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Förord
Den geotekniska forskardagen i Linköping, den 17 november 2004, var ett tillfälle för forskare
inom geoteknik (bygg-, anläggnings- och miljöteknik) att träffas och presentera pågående projekt,
skapa möjligheter till samverkan och lära känna varandra. Ett annat syfte är att skapa kontakter
mellan forskare och finansiärer för ömsesidigt utbyte.
Avsikten är också att genom breda diskussioner åstadkomma förståelse för och kontakter mellan
olika kunskapsfält inom geoteknikområdet.
Programmet 2004 var inriktat på mark- och vattenfrågor i infrastrukturen respektive förorenad mark
inklusive deponier. I forskardagen ingick också presentationer av projekten inom Svensk
Djupstabilisering (SD), som tidigare år redovisats vid SD:s årliga möte.
Målgrupper för forskardagen var de som vid högskolor, institut, konsult- och entreprenadföretag
samt myndigheter arbetar med eller har intresse av forskning och utveckling inom geoteknik och
markmiljö med verksamhet som förutsätter geoteknisk kunskap.
Abstracts för Fo-projekt publicerades på Internet före forskardagen, så att deltagarna kunde ta del
av pågående projekt och för att ge större utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte under
forskardagen. Ordförande gav en sammanfattning av abstracts till respektive session och ledde
diskussionerna utifrån frågeställningar som bl.a. lämnats av deltagarna.
Abstracts och sammanfattningar från de olika sessionerna från forskardagen redovisas i denna
SGI Varia.
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Geoteknisk forskardag 17 november 2004
Program

09.00

Inledning

Bo Berggren
SGI

Samverkan inom geoteknisk forskning
Presentation av en branschgemensam strategi för att
säkerställa samhällets behov av kunskap

Claes Alén
SGI

Infrastruktur och geoteknik – mot hållbar utveckling
09.30

10.15

6

Vägverkets syn på FUD
Vad finns det för utmaningar för geotekniker inom vägoch järnvägssektorn? Vilken kunskap behövs och vad
bör FoU handla om? Anläggningsteknik, miljö och risker

Leif Jendeby
Vägverket Reg Väst

Byggsektorn och geoteknisk FoU

Bertil Grandinson
SBUF

Parallella sessioner/workshops
Session 1A: Att använda restprodukter
Hållfasthet och miljöaspekter
Inledning: Åsa Lindgren, Vägverket

Ordförande:
Sven Knutsson
LTU

Session 1B: Design/beräkning av geokonstruktioner
Inledning: Håkan Stille, KTH

Ordförande:
Lovisa Moritz
Vägverket
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Geoteknisk forskardag 17 november 2004
Program

Föroreningar i mark och vatten
13.00

13.45

Förorenad mark och deponier i ett samhällsperspektiv
– resurs och/eller belastning

Mats Eklund
LiU

FoU för ett hållbart samhälle

Björn Sellberg
Formas

Parallella sessioner/workshops
Session 2A : Förorenad mark/Deponier
Behandlingsmetoder –teknisk och ekonomisk genomförbarhet
(stabilisering, barriärer, tätning, inneslutning etc.)
Inledning: Kerstin Jansbo, Naturvårdsverket

Ordförande:
Lisa Ledskog
Soilrem-Sverige AB

Session 1C : Förstärkningsmetoder
Inledning: Magnus Karlsson, Banverket
Svensk Djupstabilisering, Göran Holm, SGI

Ordförande:
Yvonne Rogbeck
SGI

15.45

Session 3: Stabilisering/solidifiering av förorenad mark Ordförande:
Gemensam session
Lisa Ledskog
Soilrem och
Yvonne Rogbeck
SGI

16.30

Hur går vi vidare?
Sammanfattning och slutsatser
Avslutning

Bo Berggren
SGI

Middag och informell samvaro
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Tema Infrastruktur och geoteknik

Vägverkets syn på FUD
Temaföredrag
Leif Jendeby, Vägverket
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Vägverkets syn på FUD
SGI Forskardag 2004
Leif Jendeby, VVÄsp/Stev

Vägverkets FUD-plan 2004-2013
•
•
•

Nyttjande av vägtransportsystemet
Människan i transportsystemet
Förbättring och omställning av
transportsystemet

drift- och underhåll av vägnät

•

•

•
•

Effektivare planerings- och
prövningsprocesser

• Effektivare produktionsprocess

– produktionsteknisk utveckling

•
•
•
•

Storstadens transportsystem
Säkrare och bättre miljöegenskaper hos
fordon
Bättre tillgång till väg- och
trafikinformation vid planering av resa
Skapa allianser

Effektivare vägtrafikledning och
trafikantinformation

• Mer säker och varaktigt hållbar

• Säkra och varaktigt hållbara
väganläggningar

Leif Jendeby,
Vägverket Region Väst

•

•
•
•
•

IT-struktur inom Vägverket för
samverkan
Förbättrad mål- och resultatstyrning
Utveckling av Vägverket till en attraktiv
och kompetent arbetsgivare
Effektiv information och
kommunikation för att stödja övriga
verksamheter
Vägverket som 24-timmars myndighet –
Utveckling av Nationell kundtjänst
Utveckling av beställarrollen
Mer väg för pengarna i en sund
anläggningsbransch

Virtuella FUD-centra…
..skall kraftsamla
inom angelägna
områden
..skall säkerställa
kritiska FoUmiljöer

Virtuellt FUD-C 4a: Väg

•
•
•
•
•
•
•

VTI
SGI
SP
CTH – Geo
KTH – Mark & vatten
KTH – Vägteknik
LTH – Trafikteknik

Internationell FUD…
•

Bevaka

• Delta

•Styra
10
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Vi skall DRIVA FUD…..
Vägverket skall STYRA –
inte vara FoU-finansiär !

FUD skall utveckla
Vägverkets verksamhet

Vi skall DRIVA FUD…..
Fånga in behoven i hela organisationen
Leif Jendeby,
Vägverket Region Väst

Vi skall DRIVA FUD…..
Aktivt deltagande
i projekten
Projektledare
som ansvarar för
genomförande och
implementering

Pågående FUD - GEO
•
•
•
•
•
•
•
•

Prognos av rö
rörelse vid stora schakter
Implementering av Svensk Djupstabilisering
K/C-pelare provbank, Rv 45/Nordlä
45/Nordlänken
Sulfidjordars egenskaper
Kalibrering av partialkoefficienter
Säkerhet hos befintliga vä
vägar
Friktionspå
Friktionspålar
Undergrundens inverkan på belastning på överb.
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Pågående FUD - Miljö
•
•
•

ATB - Masugnsslagg
Vägledning alternativa material
Massor och avfall vid byggande, drift och underhåll av
väg- och järnväg (VV+BV)

•
•
•
•
•
•

Miljögeoteknisk bedömningsmodell (LTU)
Utlakning från vägkonstruktioner (LTH)
Beslutsmodell för kostnadseffektivt miljöskydd (SGI)
Handbok för hantering av vägdikesmassor (SGI)
Återvinning av tjärasfalt
Sand- och bentonitskydd i diken (VTI)

(1. Probleminventering + 2. Avfallsjuridik i EU => 3. Vägledningar)

Utpekade insatsområden - GEO
• Geofysiska metoder
• Samverkan vä
vägöverbyggnad•
Leif Jendeby,
Vägverket Region Väst

•

undergrund
Jords egenskaper vid små
små
töjningar
Grundlä
Grundläggning – ”ny teknik”
teknik”

FUD i projekten…..

• Behovsrelaterat
• ”Billigare”
• Engagerar fler
• ”Gratis”
implementering

..och sist – men inte minst..

..anläggningsbranschen
måste byta synsätt….

12
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Vi - Branschen -måste övergå
från
att GÖRA RÄTT
till att

det SKALL BLI RÄTT !

Leif Jendeby,
Vägverket Region Väst

Vi måste skapa

INCITAMENT för UTVECKLING !!
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Tema Infrastruktur och geoteknik

Byggsektorns behov av geoteknisk FoU
Temaföredrag
Bertil Grandinson, SBUF
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1

SBUF i dag
•Årets budget omfattar stöd till
– utvecklingsprojekt med 30 MSEK
– forskningsprojekt med 24 MSEK
•För 2005 års budget reduktion med 17 % till 45 MSEK
•280 pågående projekt varav ett sextiotal ingår i sju sammanhållna program
•Ca 70 doktorander varav ca 20 är industridoktorander
•Projektresultat presenteras i femtiotal informationsblad per år
•www.sbuf.se

2

Varför är geo-området viktigt för SBUF?
•Stora investeringar i infrastruktur under närmaste tioårsperioden
•Ofta komplicerade markförhållanden och närhet till bebyggelse
•Samhällskrav på hänsyn till omgivningen
•Bättre kunskap bidrar till att reducera risk och osäkerhet

Bertil Grandinsson, SBUF

3

Utnyttja SBUF:s kunskapsbank
Projektregistret innehåller uppgifter om alla pågående och avslutade FoU-projekt
och utgör därmed en god kunskapsbank!
Genom att prenumerera på nyheter via www.sbuf.se får du del av senaste nytt om
•påbörjade FoU-projekt
•slutredovisade FoU-projekt
•informationsblad
inom de ämnesområden du angivit.

16
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Tema Infrastruktur och geoteknik

Session 1A – Att använda restprodukter
Sammanfattning
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Geoteknisk forskardag
Mark och vatten i ett föränderligt samhälle
Session 1A: Att använda restprodukter. Hållfasthet och miljöaspekter
Sammanfattande minnesanteckningar
Ordförande
Sekreterare

1.

Åsa Lindgren, Vägverket
Bo Svedberg, Ecoloop/Luleå tekniska universitet

Inledning

Ordföranden Åsa Lindgren, Vägverket, hälsade alla välkomna och presenterade dagordning och redogjorde
kortfattat för insända abstracts. Sammanlagt 8 abstracts hade sänts in, det stora flertalet avhandlade
miljöaspekter relaterade till nyttjande av material. Ordföranden noterade att utvecklingen går sakta framåt
och förde fram några centrala frågeställningar:
• Utlakningsförsök har gjorts på material sedan länge, ca 15 år, men utan att förhållningssätt till materialen
tycks ändras.
• Avfallsbegreppet gör den praktiska hanteringen svår, inte minst med avseende på juridik och huruvida ett
material är produkt eller ej.
• De nationella miljökvalitetsmålen är motsägelsefulla å ena sidan ska vi återvinna å andra sidan ska vi ha
rena kretslopp, vilket kan vara en målkonflikt.
• ATB Väg säger tydligt att det är OK att nyttja material och lösningar förutsatt att det kan accepteras med
avseende på människors hälsa och miljön, kap A8.2. Det saknas dock vägledning hur detta ska värderas.

2.

