och lägre bindemedelsmängder använts för produktionspelarna, att utförandet vid tillverkning av pelarna varit olika eller att pelarsonderingarna utförts på olika sätt för provpelare kontra
produktionspelare.
Resultaten av sonderingarna av pelarna i fält tyder på att för att uppnå tillräcklig hållfasthet, här
generellt över 200 kPa skjuvhållfasthet, behövs det inte större mängder bindemedel än de som har
använts, det vill säga 150 kg/m3 med K/C 20/80 i Gammelgården, 110 kg/m3 och 150 kg/m3 med
K/C 30/70 i Keräsjoki och 110 kg/m3 och 150 kg/m3 med K/C 15/85 i Keräsjoki. I Keräsjoki ger
således bindemedelsmängden 110 kg/m3 en tillräcklig effekt för båda bindemedelskombinationerna. Redan efter en veckas härdningstid i Keräsjoki har pelarna uppnått en hög hållfasthet.
Om för hållfasta och styva pelare erhålls i fält avviker dessa från så kallade mjuka pelare, vilket
inte är lämpligt för att uppnå samverkan mellan pelare och omgivande jord. Den erhållna skjuvhållfastheten i pelarna är relativt hög vilket kan påverka denna samverkan negativt. Det bör dock noteras att absolutvärden erhållna från sonderingarna med FKPS ska betraktas med försiktighet eftersom metoden ger ett grovt mått på skjuvhållfasthet. I Gammelgården var skjuvhållfastheten utvärderad från FKPS ungefär 200-300 kPa på 2 m djup och ungefär 300-500 kPa på 10 m djup. I
Keräsjoki varierade skjuvhållfastheten inom intervallet cirka 200-800 kPa om samtliga sonderingar
(inklusive vid olika tidpunkter) i pelarna beaktas och i de flesta fall i storleksordningen 400-600
kPa efter 3 månaders härdningstid.
Framschaktning av fyra pelare i Keräsjoki de översta 2,5-3 m visade på kontinuerliga pelare som
var tydliga och fasta.
Jämförelser mellan resultat av laboratorieförsök och fältförsök
Skjuvhållfastheten utvärderad från sonderingarna i fält är generellt högre än hållfastheten utvärderade med enaxliga tryckförsök på laboratoriepreparerade prover, se Figur 5.1 till Figur 5.4 där direkta jämförelser kan göras mellan samma bindemedelskombinationer i laboratorium och fält. Tillväxten av hållfasthet i fält är större än i laboratorium efter kortare härdningstider. Vid längre härdningstider tycks skillnaden i uppnådd hållfasthet minska. Vid stabilisering av (icke-organiska) leror
i Sverige är det normala att fältvärdena är ungefär samma eller lägre än laboratorievärdena avseende skjuvhållfastheter över 100 kPa.
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Figur 5.1 Resultat från pelarsonderingar i Gammelgården
cirka 50 dygn efter installation för pelare nr 1-12, bindemedel
3
K/C 20/80 och bindemedelsmängd 150 kg/m samt motsvarande blandningar på samma djup vid enaxliga tryckförsök
(laboratorieförsöken är dock utförda med bindemedel K/C
15/85).

Figur 5.2 Resultat från pelarsonderingar i Keräsjoki 7 dygn
efter installation, bindemedel K/C 15/85 och bindemedels3
mängd 150 kg/m samt motsvarande blandningar på samma
djup vid enaxliga tryckförsök.
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Figur 5.3 Resultat från pelarsonderingar i Keräsjoki 28 dygn
efter installation, bindemedel K/C 15/85 och bindemedels3
mängd 150 kg/m samt motsvarande blandningar på samma
djup vid enaxliga tryckförsök.