Sammanfattning av presentationer

Nedan ges en kort sammanfattning av förberedda inlägg. Inkomna abstract och de presentationer som
gjordes redovisas separat.
Systemperspektiv - Mats Eklund, LiTH
Mats berättade att samhället sällan tycks lösa miljöproblem utan hellre byter dem. Föreslog ett
systemperspektiv med fyra olika ramar som beskriver hur miljöpåverkan kan allokeras i olika tids- och
rumsliga skalor.
Åldring hos material- Pascal Suer, SGI
Pascal redogjorde för ett äldre fältobjekt med slaggrus som studerats ca 15 år efter byggandet.
Undersökningarna visade att mycket liten transport av ämnen skett från konstruktionen. Baserat på
undersökningarna pågår nu utveckling av lakförsök för att simulera åldring hos material.
Fel fokusera på utlakning - Bo Svedberg, LTU/Ecoloop
I ett platsspecifikt perspektiv tenderar risk att väga tyngre än nytta. Definition av acceptabel risk saknas idag.
Det är viktigt att vidga perspektiven och också värdera andra miljöaspekter, utöver lakning exempelvis
energi, transporter, resurshushållning etc. vid miljöbedömningar precis i enlighet med miljöbalken.
SAMARIS -Karl-Johan Loorents, VTI
SAMARIS är ett stort EU-projekt, 4,5 milj Euro, där många olika länder
Medverkar och som avslutas under hösten 2005. Projektet syftar till att utveckla nyttjandet av restmaterial i
ett Europaperspektiv med fokus på slutanvändarens
frågeställningar. Mer information finns på www.samaris.zag.si

18
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Vägledning, Alternativa material i vägbyggnad - Yvonne Rogbeck, SGI
Vägledningen syftar till att skapa ett gemensamt förhållningssätt till nyttiggörande av nya material. Projektet
genomförs i samverkan med många aktörer från myndigheter, universitet, entreprenörer, materialägare och
utförare. Ett seminarium kommer att anordnas våren 2005 och rapportering under hösten 2005.

3.

Gemensam diskussion

Diskussionen inledes med att ordföranden ställde frågan: Varför sker ingen förändring?
Aktörers roller, acceptans
Diskussionen fördes här kring olika aktörers roller. Helena Helgesson, SGI, framhöll miljömyndigheternas
roll att tillämpa det säkra före det osäkra och industrins dåliga kunskap om riskfrågor. Jan Rogbeck, SGI,
menade att industrin tvingas överbevisa miljömyndig-heterna som inte bara har att hantera emissioner från
material utan en mängd frågor. De tvingas därför luta sig mot de gränsvärden som finns oavsett om de är
relevanta eller ej, t ex används mottagningskriterier för deponier. Behovet av ett gemensamt förhållningssätt
är tydligt. Det är mycket tydligt att aktörens bakgrund och organisationstillhörighet spelar stor roll vid
värderingar.
Finn former för att väga in nytta
Kunskapen om urlakning av organiska material är otillfredsställande. Vad gäller
utlakningsförsök är det dålig kunskap om hur laboratorieresultat skall omsättas till verklighet. Det bör
fokuseras på merbelastning i ett större perspektiv än bara strikta materialjämförelser. Peter Rehnman,
Vägverket, undrade om inte regionala materialhushållningsplaner borde ta upp alternativa material så att det
kommer med i tidiga skeden. Alla material kommer att frigöra ämnen ur ett samhällsperspektiv, det är
lokaliseringen som styr tidsperspektivet, jämför deponering eller placering i en vägkonstruktion. Större vägar
har bättre drift- och underhåll och torde vara säkrare med avseende på funktion, dvs. använd material
förknippade med risker i större vägar, menade Maria Arm, SGI.
Prioritera god funktion, behov av verktyg
Bo Svedberg menade att dagens normativa system ställer till hinder för nya lösningar. Möjligheter för nya
funktionsbaserade lösningar borde underlättas så att goda idéer inte möjliggörs. Peter Rehnman såg ett stort
behov av verktyg för att göra bedömningar, såväl tekniska som miljömässiga. Idag hanteras ärenden mycket
olika runt om i landet.
Tekniska aspekter
Karl Johan Loorents diskuterade behovet av att ha kunskap om hur de tekniska egenskaperna hos material
förändras över tiden. SGU har gjort en inventering av var olika ballastmaterial finns att tillgå.

4.

Sammanfattning och slutsatser

Sessionen hade ett starkt fokus på miljöfrågor och tillhörande risker och nytta. För att åstadkomma en
förändring identifierades följande centrala punkter under diskussionen:
• Behov av gemensamt förhållningssätt och hantering av nya material och lösningar för alla aktörer
• Vidga miljöbedömningar till att också avväga nyttoaspekter
• För in nya material tidigare i byggprocessen, t ex genom materialförsörjningsplaner eller genom att ta
upp dem i MKB
• Behov av ökad kunskap kring organiska ämnen och lakning

Geoteknisk forskardag 2004 – Sess 1A
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Tema Infrastruktur och geoteknik

Session 1A – Att använda restprodukter
Abstracts & presentationer
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Framework for environmental assessment of use of by-products
Liselott Roth
Industriell miljöteknik, IKP, Linköpings universietet, lisro@ikp.liu.se
Mats Eklund
Industriell miljöteknik, IKP, Linköpings universietet, matek@ikp.liu.se
In Sweden, environmental assessments in the
process of development permits regarding use of
by-products and used building materials in
constructions is mainly performed from the narrow
perspective of the material itself, i.e. the material
level. Certainly, such an assessment does not
involve substitution of natural resources or
environmental aspects of reuse in a wider sense.
We argue that these mainstream environmental
assessments should use broader system boundaries
and propose a framework for environmental
assessment of the use of industrial by-products and
used building materials. This could be addressed by
applying methods or tools using different system
boundaries (c.f. [1]). To illustrate the importance of
the system boundaries to the outcome of an
environmental assessment we have chosen to study
four different assessment levels. These levels are
organised in a structure where the system
boundaries expand from the most narrow and
detailed level to a comprehensive level where
overall environmental pressure are the main interest
(Figure 1). The first or the narrowest system in this
context is the material itself, its properties and its
contents of substances, i.e. the material level.
Secondly, the system boundaries are expanded and
by using for example substance flow analysis
(SFA) or environmental impact assessment (EIA),
the material is studied in its spatial context, i.e. the
local environment level. Thirdly, a life-cycle
perspective is applied that also includes aspects
such as transport and the pre-treatment of the
studied materials, i.e. the narrow life-cycle level.
Finally, the widest systems approach, the industrial
system level, adds a cross-sectoral dimension in the
assessment. In this context, this means that several
industrial sectors, such as the building sector and
industry respectively, are addressed in order to
include the generation of used building materials
and the use of industrial by-products and the
avoided raw material extraction. Consequently,
these levels address different issues. An
environmental assessment of use of by-products
according to this framework would illuminate
various aspects of each level. Moreover, each level
involves different evaluation methods to answer
addressed questions.

22

The material level
The local environment level
The industrial system level

Material flows
Maintenance

Extraction
of natural
resources

Refinement

Building
material
production

Building materials
and products

Building
construction

Use of
building

Disposal

Refinement

By-products

Extraction

Refinement

Production

Use of final
product

Disposal

Figure 1: Examples of system boundaries defined
by the four levels, illustrated by different borders.
These encircle the specific parts (processes) of the
production chain that the studies at a certain level
could take into account. In contrast to processes,
products are shown in italics. The system
boundaries for the narrow life-cycle level and the
local environment level respectively, should be
seen as proposals. The material level contributes
with knowledge required at all other levels. Based
on [1].
Concerning the first three of these levels, there are
examples of studies in the literature, while there is a
lack of studies applied in the research field of used
building materials and the use of industrial byproducts on the fourth. The result of such an
environmental assessment using this broad
framework would provide a good basis for a
discussion about environmental performance
involving consequences such as substitution of
natural resources, local environmental impact, large
scale effects, and global environmental issues such
as supply of rare metals and climate change.
Concerning use of industrial by-products for road
structures, the potentially different outcomes of the
environmental assessment depending on what
system boundaries that are applied are earlier
discussed in [1].

[1]

References
Roth, L. and Eklund, M., 'Environmental
evaluation of reuse of by-products as road
construction materials in Sweden',
International Journal of Integrated Waste
Management, Science and Technology 23
(2003) 107-116.

Geoteknisk forskardag 2004 – Sess 1A

Geoteknisk forskardag 2004 – Sess 1A

23

24

Geoteknisk forskardag 2004 – Sess 1A

Miljöriktlinjer för askanvändning

etapp 2

David Bendz och Ola Wik
Statens Geotekniska Institut, david.bendz@swedgeo.se
Karsten Håkansson
Geoinnova, karsten.hakansson@geoinnova.se
Mark Elert
Kemakta, mark@kemakta.se

Sedan ett tiotal år tillbaka vägleds det miljöpolitiska
arbetet i Sverige av en vision om hållbar samhällsutveckling. Denna förutsätter att materialflödena i
teknosfären i så stor utsträckning som möjligt harmoniseras med de naturliga materialflödena i biosfären och att hänsyn tas till både resurshushållningsperspektivet samt miljö och hälsoskydd i både
ett kort och ett långt tidsperspektiv. När det gäller
användning av restprodukter (avfallsklassat material) så har behovet av bedömningsgrunder för att
kunna göra avvägningar som bäst befrämjar miljöbalkens övergripande målsättningar uppmärksammats av både producenter, sektorsansvariga och
tillståndsmyndigheter.
I ett pågående projekt finansierat av Värmeforsk så
utarbetas nu ett förslag till miljöbedömningssystem
för askanvändning som skall kunna utgöra underlag
för beslutsfattare. Givet en definierad exponeringsnivå skall man med hjälp av systemet kunna beräkna riktvärden utifrån förutbestämda miljö- och hälsokriterier. Projektet är fokuserat på problematiken
i ett avgränsat riskperspektiv, övergripande avvägningar gentemot andra samhällsintressen inkluderas
ej i modellen. Målsättningen är att projektet skall
mynna i ett förslag till miljöriktlinjer:
- som uppfyller kraven i den nuvarande lagstiftningen,
- som är vetenskapligt grundade och
- som av handläggare på miljömyndigheter, askproducenter, potentiella användare och allmänheten
upplevs som logiska och motiverade.

det. Syftet är att identifiera kritiska delar av ett bedömningssystem och att tillgodogöra sig den erfarenhet som finns i andra länder kring konsekvenserna av de system som etablerats och hur man
arbetat med att förankra systemen hos olika aktörer
som producenter, användare och allmänhet.
Riskbedömningssystem som utvecklats för förorenad mark och de acceptanskriterier för de olika
avfallsdeponiklasserna som publicerats den 16 januari 2003 i annex II till deponeringsdirektivet
1999/31/EC utgör de viktigaste ramarna för projektet. I egenskap av relevanta existerande bedömningsgrunder måste miljöriktlinjerna harmoniera
med dessa. EU:s kemikaliepolicy, såsom den kommer till utryck i ramdirektivet för vatten, byggproduktdirektivet och deponeringsdirektivet, kommer
också att spela en stor roll för framtida miljöbedömningar av nyttiggörande av skor för anläggningsändamål. Dessa direktiv identifierar vissa
ämnesgrupper och enskilda ämnen för vilka speciella krav ställs. Bland dessa prioriterade ämnen
återfinns välbekanta miljöstörande ämnen för vilka
det också finns en utvecklad miljöpolicy i Sverige i
form av bedömningsgrunder, riktvärde eller till och
med förbud mot användning. För andra ämnen
finns det endast begränsad kunskap och ingen utvecklad policy. Projektet är fokuserat på de ämnen
där det finns en utvecklad miljöpolicy och kunskap.

Finansiär: Värmeforsk
Inom ramen för projektet så analyseras några
svenska och utländska bedömningssystem för restproduktanvändning med avseende på uppbyggnad,
erfarenheter och konsekvenser av implementeran-
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Projekt Vändöra
David Bendz, Maria Arm, Gunnar Westberg, Martin Lyth, Ola Wik och Karin Öberg
Statens Geotekniska Institut, david.bendz@swedgeo.se
Peter Flyhammar
Avdelningen för Teknisk Geologi, Lunds Tekniska Högskola, Peter.Flyhammar@tg.lth.se

Syftet med detta projekt är att studera:
• de ackumulerade effekterna av utlakning efter en
längre tids användning av bottenaska som förstärkningslager genom att kartlägga- förändringar i bottenaskan och eventuell fastläggning av utlakade
ämnen i underliggande jordlager.
• de ackumulerade effekterna av belastning och
åldring på bottenaskans geotekniska egenskaper.
• förutsättningarna för återvinning och återanvändning av bottenaska i befintliga förstärkningslager.
Studien utfördes genom insitu-experiment och
provtagning i samband med att den drygt 15 år
gamla provsträckan för alternativa ballastmaterial i
Linköping, det sk vändörat, schaktades bort pga
omläggning av en angränsande väg. Provvägen
byggdes 1987 av Tekniska Verken i samarbete med
VTI och SGI inom projektet Slagg från avfallsförbränning. Teknik och miljö (Lundgren & Hartlén,
1991). Provvägens totala längd var cirka 160 meter
och den bestod av fem stycken delsträckor, var och
en med unik uppbyggnad. Inom ramen för denna
studie grävdes tre 1,5 meter djupa schakt tvärsöver
vägen i två delsträckor anlagda med slaggrus som
förstärkningslager och en referenssträcka anlagd
med naturgrus som förstärkningslager. Schaktväggarna delades in i rutnät och prover för miljötekniska undersökningar togs varje tjugonde centimeter i
vertikalled och varje femtionde centimeter i horisontalled. Totalt togs över 350 prov i bottenaskan
och i de underliggande jordlagren. Provmaterialet
analyserades med avseende på pH (SS-ISO 10 390)
och konduktivitet (SS-ISO 11 265). Enstegs skakförsök L/S-10 (EN 12457-2) utfördes på ett femtiotal prov från förstärkningslagret (bottenaska).
Proverna från de underliggande jordlagren i schaktet undersöktes med avseende på halten av reaktiva
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former av olika ämnen. Fraktionen motsvarar
de former som kan frigörs vid extraktion med
0.5 M HCl under 1 timme vid L/S 20.
Fallviktsmätningar har gjorts på dessa sträckor vid
flera tillfällen tidigare, 1987, 1988 och 1999. Resultaten från fallviktsmätningarna visar att vid mätningen i november 1987, strax efter färdigställandet, var lagermodulen för delsträckan med bottenaska bara drygt hälften så stor som referenssträckans. Efter ca ett år var den nästan lika stor och i
augusti 1999 hade skillnaden försvunnit helt. Mätningen som utfördes inom detta projekt visade att
lagermodulen var något lägre än referenssträckans
och att den ökning av styvheten som uppmätts tidigare har avstannat.
Kärnprover togs på tre ställen längs en sektion vinkelrätt mot vägens längdriktning. Utborrningen
skedde utan kylvatten och med grävning runtom
foderröret för att minska friktionen. Prover med
diametern φ15 cm och höjden 30 cm har testats
dynamiskt hos VTI. Triaxialprovning för både bärlager och förstärkningslagernivå har utförts. Det
ursprungliga antagandet om att proven skulle klara
de höga påfrestningarna som bärlagernivån innebär
justerades efter den första provningen och den lägre
belastningsnivån som förstärkningslagernivå innebär användes på de två senare proven. De två senare försöken testades först som förstärkningslager
och flyttades sedan över i riggen för bärlager och
provades som bärlager.
Projektet har tillfört ny kunskap om effekterna av
långtidsutlakning av avfallsbottenaska under verkliga förhållanden i en vägkonstruktion.
Finansiär: Värmeforsk, RVF, SYSAV, TVL
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SAMARIS – WP3
Karl-Johan Loorents
VBA /VTI karl-johan.loorents@vti.se

SAMARIS är en förkortning för Sustainable and
Advanced MAterials for Road InfraStructures, dvs
hållbara och avancerade material för
väginfrastrukturer. SAMARIS är ett EU-projekt
som påbörjades 2003 och ska avslutas 2005. Inom
SAMARIS ska man bland annat ta fram metoder
för att kunna välja rätt och testa de återvunna
material man lägger i vägar så att de är säkra och
hållbara både tekniskt och miljömässigt. Målet är
att öka användningen av återvunnet material i vägar
och att kunna minska underhållet och få till stånd
hållbarare reparationer, bättre miljöskydd och
säkrare vägare. Tanken är också att väghållare,
konsulter med flera ska kunna använda sig av de
tekniska resultaten på en gång. SAMARIS har fått
4,6 miljoner euro (cirka 42 miljoner kronor) till sitt

förfogande. Projektet är uppdelat i en brodel och en
vägdel.
VTI (Väg- och Transportforskningsinstutet) deltar i
projektet för Sveriges del. Totalt deltar 23 länder i
projektet, dvs inte bara EU-medlemmarna utan
även Schweiz och USA. Arbetet är indelat i 15
”arbetsgrupper”, och VTI är inblandat i arbetsgrupp
nummer 3, där man bland annat ska utvärdera olika
alternativa material och se om de fungerar rent
tekniskt i en vägkonstruktion och i så fall var i
vägens olika lager ett visst material kan användas,
men också utreda om det kan medföra några
miljömässiga risker att använda just det materialet.
http://samaris.zag.si

SAMARIS WP3
• Task 1: Review of the present state of the art of
material assessment in the field of waste
disposal. Review of present national regulations
for reuse of by-products in road construction.
• Task 2: Identification of scenarios for the
assessment of the suitability of re-use of byproducts. Definition of a general methodology
and recommendations for the selection of test
methods.

SAMARIS WP3
• Task 1: Review of the present state of the art of
material assessment in the field of waste
disposal. Review of present national regulations
for reuse of by-products in road construction.
• Task 2: Identification of scenarios for the
assessment of the suitability of re-use of byproducts. Definition of a general methodology
and recommendations for the selection of test
methods.
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Vägledning för alternativa material i vägoch anläggningsbyggnad
Yvonne Rogbeck
Statens geotekniska institut,yvonne.rogbeck@swedgeo.se
Bo Svedberg
LTU/Ecoloop, bo.svedberg@ecoloop.se
Projektet är ett samverkansprojekt mellan många aktörer i branschen. Arbetet leds av SGI och LTU/Ecoloop.
Projektet är i dagsläget finansierat av Vägverket, Renhållningsverksföreningen, Svenska Energiaskor,
Vägverket Produktion, Luleå Tekniska Universitet och SGI.
Inledning
Syftet med projektet är att förbättra möjligheten för
användning av alternativa material i väg- och
anläggningsverksamhet och därmed spara naturresurser. Målsättningen är att ta fram en vägledning
som kan ligga till grund för att ett gemensamt förhållningssätt skapas till de processer som ska föregå utveckling, användning och återbruk av ”nya”
material. Vägledningen ska på så vis, oavsett material, ge aktörerna hjälp med processen att hantera
frågeställningarna.
Vägledningen bygger på en sammanställning och
analys av befintlig kunskap.
Innehåll
Vägledningen är uppdelad i följande kapitel:
1.
2.
3.
4.

Inledning
Gemensamma förutsättningar
Material och användningsområden
Allmänna krav vid användning av alternativa
material (Nationellt och EU liksom olika förordningar och riktlinjer)
5. Bedömningssystem (dvs olika bedömnings- och
testmetoder för material liksom kvalitetssäkring)
6. Tillämpning/användning (planering, projektering, byggande och drift- och underhåll)
7. Handböcker för olika material

- Utförare (entprenörer och konsulter)
- Materialägare (t ex askproducenter, avfallsbolag)
- Branschorgan för ovan nämnda
Projektorganisation
Arbetet leds av Yvonne Rogbeck, SGI och Bo
Svedberg, LTU/Ecoloop. Mycket arbete pågår inom
ämnesområdet och många parter är inblandade på
olika sätt. För att ta till vara kompetensen i Sverige
har olika arbetsgrupper tillsatts för kapitel 4-7. I
varje arbetsgrupp ingår ca 10-12 personer med miljö- och/eller teknik kompetens. Personerna kommer
från Vägverket, länsstyrelser, FoU-institut, konsult
eller entreprenadbolag samt producenter av material.
Därtill kommer en brett sammansatt referensgrupp
med aktiv medverkan i projektet vilket ger förutsättningar för en bred förankring i branschen. I referensgruppen ingår bl a Naturvårdsverket och olika Länsstyrelser.
Tidplan
Projektet har startat i juni 2004 och kommer att
avslutas i december 2005. En workshop kommer att
hållas i februari 2005 och projektet kommer att presenteras på ett seminarium i SGF:s regi i maj 2005.

Handböcker tas fram för olika material som t ex:
skumglas, krossad betong, askor, slagg, gummi,
blandade material mm.
Målgrupper
Vägledningen är brett inriktad och vänder sig till
aktörer som:
- Miljömyndigheter (Länsstyrelser och miljökontor)
- Avnämare (t ex Vägverk, Banverk, tekniska
kontor)
30
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Geoteknisk forskardag
Mark och vatten i ett föränderligt samhälle
Session 1B: Design/beräkning av geokonstruktioner
Sammanfattande minnesanteckningar
Ordförande
Sekreterare

1.

Lovisa Moritz, Vägverket
Victoria Svahn, SGI

Inledning

Ordföranden Lovisa Moritz, Vägverket, började med att presentera programmet för sessionen.
Inledande föredrag Håkan Stille, KTH
Håkan Stille presenterade några funderingar kring dimensionering av konstruktioner i jord
och berg. Huvudsakligen behandlades frågeställningar som huruvida bärförmåga och last är
separerbara eller inte för bruks- respektive brottstadiet, om problem är medelvärdesbildande
eller beroende av den svagaste länken. Slutligen konstaterades att geokonstruktioner blir bara
dyrare och dyrare men har egentligen inte visat sig vara bättre än de slankare konstruktioner
som dimensionerades för 20-30 år sedan.
En kort diskussion följde där deformationskraven på stödkonstruktioner ifrågasattes. Ofta
sätts helt orimliga krav utifrån jords beteende vilket tyder på att de som ställt upp kriterierna
saknar djupare förståelse för problemet. Oförsiktigt satta deformationskrav fördyrar
konstruktionerna avsevärt, ofta helt i onödan.