Figur 5.4 Resultat från pelarsonderingar i Keräsjoki 91 dygn
efter installation, bindemedel K/C 15/85 och bindemedels3
mängd 150 kg/m samt motsvarande blandningar på samma
djup vid enaxliga tryckförsök.
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Stabilisering av sulfidjord
Provplatserna i Gammelgården och Keräsjoki innehåller höga halter av ler, för att vara sulfidjordar,
vilket antas vara huvudorsaken till att lägre mängder bindemedel än brukligt i sulfidjordar kunde
användas med god stabiliseringseffekt (hållfasthetsökning) i fält. Vid provplats Stöcke (Andersson
m.fl, 2009) med betydligt lägre halter ler användes i fält bindemedelsmängden 150 kg/m3 och 250
kg/m3.
Försiktighet bör råda med lägre tröskelvärden/tröskelnivåer för varje sulfidjordstyp vad gäller
lämpliga bindemedelsmängder i sulfidjord, särskilt i de fall då egenskaperna (vattenkvot, densitet,
organisk halt, järn- och svavelhalter) hos sulfidjorden varierar en hel del i den jordprofil som ska
stabiliseras. Med ”tröskelnivåerna” avses mängden bindemedel för när man inte erhåller någon
direkt stabiliseringseffekt (lägre nivå) och när stabiliseringseffekten är tillräcklig.
Allmänt skulle mer undersökningar i fält behöva utföras i samband med stabilisering än vad som
ofta görs (gäller även andra jordar än sulfidjordar). Undersökning av hela det aktuella djupintervallet avseende egenskaper som odränerad skjuvhållfasthet, vattenkvot, skrymdensitet, organiskt innehåll samt järn- och svavelhalter speciellt i de zoner där eventuellt sämre stabiliseringseffekter kan
förväntas erhållas och gärna i dessa områden halvmetersvis. Detta i syfte att få kontinuerliga pelare
av tillräcklig hållfasthet även i de jordprofiler där sulfidjorden uppvisar större variationer i ovan
nämnda egenskaper.
Upptagning av jordmaterial till inblandningsförsök utförs vanligen med jordskruv eller genom
kolvprovtagning, innan detta utförs är det dock viktigt att de inledande undersökningarna av jordprofilen har analyserats och att en indelning i olika jordtyper har utförts. Med olika jordtyper menas
att en indelning utförs utifrån sulfidjordsmaterial med liknande egenskaper, denna indelning är
viktig för att man inte ska skapa en viss ”jordprodukt” på laboratoriet som inte alls motsvarar det
som förväntas i fält. Mängden material som tas upp till inblandningsförsöken bör vara väl tilltagen
så att det finns möjlighet att för varje jordtyp pröva tillräckligt antal blandningar dels av olika bindemedelsmängder och dels av olika bindemedelskombinationer. Mängden provkroppar som tillverkas kan variera men man bör sträva efter att för varje blandning alltid göra dubbelprov som provtrycks vid tre tidpunkter, förslagsvis efter 7, 28 och 91 dygns härdning. Antalet blandningar kan
också variera beroende på hur väl man kan uppskatta erforderlig bindemedelsmängd samt vilken
bindemedelskombination som är den lämpligaste för aktuell sulfidjord. Oavsett antalet blandningar
bör man försöka att hitta ”tröskelvärdena” för varje sulfidjordstyp.
Tillförsel av en mindre mängd av bindemedel (eller olämpliga andelar av ingående bindemedel)
kan resultera i svagare partier hos en pelare. Det är därför att rekommendera att göra minst 5 provpelare av samma typ (typ av, mängd och andelar bindemedel) när stabiliseringseffekten i fält ska
undersökas.
Det rekommenderas att pinnborren används istället för det mer traditionella halvcirkelformade bygelverktyget, se exempelvis Larsson (2006). Detta för att det i sulfidjordar (organiska jordar) krävs
ett annat (större) blandningsarbete i fält jämfört med exempelvis en mera sensitiv och homogen lera
där bygelverktyget är tillräckligt.
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6