2.

Sammanfattning av presentationer

Nedan ges en kort sammanfattning av förberedda inlägg. Inkomna abstract och de
presentationer som gjordes redovisas separat.
Kombinerad modelltolkning av resistivitets- och ytvågsseismiska data - Roger Wisén och
Torleif Dahlin, LTH
Projektet handlade om en förbättrad modell tillsammans med a priori information från
borrningar för att tolka resistivitetsmätningar. Dessutom redogjordes för utförda
resistivitetsmätningar för att kartera kvicklera. Efterföljande diskussioner kretsade kring i
vilken utsträckning geofysiska metoder tillämpas idag. Uppfattningen tycktes vara att
geofysiska metoder tas till då man inte får ihop det med traditionella metoder. Därmed
missar man att använda dem som ett instrument i planeringsskedet, där de kan vara av stor
betydelse för de kommande geotekniska undersökningarna. En fråga om metoderna kan
tillämpas på blockhaltiga moräner väcktes. Detta har man inte tittat närmare på. Mats
Svensson, Tyréns tipsade om att det finns en artikel i tidskriften Nearsurface Geophysics som
innehåller mer information om detta. Samtidigt konstaterade Mats att beställare ofta vet för
lite om geofysiska metoder för att våga välja dem.
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Nyttiggörande av finkorniga moräner - Per Lindh, SGI
Per Lindh berättade om MCV (Moisture Condition Value) som en metod att bestämma
vattenkvoten i fält för lermoräner. Speciellt pekades på betydelsen av standardisering av
metoden. En fråga ställdes, angående den ytstabiliserade ytan som Per visade, om den inte blir
sättningskänslig. Per påpekade att ytstabilisering ofta kompletteras med djupstabilisering för
att klara grundläggningsproblematiken. Per konstaterade också, utifrån frågor som ställdes, att
det inte gjorts några mätningar på det stabiliserade materialets täthet men att det enligt prover
som utförts inte är ett tjälskjutande material.
Konsekvenser av Eurokod 7 - Hjördis Löfroth, SGI
Hjördis Löfroth redogjorde för arbetet med det nationella annexet till Eurocode 7. Därefter
presenterade Wilhelm Rankka, SGI, en av de beräkningar som just nu genomförs. Exemplet
rörde en dynamiskt provbelastad slagen påle. Bo Berggren, SGI kommenterade uppgifter om
att Storbritannien spenderar ca 1 miljard pund på implementeringsarbetet av Eurocode 7 och i
Sverige har man i princip inte lagt ner några pengar alls på detta. En kortare diskussion hölls
angående användningen av partialkoefficienter och vad det innebär att man nu går mot att
använda dessa i större utsträckning. Röster hördes både för och emot.
Långtidseffekter av avschaktningar vid slänter - Rolf Larsson, SGI
Projektet illustrerades genom en rad exempel på betydelsen av att dränera slänter som
schaktas av. Oftast görs inte detta och stabiliseringsåtgärden fungerar inte tillfredställande.
Kvicklera - Yvonne Andersson-Sköld, SGI
Presentationen omfattade ett arbete där alternativa metoder för kvicklerakartering testats.
Dessa metoder studerade lerornas porvattenkemi och jämförde med uppmätt sensitivitet där
man kan konstatera att det inte bara är salt som lakas ur utan även andra joner verkar bli
urlakade.
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Nyttiggörande av finkorniga moräner i anläggningsbyggande
Per Lindh
Statens geotekniska institut och Avdelningen för Geoteknik, LTH.

Genom att utnyttja befintligt material som finns
i eller i närheten av anläggningsprojektet kan
stora ekonomiska och miljömässiga besparingar
göras. Anläggningsprojekt är i dag hårt styrda av
tidplaner som i sin tur är baserade på
investeringsbudgetar. Budgetarbetet och
igångsättningen av projekten är frikopplat från
årstider. Då finkorniga moräner kan vara mycket
känsliga för uppfuktning/uttorkning blir
projektets igångsättning mycket viktig.

För att optimalt kunna bygga med finkorniga
moräner behövs en metodik där jordens
känslighet för uppfuktning/uttorkning kan
bestämmas redan i projekteringsfasen. Resultatet
från känslighetsanalysen ligger sedan tillgrund
för val av produktionsmetod.
Genom att standardisera förundersökningarna
erhålls ett beslutsunderlag som är likvärdigt för
olika objekt samt likvärdigt för alla intressenter,
se Figur 1.

Figur 1. Rekommenderad bas data för en finkornig jord.
Vid höga vattenkvoter tillgrips liggtid eller
jord modifiering/stabilisering. För korta
byggtider är alternativet med
modifiering/stabilisering det enda rimliga
alternativet.
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Vid en ökad privatfinansiering av
anläggningsprojekt ställer ännu större krav
på kortare byggtider och längre pay off
tider. I dessa sammanhang bedöms
modifierings/stabiliserings-teknikerna vara
mycket användbara.
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Kombinerad modelltolkning av resistivitets- och ytvågsseismisk data anpassning till geotekniska tillämpningar
Roger Wisén
Tyréns AB och Avd. för Teknisk Geologi på LTH

roger.wisen@tg.lth.se

Torleif Dahlin
Avd. för Teknisk Geologi på LTH

torleif.dahlin@tg.lth.se

Elektriska och seismiska geofysiska mätmetoder i
kombination med borrhålsinformation är ett kraftfullt verktyg som vunnit ökad acceptans i geotekniska förundersökningar. Vi har visat att det med
framgång är möjligt att göra separat och samtidig
invers modelltolkning av resistivitets- och ytvågsseismiska data med a priori information från borrningar. Det här tillvägagångssättet tillför ett betydande värde till den geofysiska databearbetningen.
För modelltolkningen används en lagerbaserad
modell och a priori informationen består av djup till
lagergränser. A priori informationen skulle även

kunna bestå av resistivitetslogdata från exempelvis
resistivitets-CPT. Exempel med resistivitetsdata
tolkade med a priori information från skruv- och
kärnborrningar presenteras i figur 1. Exemplet är
från Lockarp utanför Malmö där ett järnvägschakt
skall byggas. I resistivitetsmodellen i figur 1d har
all information om lagergränser från borrningarna
använts som a priori information. Denna modell är
tillsammans med resistivitetsmodellen från modelltolkning med Res2dinv, figur 1b, ett mycket bra
stöd för fortsatt tolkning.

Figur1 a) Pseudosektion för en profil längs det planerade järnvägschaktet. b) Resistivitetsmodell efter modelltolkning med Res2Dinv. c) Resistivitetsmodell efter modelltolkning med
LCI. d) Resistivitetsmodell efter modelltolkning med LCI och med a priori information från
borrningar. I borrningarna representeras lermorän av mörkgrått, kalksten av ljusgrått och
andra sediment av vitt.
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Långtidseffekter av avschaktningar vid släntkrön i
stabilitetshöjande syfte
Rolf Larsson
Statens geotekniska institut

Avschaktning vid släntkrön är en vanlig metod för att öka slänters stabilitet. Ingreppet medför
att de totala påskjutande krafterna minskar. Detta ger en god effekt enligt en odränerad
totalspänningsanalys. Samtidigt ändras avrinningsförhållandena, vilket ofta också medför en
förändrad portrycksbild i slänten. Även hållfasthetsegenskaperna i jorden kan förändras. En
större undersökning av långtidseffekter av avschaktningar vid släntkrön, vilka utförts för mer
än tio år sedan, har visat att med det vanligen använda utförandet med avschaktningar i
terrasser med nära nog horisontella ytor blir den stabilitetshöjande effekten ofta betydligt
mindre än den som antogs vid dimensioneringen. Undersökningen visar också att
utformningen med endast svagt lutande terrasser ofta skapar vattensjuk mark som knappast
kan användas till någonting eftersom den endast med svårighet kan beträdas . Den framtida
portryckssituationen kan oftast modelleras i stora drag från portrycksobservationer före
ingreppet och kännedom om jordens lagring och permeabilitetsegenskaper. En mer detaljerad
modellering av situationen i släntens yttre delar, där den betyder mest ur stabilitetssynpunkt,
är dock svårare att utföra. Sammantaget visar resultaten på att större vikt bör läggas på
avschaktningens och den kvarvarande släntens geometriska utformning och bortdränering av
ytvattnet i det avschaktade området. En viss hållfasthetsnedsättning bör också beaktas och en
kombinerad analys skall alltid användas.
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Resistivity Imaging for Mapping of Quick Clays
for Landslide Risk Assessment
Torleif Dahlin, Virginie Leroux
Dept. of Engineering Geology, Lund University, torleif.dahlin@tg.lth.se, virginie@tg.lth.se
Rolf Larsson
Swedish Geotechnical Institute, rolf.larsson@swedgeo.se

Resistivity imaging was carried out at three
localities in Bohuslän, Sweden. The test sites have
in common that saline marine clay is present, which
is liable to be deprived of its salt content and thus
become quick. The risk of landslides is thereby
enhanced, and human life and constructions can be
put in danger. Due to the reduction in salt content,
the resistivity of quick clay is expected to be higher
than in marine clay that is not salt depleted, and
thus resistivity imaging may be used as a tool for
mapping the distribution of quick clay for landslide
risk assessment.
The resistivity investigations at the sites produced
images that are very consistent between the
different lines at each site, and agree with the
expectations based on older geotechnical

investigations. The results from Skepplanda
presented are shown as fence diagram as an
example below. The data quality was very good for
the Skepplanda and Utby sites, whereas
construction elements and ground reinforcement
caused some data quality problems at Munkedal.
Nevertheless, the results are consistent also for the
latter site.
The resistivity imaging results were used as basis
for selecting representative spots for geotechnical
sounding and drilling. There is good agreement
between the geotechnical results and the expected
distribution of quick clay versus normal marine
clay based on the resistivity data. Also depth to
bedrock is in good accordance with predictions
based on resistivity imaging.

3D visualisation of inverted resistivity models from the Skepplanda site.
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Kvicklera, en studie ur kemiskt perspektiv i Södra Sverige
Yvonne Andersson-Sköld
Statens geotekniska institut ( SGI), yvonne.andersson-skold@swedgeo.se
Kenneth Torrance
Department of Geography & Environmental Studies, Carleton University, Ottawa, Canada
Bo Lind
Statens geotekniska institut ( SGI), bo.lind@swedgeo.se
Karin Odén
Statens geotekniska institut ( SGI),karin.oden@swedgeo.se
Rodney L. Stevens
Centrum för geovetenskaper, Göteborg University

Geologi, stevens@geo.gu.se

Karin Rankka
Statens geotekniska institut ( SGI), karin.rankka@swedgeo.se

Introduktion
De flesta skred med stora skador och allvarliga
konsekvenser i Sverige, Norge och Kanada har
skett i områden med kvicklera. Kvicklera är en lera
som vid störning, omrörning, övergår från fast till
flytande form. Förändringen beror på en plötslig
kollaps av lerskelettet med en samtida plötslig
temporär ökning av porvattentryck och en kraftig
minskning av skjuvhållfastheten. Kvicka är enligt
svensk definition leror med en omrörd
skjuvhållfasthet mindre än 0,4 kPa och en
sensitivet (St) större än eller lika med 50.
Sensivitiveten är förhållandet mellan odränerad
skjuvhållfasthet och omrörd skjuvhållfasthet.
Plats, tid och utbredning av kvicklereskred är svåra
att förutsäga bland annat till följd av att
kvicklereförekomst och dess utbredning inte är
karterad. Många geotekniska studier av kvicklera
har gjorts i Sverige, men inga systematiska studier
med avseende på porvattenkemi, mineralogi,
geotekniska egenskaper och övriga parametrar har
publicerats på svenska leror.
Det pågår utredningar för att kartera, samt utreda
och utveckla metodik för kartering, av
kvicklereförekomst i Sverige bland annat
finansierat av räddningsverket. Föreliggande studie
innefattar en grundlig studie av porvattenkemi i
Surte samt ett fåtal provpunkter i Hogstorp samt
Grästorp. Samtliga platser till Göta Älv området.
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Surte ligger precis vid älven, ca 10 km norr om
Göteborg och provpunkten är ca 100 meter in mot
land från älvstranden (höjd 0,9 m). Lermäktigheten
vid provplatsen är 50 70 meter bestående av
glacial lera överlagrad av tidig Holocen lera. Prov
har tagits på 11 olika djup från 4 till 27 meters djup.
Hogstorp ligger ca 100 km norr om Göteborg (höjd
54 m). Prov har tagits vid 4 och 8 meters sjup.
Lermäktigheten här är 30 meter också bestående av
sen Weichsel och tidig Holocen lera.
Grästorp är beläget något mer in mot land men
fortfarande i Göta Älvs avrinningsområde (höjd 54
m). Prover har tagits vid 4,6 och 8 meters djup.
Lagerföljden består av 0,5 1 meter sand, på 20
meter glacial lersediment som i sig vilar på tunna
lager av morän och grus ovanpå berggrunden.
Resultat
Resultaten från studien av porvattenkemin visar att
kraftig urlakning har förekommit vid alla tre
provtagningsplatserna. I Surte där provtagningar
gjorts vid flera olika djup fås lägsta salthalt vid
djupaste provtagningspunkten, dvs vid 27 meters
djup, och saliniteten ökar med minskat djup upp till
ca 5 meter under markytan. Detta indikerar lakning
med sötvatten genom vatten som rör sig uppåt och
lateralt genom sediment från underliggande lager.
Detta stämmer med de geologiska förutsättningarna
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där togografin reser sig skarpt till 100 meter över
lerytan och ett artesiskt tryck kan förväntas.
Det råder en (negativ) korrelation mellan
sensitivitet och salinitet enligt denna studie. Enligt
resultaten av studien förekommer också
provpunkter där leran har kvicka egenskaper vid en
högre salinitet än vad som tidigare visat sig i leror
från t.ex. Norge och som tidigare rapporterats.
Vidare arbete behövs dock för att bekräfta detta
samt bedöma vad detta innebär generellt för leror i
området samt för att studera och undersöka
samverkan mellan salinitet och möjliga
dispergermedel i regionen.
På samtliga tre platser som undersökts är den
omrörda skjuvhållfastheten hög och sensitiviteten
låg kopplat till en minskad salinitet (katjoninnehåll)
nära ytan, ner till ca sex meters djup, vilket kan
förklaras med att markvittring i en oxidativ miljö
tillsammans med vattenextraktion motverkar
frånvaron av salt med avseende på de geotekniska
egenskaperna hos leran. Sådan påverkan har man
också funnit i de flesta områden där kvicklerans
kemiska, geokemiska och geotekniska egenskaper
har studerats .
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SwePave - en ny struktur för analytisk vägdimensionering
Ulf Ekdahl
Grundteknik, Peab Sverige AB, Stora Varvsg. 11B, 211 19 Malmö
mailto:ulf.ekdahl@peab.se

Sammanfattning:
I syfte att kunna optimera olika vägkonstruktioner bättre än vad som görs idag behöver vi använda
materialmodeller där ingående parametrar speglar vägkonstruktionens verkliga beteende. Vidare bör
de väsentliga materialegenskaperna som är avgörande för vägkonstruktionens verkningssätt kunna
bestämmas med testmetoder direkt i fält. Vägbyggnadskonceptet SwePave uppfyller dessa kriterier.
Konceptet karakteriseras av att de ingående vägbyggnadsmaterialen används på ett optimalt sätt och
att jorden stabiliseras med kalk, cement, merit eller andra stabiliseringsmedel. Dimensioneringen stöds
av ett enhetligt sätt att använda testmetoder både i laboratoriet och i fält. SwePave-proceduren
åskådliggörs i figuren nedan.
Om man utnyttjar tekniken fullt ut så kan kostnadsbesparingar på 30-50 % uppnås beroende på antalet
konstbyggnader i vägprojektet. Besparingspotentialen enbart i det nationella vägnätet uppgår till minst
2 miljarder kronor per år. Dessutom har en SwePave konstruktion ett stort mervärde gentemot en
klassisk ATB-lösning. Orsaken är konstruktionens ökade tekniska livslängd och en förbättrad
underhållsstrategi.
En konsekvens av tekniken är att det blir ett minimalt uttag av naturresurser. En ytterligare fördel är att
eventuellt förorenad jord blir solidifierad genom stabiliseringsarbetet.
Referenser:
Ekdahl, U., Rydén, N., 2004. SwePave ett nytt vägbyggnadskoncept, Grundläggningsdagen,
SGF2004.
Ekdahl, U., Bengtsson, P-E., Rydén, N., 2004. A new framework for analytical pavement design based
on systematic control during construction work, NGM2004.
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Konsekvenser av Eurokod 7
underlag till svenskt annex.

Kalibreringsberäkningar som

Hjördis Löfroth
Statens geotekniska institut, hjordis.lofroth@swedgeo.se

Under början av 1990 talet genomfördes omfattande
konsekvensanalyser dels vid övergång från totalsäkerhetsfilosofi till partialsäkerhetsfilosofi i samband med utgivningen av Boverkets BKR (NR), dels
i samband med framtagning av ett nationellt anpassningsdokument (NAD) till ENV 1997-1. Konsekvensanalyserna låg till grund för valet av partialkoefficienter i såväl NR som NAD till ENV 1997-1.
I arbetet med framtagande av NAD till ENV 1997-1
gjordes konsekvensberäkningar för följande
konstruktionstyper:
• Platta på friktionsjord respektive på lera.
• Påle i friktionsjord respektive i lera och dimensionerad på basis av provning.
• Bank på lös lera samt enkel slänt i lös lera.
• Momentbelastad platta på lös respektive fast
undergrund, samt betongtunnel.
• Spont i friktionsjord respektive i lera, samt enkel
stödmur.
ENV 1997-1 har transformerats till en EN med ställvis stora förändringar och tillägg. De avsnitt som
behandlar partialkoefficienter har genomgått en betydande omarbetning. I EN 1997-1 finns t.ex. för det
för geokonstruktioner aktuella brottgränstillståndet
GEO tre dimensioneringssätt och inom dessa 1-2
kombinationer av partialkoefficienter. I Annex A,
finns partialkoefficienter för samtliga konstruktionstyper angivna. EN 1997-1 kommer att fastställas
under 2004. För att kunna tillämpa EN 1997-1 för
svenska förhållanden erfordras värdering och kalibreringsberäkningar som omfattar gjorda förändringar.
Rubricerat projekt har startats för att genom kalibreringsberäkningar för ett antal konstruktionstyper,
erhålla ett underlag till ett svenskt annex till EN

1997-1. Beräkningarna genomförs i dagsläget endast
för brottgränstillståndet.
Syftet med beräkningarna är främst att:
• Bedöma om i Annex A angivna partialkoefficienter ger motsvarande säkerhetsnivå som ENV
1997-1 med NAD och, om så inte är fallet, föreslå lämpliga värden. Dessa värden ska kunna
tillämpas för olika konstruktioner och dimensioneringssituationer.
• Bedöma vilket/vilka dimensioneringssätt som
normalt bör användas för respektive konstruktionstyp.
För närvarande pågår Etapp 1 av projektet vilken
omfattar beräkningar för:
• en platta på friktionsjord belastad vertikalt
respektive horisontellt
• en väg- respektive järnvägsbank på lös lera samt
en enkel slänt i lös lera
• en dynamiskt provbelastad påle, en kohesionspåle och en friktionspåle.
Nästa del av projektet, Etapp 2, omfattar kalibreringsberäkningar för:
• en spont i lera och sand
• en enkel stödmur
• en betongtunnel.
Den första etappen, som genomförs av en arbetsgrupp med kunniga personer från branschen, beräknas klar i december 2004. Den andra etappen påbörjas i januari 2005 och beräknas klar under hösten
2005. Projektet finansieras av Vägverket, Banverket
och Boverket.

EN 1997-1: Annex A - tables
Table A.3 – Partial factors on actions (γF) or the effect of actions (γE)
Set
Action
Symbol
A1
A2
Permanent
Unfavourable
1,35
1,0
γG
Favourable
1,0
1,0
Variable
Unfavourable
1,5
1,3
γQ
Favourable
0
1,3
Table A.4 – Partial factors for soil parameters (γM)
Soil parameter
Symbol
Set
M1
Angle of shearing
1,0
γϕ’
resistance
Effective cohesion
1,0
γc’
Undrained shear strength
1,0
γcu
Unconfined strength
1,0
γqu
Weight density
1,0
γγ

M2
1,25
1,25
1,4
1,4
1,0

Table A.14 – Partial resistance factors (γR) slopes and overall stability
Set
Soil parameter
Symbol
R1
R2
R3
Earth resistance
1,0
1,1
1,0
γR;e
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EN 1997-1. Underlag till svenskt annex Kalibreringsberäkningar
– Etapp 1 Steg 1 Dynamiskt provbelastad slagen påle
Wilhelm Rankka
Statens geotekniska institut (SGI), wilhelm.rankka@swedgeo.se

EN1997-1 kallas nedan för EN. ENV1991-1 med NAD kallas nedan
NAD.
Stor spridning i mätvärden av bärförmåga vid en provpålning innebär att
medelvärdet är
aven dålig skattning av medelvärdet av bärförmågan hos samtliga pålar i ett
mätvärdena
objekt.
I EN och NAD tar man hänsyn till spridningen genom att utgå från det lägsta mätvärdet, om
det
lägsta mätvärdet avviker mer än en viss procentsats från medelvärdet av
mätvärdena.
I Tabell 1 och 2 är denna procentsats beräknad för EN respektive NAD för pålar som är
såväl
spets och/eller mantelbärande i jord.