Slutsatser och rekommendationer

6.1

Slutsatser

I projektet har studerats djupstabilisering med KC-pelare (bindemedelspelare) i sulfidjord, vilket
har genomförts i samband med förstärkning av befintlig vägsträcka dels vid Gammelgården och
dels vid Keräsjoki. Några av de slutsatser som kan dras från de enaxliga tryckförsöken i laboratoriet och pelarsonderingarna i fält på den bindemedelsstabiliserade sulfidjorden är:


Resultaten från sonderingarna av pelarna i fält visar generellt att stabiliseringseffekten har blivit god i övre delen eller i hela pelarnas längd vid provplatserna. Några sonderingar visar låg
hållfasthet på större djup och orsakerna till detta kan vara flera men är svåra att peka ut. Produktionspelarna i Gammelgården visar betydligt större variation i sonderingsmotstånd än provpelarna i Gammelgården och Keräsjoki, och i vissa fall riktigt låga hållfastheter, och även här
är orsakerna till detta svåra att peka ut.



Hållfastheten som har uppnåtts i fält i pelarna är generellt hög och den utvärderade skjuvhållfastheten från FKPS varierade huvudsakligen mellan 200-500 kPa i Gammelgården efter en
månads härdningstid och mellan 400-600 kPa i Keräsjoki efter tre månaders härdningstid.



Resultaten av sonderingarna av pelarna i fält vad gäller uppnådda skjuvhållfastheter huvudsakligen över 200 kPa tyder på att det kan vara tillräckligt med bindemedelsmängden 150 kg/m3
med bindemedelskombinationen kalk/cement 20/80 i Gammelgården och 110 kg/m3 med
kalk/cement 30/70 eller 15/85 i Keräsjoki. Detta är relativt låga bindemedelsmängder för att
vara i sulfidjord och beror sannolikt på den relativt höga lerhalten i sulfidjorden på aktuella
provplatser.



Inga direkta svaga zoner med låg hållfasthet från sonderingsresultaten har identifierats de
översta cirka 10 m. I ett antal fall, framförallt vid Gammelgården, har dock sonderingsmotståndet minskat kraftigt vid pelares nedre del, vars orsaker inte går att peka ut.



Framschaktning av pelare de översta 2,5-3 m i Keräsjoki visar att de är kontinuerliga, tydliga
och fasta.



De enaxliga tryckförsöken utförda i laboratoriet på de med kalk och cement och i några fall
slagg och cement stabiliserade sulfidjordsproverna, visade generellt på en hög tillväxt av hållfasthet med tiden. Ju mer kalk som blandades in, generellt desto lägre blev hållfastheten och
hållfasthetstillväxten.



För att med enaxliga tryckförsök på laboratorieblandade prover uppnå minst 100 kPa skjuvhållfasthet efter en månads härdningstid krävdes minst 80 % cement och högst 20 % kalk för en
bindemedelsmängd av 150 kg/m3 (alternativt cirka130-150 kg/m3 för förhållandet K/C 85/15) i
lokal Gammelgården och uppskattningsvis det samma för mängden 110 kg/m3 i Keräsjoki.



Laboratorieblandningar med merit och cement, med 30 % merit istället för 30 % kalk, gav god
och liknande hållfasthetstillväxt som för kalk och cement för sulfidjorden i Keräsjoki.



Resultaten visar att det går att stabilisera sulfidjord men att det fortfarande finns osäkerheter
som måste beaktas vid projektering och kontroll. Det finns behov av fortsatt FoU för att hitta
förklaringar till de avvikelser i förväntade resultat i fält som har observerats. Vidare finns ett
behov av att genom laboratorieförsök undersöka grundläggande samband mellan geotekniska
och geokemiska egenskaper och stabiliseringseffekt för olika bindemedelskombinationer och
olika sulfidjordar.
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6.2