Tabell 1. Beräkning av det lägsta mätvärdets avvikelse från medelvärdet när det lägsta mätvärdet
blir bestämmande. Enligt EN (för provning utan signalmatchning/CAPWAP).
Antal prov:
ξ för medel
ξ för lägsta
Avvikelse

2-4
1,6
1,5
6%

5-9
1,5
1,35
10%

10-14
1,45
1,3
10%

15-19
1,42
1,25
12%

>19
1,4
1,25
11%

Tabell 2. Beräkning av det lägsta mätvärdets avvikelse från medelvärdet när det lägsta mätvärdet
blir bestämmande. Enligt NAD för motsvarande antal prov som i Tabell 1.
Antal prov:
ξ för medel
ξ för lägsta
Avvikelse

2
1,6
1,4
13%

3
1,5
1,3
13%

4-5
1,45
1,25
14%

6-9
1,35
1,2
11%

10-19
1,3
1,15
12%

>19
1,25
1,1
12%

Korrelationsfaktorerna har valts i serien 1,1; 1,15; 1,20;... , det vill säga med en minsta skillnad
av 3 % à 4 %. Med undantag för fall med få prover, tycker jag man kan säga att hänsyn till
spridning tas på samma sätt och i samma utsträckning i EN som i NAD. Och jag har därför
ansett att det till att börja med räcker att jämföra EN och NAD för fall där medelvärdet av
mätvärdena är bestämmande.

Jämförelse mellan en Design Approach, DA3, i EN och NAD
Uppmätt medelvärde
Rcm
Korrelationsfaktor enligt EN respektive NAD
ξEN
ξNAD

46

Geoteknisk forskardag 2004 – Sess 1B

Karakteristisk bärförmåga enligt EN respektive NAD
Rcm

RckEN

ξEN

RckNAD

Rcm
ξNAD

Partialkoefficienter enligt EN respektive NAD
γ tEN
γ tNAD
Dimensionerande bärförmåga enligt EN respektive NAD
RdEN

RdNAD

Rck

Rcm

γ tEN

ξEN⋅ γ tEN

Rck

Rcm

γ tNAD

ξNAD⋅ γ tNAD

Dimensionerande last enligt EN respektive NAD
FdEN
FdNAD

Wilhelm Rankka, SGI

Erforderligt antal pålar för att klara lasten enligt EN respektive NAD

n EN

n NAD

FdEN
RdEN
FdNAD
RdNAD

Erforderligt antal pålar enligt EN i förhållande till erforderligt antal pålar enligt NAD
F dEN

EN_NAD

n EN

RdEN

FdEN

nNAD

F dNAD

FdNAD

⋅

RdNAD
RdEN

RdNAD

det vill säga en produkt av en kvot mellan dimensionerande last, "Lastkvoten" och en kvot mellan
dimensionerande bärförmåga, "Bärförmågekvoten"
där "Bärförmågekvoten" kan förenklas till
Rcm

RdNAD

ξNAD ⋅ γ tNAD

ξEN⋅ γ tEN

RdEN

Rcm

ξNAD⋅ γ tNAD

ξEN⋅ γ tEN

Det vill säga att förhållandet mellan erforderligt antal pålar, EN_NAD, är oberoende av
medelvärdet av mätvärdena (från provningar där medelvärdet är bestämmande).
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För jämförelsen bestäms kvoterna

FdEN

Kvot Fd

"Lastkvoten"

FdNAD

och

Kvot Rd

Kvot Fd :=
i

Kvot Rd =

RdNAD
RdEN

FdEN
i, 0
FdNAD
i, 0

"Bärförmågekvoten"

 1 
Kvot Fd =  0.972


 0.98 

Fall 1
Fall 2
Fall 3

 0.877 0.912 0.929 0.91 0.933


 0.947 0.93 0.942 0.906 0.947

Wilhelm Rankka, SGI

Erforderligt antal pålar enligt EN i förhållande till erforderligt antal pålar enligt NAD kan nu
bestämmas,

 0.877 0.912 0.929 0.91 0.933

 0.947 0.93 0.942 0.906 0.947

EN_NAD Fall1 = 

 0.853 0.887 0.904 0.885 0.908

 0.921 0.904 0.916 0.881 0.921

EN_NAD Fall2 = 

 0.86 0.894 0.911 0.892 0.915

 0.928 0.911 0.923 0.888 0.928

EN_NAD Fall3 = 
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Session 1C: Jordförstärkning
Sammanfattande minnesanteckningar
Ordförande
Sekreterare

1.

Yvonne Rogbeck, SGI
Gunnar Westberg, SGI

Inledning

Sessionens ordföranden Yvonne Rogbeck öppnade med att hälsa alla åhörare välkomna och
gav en kort sammanfattning av sessionens upplägg.
Inledande föredrag Magnus Karlsson, Banverket
Magnus Karlsson gav en översikt av Banverkets investeringsplan åren 2004 till 2015, som i
dagsläget innehåller nyinvesteringar på omkring 107 miljarder kronor och underhåll på cirka
38 miljarder kronor.
Av nyinvesteringarna beräknas 35 till 40 miljarder gå till undermarksbyggande (tunnlar och
geotekniska konstruktioner) inom projekten. En stark fokusering i dagsläget är högre laster
och högre hastighet på banorna, detta då kunderna och konkurrensen kräver effektivare
transporter. Behov av forskning finns bland annat inom områdena tillståndsbedömningar och
kostnadseffektiva förbättringsmetoder. Omfattningen av forskningen är idag en promille av
kostnaderna för själva investeringarna; jämfört med industrin framstår detta som mycket lågt.
Svensk Djupstabilisering Göran Holm, SGI
En överblick av Svensk Djupstabilisering (SD), som har verkat sedan 1995 och avslutar sitt
arbete 2005. Arbetet inom SD har resulterat i ett antal olika rapporter och arbetsrapporter om
bland annat djupstabiliseringens funktionssätt, dess kontrollmetoder och den stabiliserade
jordens egenskaper.
En arbetsgrupp (Working Group, WG 10) har tagit fram ett utkast till en europeisk standard
för utförande av djupstabilisering.

2.

Sammanfattning av presentationer

Nedan ges en kort sammanfattning av förberedda inlägg. Inkomna abstract och de
presentationer som gjordes redovisas separat.
Stabiliserad jords egenskaper Helen Åhnberg, SGI
Stabiliserad jords egenskaper presenterades av Helen Åhnberg, SGI - Linköping. Helen
kommer att doktorera inom ämnet i form av en sammanläggningsavhandling. Idag baseras
den stabiliserade jordens egenskaper mycket på empiri. Provningar har gjorts för att söka
kunskap om den odränerade och dränerade stabiliserade jordens egenskaper vid nyttjande av
olika bindemedel och olika bindemedelmängder. Detta har provats på jordar från tre av SD:s
provfält i Linköping, Löftabro och Vikbolandet. Den senaste lokalen är en lerig gyttja medan
de två första är leror. Belastning är en faktor som påverkar hållfastheten. Resultat från försök
visar en dubblering av hållfastheten vid 18 kPa:s belastning.
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Stabilisering av sulfidjord på Botniabanan Mattias Andersson, SGI
Examensarbetet som presentades behandlade stabiliserad sulfidjords egenskaper.
I den aktuella sulfidjorden var glödgningsförlusten 10 %. Det var stora skillnader mellan
provningsmängder och olika kombinationer. Bindemedel av kalkcement fungerade mindre
tillfredställande. De alternativa bindemedlen fungerade bättre. En bindemedelskombination
med kalk-cement-gips var den blandning som givit de jämnaste resultaten. Endast ett fåtal
objekt finns utförda. Stora bindemedelsmängder gick åt. Fältförsök kommer att utföras under
2005 för att jämföra laboratorie- och fältresultat. En konklusion av en inventering av utförda
projekt var att laboratorieresultaten gav mycket högre resultat (hållfasthet) än fältförsöken.
Examensarbetet kan laddas ned från: http://epubl.luth.se/1402-1617/2004/126/index.html
Kompositjord - Per Lindh, SGI
Presentationen behandlade ett arbete där gummi som en komponent i cement stabiliserad jord
har provats vid en hårdgjord yta i ett hamnområde där PEAB varit entreprenör. En tillsats av
gummi hade gjorts för att få vissa egenskaper där sprödhet/E-modul påverkades på ett för
dimensioneringen gynnsamt sätt. Frågorna efteråt berörde användningsområden samt vad som
skulle hända om den hårdgjorda ytan krackelerade. Användnings områden kunde vara till
exempel att packa materialet mot brostöd då materialet var flexiblare än traditionellt
kringfyllnadsmaterial. Gummistabiliserade material skulle kunna ta upp rörelser som
traditionellt stabiliserad jord inte kan ta upp.
Modified dry mixing Gunnar Westberg, SGI
Gunnar Westberg presenterade ett projekt med Modified dry mixing, en metod där den torra
djupstabiliseringsmetoden utvecklas genom möjligheten att tillföra vatten vid vingen under
pelarinstallation. Projektet är genomfört i samarbete mellan Hercules Grundläggning AB,
LCTechnology Inc. och SGI. Möjligheten att genomföra pelarinstallation genom
torrskorpelera, genom fasta kohesiva lager och fasta grovkorniga jordar skapas. Håkan
Eriksson, Hercules Grundläggning AB, utvecklade företagets syn på användnings områden
och nytta.
Djupstabilisering för Rv 45 Claes Alén, SGI
Ett antal provbankar med svävande pelare var installerade för Riksväg 45 (Rv 45).
Lastspridningsantaganden som äldre dataprogram gjorde kunde vara mindre korrekta. Nya
modeller för beräkningar av sättningar höll på att tas fram av bland annat Torbjörn Edstam,
WSP. Engagerade i projektet var även Sadek Baker, Skanska och Mats Olsson, SGI Resultat
förväntas presenteras under Svensk Djupstabiliserings internationella konferens i Stockholm
våren 2005.
Masstabiliserad torvs egenskaper Nenad Jelisic, Vägverket
Projektet behandlade masstabiliserad torvs egenskaper. Torven komprimerar snabbt och den
lågförmultnade torven har en högre hållfasthet än den mellanförmultnade. För närvarande
finns det tre entreprenörer på den svenska marknaden vilket torde ge ett konkurrensutsatt pris.
Frågor om vilka erfarenheter (hållfastheter) som fanns vid masstabilisering i sulfid lera
(svartmocka) ställdes. Hållfastheten var en funktion av mängd, bindemedelskombination och
inblandningsarbete. Per Lindh påpekade att den antagna standarden för mätning av
draghållfasthet borde använts.
Nya bindemedel vid djupstabilisering - Håkan Pihl, Nordkalk
Håkan Pihl presenterade förutsättningar för nya bindemedel inom djupstabilisering.
Traditionellt har djupstabilisering utförs med olika kombinationer av kalk och/eller cement.
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Frågan var hur vi hantera nya material. Hur verifierar vi dess långtidsegenskaper?
Erfarenheterna var få men det finns en finsk försöksplats där installation gjordes för sju år
sedan med bland annat gips som bindemedel. Resultaten därifrån är att hållfastheten ökat med
tiden. Användandet av gips som bindemedel och dess eventuella omvandlande till entrignit,
som kan svälla , diskuterades. En slutsats var att gips inte var bra vid ytliga installationer samt
där pH understeg 8 (den exakta siffran diskuterades).
Yvonne Rogbeck tillade att hantering nya material borde ingå i en kommande handbok om
KC-pelare med en koppling till det bedömningssystem som tas fram i "Vägledning för
alternativa material i väg- och anläggningsbyggnad".
Masstabilisering vid Rv 44 Peter Carlsten, Ramböll
Redovisningen behandlade erfarenheter från masstabilisering vid Riksväg 44, där en
delsträcka utfördes 2004-2004 med en inblandningsmängd av 200 kg/m³. Totalt användes
6400 ton cement. Entreprenör var finska YIT som använde sin "utombordar- utrustning .
Stabilisering utfördes till fem meters djup i en ruta på fyra gånger fyra meter, varvid arbetet
omfattade två timmar. Hela förstärkningsbredden på 27 meter tog ett dygn att utföra. Denna
bredd var något bredare än själva vägen. Under installation märktes en (1) meters hävning (20
% av det stabiliserade djupet). Detta kan bero på inblandning av luft. Förbelastning med
överlast och avlastning användes. De kvarvarande sättningarna utbildades i leran under
stabiliseringen. Under installation skapades skjuvknölar i den stabiliserade jorden på grund av
påförandet av last. Laboratorieförsök kommenterades och erfarenheten visar att det finns
svårigheter att överföra laboratorieresultat till fält.
Jordförstärkande grundläggningsmetoder - Håkan Eriksson, Hercules
Håkan Eriksson gav en snabb exposé av jordförstärkande grundläggningsmetoder som inte
använts i Sverige men som har potential att användas. Yvonne Rogbeck hänvisade till att
Banverket har en rapport om metodik för att på ett systematisk sätt bedöma nya metoder samt
en State-of-the-Art rapport med flera av de metoder som Håkan redovisade. Helen Åhnberg,
SGI, informerade om att SGF:s jordförstärkningskommitté arbetar med nya metodblad
avseende jetpelare, frysning och vertikaldränering. Packning är också en metod som ingår i
kommitténs arbete.
3.

Sammanfattning och slutsatser

Av de fem abstracts som inkommit till sessionen rör samtliga stabilisering. Fyra av dessa rör
djupstabilisering och den femte förädling av jordmaterial genom stabilisering med cement och
gummi. Abstracten speglar tydligt den forskning som bedrivs i Sverige inom
jordförstärkningsområdet. Tack vare den branschgemensamma satsningen genom Svensk
Djupstabilisering (SD) som pågått i 10-års tid, så har en stor del av finansieringen från olika
FoU-finansiärer lagts på djupstabilisering och många forskningsresultat har kommit fram.
Resultaten redovisas i rapporter och arbetsrapporter från SD.
Det finns metoder som används i omvärlden, men som har potential att användas även i
Sverige. En exposé över olika metoder visades under sessionen. Banverkets rapport om
metodik för godkännande av ej normerade geokonstruktioner kan användas för att bedöma
nya metoder. Banverket har även en State-of-the-art över flera av de metoder som visades.
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Svensk Djupstabilisering (SD)
• 1995-2005
• Branschgemensam FoU (myndigheter,
entreprenörer, konsulter, materialindustrin
universitet, institut)
• Publikationer: Rapporter, Arbetsrapporter,
Proc konferenser 1999 och 2005
• www.swedgeo/sd

Göran Holm

Mark och vatten i ett föränderligt samhälle
2004-11-17

Rapporter (tre senaste)
• Mitigation of Ground •Vibration Induced by
High Speed Trains at Ledsgård, Sweden (nr 10)
Göran Holm, Bo Andreasson, Anders Bodare,
Håkan Eriksson, Per-Evert Bengtsson
• LCA för djup- och masstabilisering (nr 11)
Tomas Rydberg, Ronny Andersson
• Mixing processes for Ground Improvement by
Deep Mixing (nr 12)
Stefan Larsson

Göran Holm, SGI

Göran Holm

Mark och vatten i ett föränderligt samhälle
2004-11-17

Arbetsrapporter (tre senaste)
• A laboratory study on the transition zone and the
boundry layer around lime-cement columns in
kaolin clay (nr 31)
Mirja Kosches, KTH
• Kalkcementpelare som jordförstärkning - hur
kan vi åstadkomma rätt funktion? Projektering,
utförande och kontroll. Workshop Gbg, Sthlm
(nr 32) Niklas Dannewitz, Bengt Rydell
• Stabilisering av sulfidjord. Litteratur- och
laboratoriestudie (nr 33)
Mattias Anderson, Tomas Norrman
Göran Holm

Mark och vatten i ett föränderligt samhälle
2004-11-17

SD - pågående projektområden
• Stabiliserad jords egenskaper
• Förstärkningars funktionssätt
• Kontrollmetoder
• Implementering

Göran Holm
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Mark och vatten i ett föränderligt samhälle
2004-11-17
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Stabiliserad jords egenskaper
•
•
•
•
•
•

Inverkande faktorer
Kemiska reaktioner
Beständighet/Långtidsegenskaper
Stabilisering av sulfidjord
Inverkan av dynamisk last
Metodbeskrivning labinblandning

Göran Holm

Mark och vatten i ett föränderligt samhälle
2004-11-17

Förstärkningars funktionssätt
• Utveckling av beräkningsmodell för
sättningsprognoser
(Provbankar Rv45/Nordlänken)
• Pelarstabilisering i skivor
• Pelare på passivsidan av spont

Göran Holm

Göran Holm, SGI

Mark och vatten i ett föränderligt samhälle
2004-11-17

Kontrollmetoder
• Seismisk kontrollmetod

Göran Holm

Mark och vatten i ett föränderligt samhälle
2004-11-17

Implementering
•
•
•
•
•
•
•

Praktisk tillämpning - Handbok
Internationella konferensen Deep Mixing ´05
Rapporter
Information via Internet
Informationsmaterial
Medverkan vid konferenser
WG 10 Utförandestandard

Göran Holm

Mark och vatten i ett föränderligt samhälle
2004-11-17
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K/C-pelare provbank, Rv 45/Nordlänken -utveckling av
beräkningsmodell för sättningsprognoser
Göran Sällfors

Chalmers / goran.sallfors@geo.chalmers.se
Sadek Baker
Skanska Teknik AB / sadek.baker@teknik.skanska.se
Claes Alén, Per-Evert Bengtsson och Victoria Svahn
Statens Geotekniska Institut / namn.namn@swedgeo.se
Forskningsprojektet Provbankar Riksväg 45/Nordlänken är ett samarbetsprojekt mellan geoinstitutionen, Chalmers tekniska högskola och Statens geotekniska institut. Syftet är att utveckla en
beräkningsmodell för sättningsberäkningar av K/C-pelarförstärkta bankar Projektet finansieras av
Banverket, Vägverket och Svensk Djupstabilisering samt av ovan nämnda forskningsutförare.
Introduktion
Ett av de viktigaste användningsområdena för
K/C-pelare är att reducera sättningar under vägeller järnvägsbankar vid utbyggnad på lös
undergrund. Målsättningen i det aktuella
projektet är att ställa upp en modell för
sättningsberäkningar, i vilken den erfarenhet
som erhållits vid användande av K/C-pelare
liksom de senaste årens forskning tas till vara
För att verifiera en sådan modell måste den
kunna analyseras utifrån och jämföras med
mätningar från fullskaleförsök.
Inför utbyggnaden av Riksväg 45 och
järnvägen Nordlänken genom Götaälvdalen har
järnvägsplan respektive arbetsplan tagits fram
för sträckningen i Ale Kommun. Grundförhållandena är komplicerade med omväxlande djupa
lager lera och grundläggning på fastmark. Omfattande grundförstärkningar kommer att krävas.

Provbank Nödinge
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Fyra stycken K/C-pelarförstärkta provbankar har
utförts på tre platser längs den planerade vägoch järnvägsutbyggnaden med syfte att utröna i
vilken utsträckning K/C-pelare kan utnyttjas för
att begränsa sättningarna till en acceptabel nivå.
Provbankarna kommer har en längd på 26 meter
och en bredd på 13 m och kommer att lastas upp
i två steg till ca 3m höjd. Pelarlängder är en
kombination av 12 och 20 m långa pelare med
totalt 153 pelare i varje område.
I det aktuella fallet är avsikten att genom
kompletterande mätningar och fördjupad analys
av de aktuella provfyllningarna kunna dra generella slutsatser och därmed möjliggöra utvecklandet av en sättningsmodell för K/C-pelarförstärkt jord enligt ovan.
Modell för samverkan
Det aktuella projektet är förutom att det är
intressant rent innehållsmässigt, speciellt till sin
uppläggning då det utgör ett projekt av sammanlagt tre projekt, vilka innehållsmässigt
överlappar varandra.
Arbetsplan väg och järnvägsplan för Riksväg
45/Nordlänken. - Detta projekt är ett rent
projekteringsuppdrag, vilket finansieras av
Vägverket region Väst resp Västra Banregionen.
Arbetet har i stort sett avslutats under 2001.
Geoprojektör har varit WSP (fd J&W) och
Bohusgeo.
Byggprojekt Provbankar Provbanksprojektet innefattar tillverkning av
K/C-pelare, uppfyllnad av bankar i två etapper,
deformations- och portrycksmätningar av
bankarna samt viss analys av erhållna resultat.
För mät- och analysarbetet i detta projekt har
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anlitats Geoinstitutionen, Chalmers av
Vägverket och Banverket regionalt.
Utveckling av beräkningsmodell för
sättningar Det beskrivna forskningsprojketet
som innerfattar kompletterande instrumentering,
utökad mätning och analys, modellutveckling.
Projektet påbörjades 2001 och planeras att
avslutas kring årskiftet 2004/2005.
Provbankarna Riksväg 45/Nordlänken är som
synes både innehållsmässigt som organisatoriskt
ett relativt komplext projekt. Den sammanlagda
projektsumman för de tre delprojekten är inte
helt definierad. Specielt svårt är det att ange hur
stor andel av projekteringen av arbets- och
järnvägsplan som kommer provbankarna till del.
En uppskattning är att den sammanlagda
projketsumman är 6-8 Mkr, varav cirka 25%
ligger på det aktuella forskningsprojektet.