Rekommendationer

Det är viktigt göra undersökningar i fält och laboratorium i tillräcklig omfattning vid stabilisering
av sulfidjord. Detta för att kunna tillverka pelare i fält med tillräcklig hållfasthet genom hela jordprofilen. Undersökningarna ska vara av sådan omfattning att det aktuella området med sulfidjord
kan indelas i relevant antal jordtyper och att lämpliga kombinationer av bindemedel samt mängder
kan bestämmas.
Undersökning bör utföras av hela det aktuella djupintervallet vad gäller egenskaper som odränerad
skjuvhållfasthet, vattenkvot, skrymdensitet, organiskt innehåll samt järn- och svavelhalter, speciellt
i de zoner där eventuellt sämre stabiliseringseffekter kan förväntas erhållas och gärna i dessa områden halvmetersvis. Detta i syfte att få kontinuerliga pelare av tillräcklig hållfasthet även i de jordprofiler där sulfidjorden uppvisar större variationer i ovan nämnda egenskaper.
Upptagning av jordmaterial till inblandningsförsök utförs vanligen med jordskruv eller genom
kolvprovtagning. Innan detta utförs är det viktigt att de inledande undersökningarna av jordprofilen
har analyserats och att en indelning i olika jordtyper har utförts. Mängden provkroppar som tillverkas kan variera men man bör sträva efter att för varje blandning alltid göra dubbelprov som provtrycks förslagsvis vid tre tidpunkter, exempelvis efter 7, 28 och 91 dygns härdning.
Oavsett antalet blandningar bör man försöka att hitta ”tröskelnivåerna” för varje sulfidjordstyp, det
vill säga brytpunkten eller om man så vill mängden bindemedel för när man inte erhåller någon
direkt stabiliseringseffekt och när stabiliseringseffekten är tillräcklig.
Tillförsel av en mindre mängd av bindemedel (eller olämpliga andelar ingående bindemedel) kan
resultera i svagare partier av en pelare. Det är därför att rekommendera att göra minst 5 provpelare
av samma typ (typ av, mängd och andelar bindemedel) när stabiliseringseffekten i fält ska undersökas.
Det rekommenderas att använda pinnborren istället för den mer traditionella bygeln. Detta för att
det i sulfidjordar (organiska jordar) krävs ett annat (större) blandningsarbete i fält jämfört med exempelvis en mera sensitiv och homogen lera där bygelverktyget normalt är tillräckligt. Se också de
rekommendationer som ges vad gäller stabilisering i sulfidjord i Andersson m.fl. (2009).
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Bilagor 1-3

SGI Publikation 32

Bilaga 1
Resultat från inblandningsförsök – Gammelgården
Resultat från enaxliga tryckförsök utförda på stabiliserade provkroppar med jordmaterial från Gammelgården. Sulfidjorden från Gammelgården har delats in i tre olika jordtyper.
Jordtyp

Jordmaterial från djup, m

1
2
3

2,5-9
9,5-13
13,5-16,5
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Bilaga 2
Resultat från inblandningsförsök – Keräsjoki
Resultat från enaxliga tryckförsök utförda på stabiliserade provkroppar med jordmaterial från Keräsjoki.
Sulfidjorden från Keräsjoki har delats in i tre olika jordtyper.
Jordtyp

Jordmaterial från djup, m

1
2
3

1,5-2,7
2,7-6,0
6,0-11,0
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Bilaga 3
Resultat från kontrollsondering av pelare i Gammelgården
Resultat från kontrollsonderingar av produktionspelare utförda cirka 45 dygn efter installation.

Förborrat till cirka 19 meters djup under markytan, pelarsonderingen avbruten.
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Förborrat till cirka 15 meters djup under markytan, pelarsonderingen avbruten. Denna pelare är först testad ned till ca 3,5 m djup med stor vinge och därefter i samma hål med liten vinge ner till drygt 6 m djup
under markytan.
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Förborrat till ca 18,5 meters djup under markytan, pelarsonderingen avbruten.
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