Uppfylld provbank

laststeg 2
Utskriftsdatum: 2003-04-15

N

Område:
Bälgslangsmätare:
Pelar installation:
Uppfyllning ettap1:
Uppfyllning ettap2:
Senaste mätning:

Nödinge
NbsCl37
2001-05-07 till 2001-05-09
2001-12-11 till 2001-12-13
2003-01-29

Nödinge, mätning av bälgslang NbsCl37
Sättningar [mm]

Utförande
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5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

0
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-4

-8

-12

Djup [m]

Projektet kan schematiskt delas upp åtta skeden
• Upplastning provbankar till brukslast
Laststeg 1
• Instrumentering provbankar
• Fältmätning & analys
• Komplettering instrumentering
• Upplastning provbankar över brukslast
Laststeg 2
• Fältmätning & analys
• Fördjupad analys, metodutveckling
• Slutrapportering
Projektet är för närvarande inne i det näst sista
skedet med fördjupad analys och metodutveckling. Ytterligare fältmätningar kommer även att
utföras under hösten.
Upplastningarna har utförs i två steg, där
lasten i det första steget är sådan att pelarnas
kryplast inte överskridits. I det andra laststeget
är lasten vara så hög att pelarnas projekterade
kryplast gott och väl överskridits, dock utan att
äventrya stabiliteten för fyllningen..
För att genomföra en fördjupad analys har
instrumenteringen av provfyllningen
kompletterats med ytterligare ett antal
bälgslangar och portrycksmätare. Bälgslangarna
behövs för att följa sättnings-utvecklingen såväl
inom som närmast utanför uppfyllnaden. Det
stora antalet portrycksmätare är viktigt för att
följa portrycks-utvecklingen i pelare respektive
jord, såväl mellan som under pelare och intill
fyllningen

-16

-20

-24

1 dagar efter uppfyllning
21 dagar efter uppfyllning
54 dagar efter uppfyllning
81 dagar efter uppfyllning
123 dagar efter uppfyllning
176 dagar efter uppfyllning
238 dagar efter uppfyllning
339 dagar efter uppfyllning
412 dagar efter uppfyllning

-28

-32

-36

-40

Bälgslangsmätningar

laststeg 1
N

Område:
Slangsättningsmätare:
Pelar installation:
Uppfyllning ettap1:
Uppfyllning ettap2:
Senaste mätning:

Nödinge
NslSv
2001-05-07 till 2001-05-09
2001-12-11 till 2001-12-13
2003-10-06 till 2003-10-07
2003-10-14

Nödinge, slangsättningsmätare längs provbanken.
100
NslSV, Mätning 031014, 7 dagar efter uppfyllning
NslSO, Mätning 031014, 7 dagar efter uppfyllning
NslSV, Mätning 031010, 3 dagar efter uppfyllning
NslSO, Mätning 031010, 3 dagar efter uppfyllning
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Stabiliserad jords egenskaper (doktorandprojekt)
Helen Åhnberg, SGI
I projektet studeras hur geotekniska egenskaper hos stabiliserad jord varierar beroende
av framförallt typ av stabiliseringsmedel och jordförhållanden men även av
härdningsförhållanden. Vid djupstabilisering av lösa jordar genom inblandning med
kalk, cement och/eller någon typ av sk restprodukt är kunskapen om egenskaperna hos
den stabiliserade jorden och möjligheten att förutsäga dessa av stor betydelse vid
dimensionering och för bedömning av förstärkningens funktion. För vidareutveckling
av metoden krävs en ökad kunskap om såväl odränerade och dränerade hållfasthet hos
jord stabiliserad med olika typer av bindemedel.
I projektet har omfattande rutinundersökningar utförts av i första hand
hållfasthetstillväxt hos prover tillverkade på laboratorium av lös lera och organisk jord
som stabiliserats med ett antal olika bindemedel. Vidare har mer detaljerade
undersökningar utförts av främst hållfasthetsegenskaper genom mer avancerad
geoteknisk provning av stabiliserad jord för två till tre huvudtyper av medel och av jord.
Undersökningarna utförs huvudsakligen som en del i Svensk Djupstabiliserings (SDs)
forskningsprojekt inom Stabiliserad jords egenskaper men även andra undersökningar
som utförts/utförs av SGI inom ämnesområdet utnyttjas för värdering av egenskaper hos
stabiliserad jord. Sådana projekt är det EU-finansierade projektet (Brite EuRam)
EuroSoilStab och det internfinansierade projektet Metodik för triaxialförsök på
stabiliserad organisk jord .
Projektet är planerat att löpa fram t.o.m. år 2005. Under projektets gång har delar av
utförda undersökningar redovisats i ett antal artiklar. Artiklarna behandlar olika aspekter
av främst hållfasthet hos stabiliserad jord, såsom effekter av olika bindemedel, inverkan
av tidig belastning, metodik för triaxialförsök, dränerad och odränerad hållfasthet
(Åhnberg m fl, 2001, 2003; Åhnberg, 2003, 2004, 2005).

Åhnberg, H., Bengtsson, P-E. & Holm G. (2001). Effect of initial loading on the strength of
stabilised peat. Ground Improvement. Vol 5, No 1, pp. 35 40.
Åhnberg, H., Johansson, S.-E., Pihl, H. & Carlsson, T. (2003). Stabilising effects of different
binders in some Swedish soils. Ground Improvement, Vol. 7, No. 1, pp 9-23.
Åhnberg, H. (2003). Measured permeabilities in stabilised Swedish soils. Proc. 3rd Int.
Conference on Grouting & Ground Treatment, New Orleans 2003, pp 622-633.
Åhnberg, H. (2004). Effects of back pressure and rate of strain in triaxial testing of some
stabilised Swedish soils. Geotechnical Testing Journal. Vol. 27, No. 3. pp 250-259
Åhnberg, H. (2005). Effects of consolidation stresses on the undrained and drained strength of
some Swedish soils stabilised with different types of binder. Ground Improvement.
(publiceras 2005)
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Stabilisering av sulfidjord på Botniabanan vid Umeå
Mattias Andersson, Yvonne Rogbeck
Statens geotekniska institut, mattias.andersson@swedgeo.se, yvonne.rogbeck@swedgeo.se
Bo Westerberg
Luleå tekniska universitet, bo.westerberg@ltu.se
Projektet är ett samverkansprojekt mellan SGI, LTU, Ramböll och Hercules Grundläggning. Projektet är
finansierat av Banverket, Vägverket, SBUF, Botniabanan AB, Svensk djupstabilisering, Specialstabiliseringar, Nordkalk och Holmen papper.
Maximal tryckspänning [kPa]

Inventering
I projektet har även ingått att analysera tidigare
utförda fullskaleprojekt. Det finns bara några få
projekt där man utfört både laboratorie- och fältförsök. Det har därför varit svårt att få fram ett samband mellan fält- och labbresultat, men generellt är
värdena högre i labb än i fält vilket kan förväntas
med tanke på inblandningsarbete.
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Inledning
Det pågår ett projekt om stabilisering av sulfidjord
på Botniabanan vid Umeå. Syftet är att klargöra om
stabilisering av sulfidjord är en miljömässig och
kostnadseffektiv metod och att ge rekommendationer för att använda metoden på ett lämpligt sätt i
väg- och järnvägsprojekt. Laboratoriedelen har
avslutats och fältförsök ska utföras under våren
2005.

Bindemedel

Figur 1. Maximal tryckspänning för dubbelprov, för
olika typer, andelar och mängder bindemedel, lagringstid 28 respektive 90 dygn, djup 3,5 m.
Maximal tryckspänning [kPa]
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Den nivå det varit problem med har markant högre
vattenkvot, lägre redox och högre konduktivitet än
övriga nivåer, vilket eventuellt kan förklara skillnaderna i stabiliseringseffekt. Jämförelser med
andra projekt vore intressant för att se om det går
att hitta likheter.
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Laboratorieundersökningar
Laboratorieinblandningar har utförts med flera
olika kombinationer av bindemedelstyp och mängd.
Enaxiella tryckförsök har utförts på dessa prover.
Sulfidjordens egenskaper varierar med djupet. Förutom rutinundersökningar på upptagna prover så
har lakförsök utförts där redoxpotential, pH och
konduktivitet bestämdes. Glödgningsförlust har
utförts. Sulfidjorden har klassificerats enligt Mácsik
(2000). På nivån 3,5 m är sulfidjorden av typ 1 och
den har vattenkvot ca 120-210 %. På nivåerna över
och under är vattenkvoterna ca 40-60 % och jorden
är klassad som typ 4 och 5. Skillnaderna avspeglar
sig i resultaten från tryckförsöken och olika effekt
av stabiliseringen har erhållits på olika djup, se
Figur 1 och 2.

Bindemedel

Figur 2. Maximal tryckspänning för dubbelprov, för
olika typer, andelar och mängder bindemedel, lagringstid 28 respektive 90 dygn, djup 4 m.
Fullskaleförsök
Fullskaleförsök kommer att utföras våren 2005 och
då planeras följande kombinationer att användas:
4 olika typer av bindemedel
2 mängder
pelarsondering efter 28 dygn och 90 dygn
framgrävning av pelare
Referenser
Andersson M och Norrman T (2004). Sulfidjordsstabilisering av sulfidjord. En litteratur- och laboratoriestudie. Examensarbete 2004:126 CIV. Luleå
Tekniska Universitet.
Mácsik J (2000). Försurningspotential i sulfidjord
Metodutveckling. Luleå Tekniska Universitet.
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Kompositjord
Per Lindh
Statens geotekniska institut och Avdelningen för Geoteknik, LTH.
Nina Mattsson
Atkins Global, Birmingham (tidigare Avdelningen för Geoteknik, LTH).

Förädling av jord med bindemedel
(kalkstabilisering) är en mycket gammal teknik
och det äldsta kända vägbyggnads projekt där
denna teknik tillämpades är Via Appia som
byggdes 300 f.Kr. Metoden har åter börjat
användas i Sverige för att öka kvaliteten och
minska miljöbelastningen. Cementstabilisering
är en mycket nyare teknik. Det första kända
exemplet är från början på 1900-talet.
I vägbyggnadssammanhang har
cementstabilisering oftast använts för
tillverkning av cementstabiliserat grus (CG).
Kravet på en CG är att tryckhållfastheten skall
uppgå till 9 MPa. Denna höga tryckhållfasthet
innebär också att materialet blir mycket styvt
och får ett sprött brott. Ett cementstabiliserat
lager lämpar sig därför bäst i de översta skikten i
vägöverbyggnaden. För att öka

användningsområdet för cementstabiliserad jord
till förhållanden där hög hållfasthet krävs men
en lägre styvhet än den som ett normalt erhålls
vid cementstabilisering behövs åtgärder för att
minska styvheten.
Hypotesen med detta projekt var att tillverka en
kompositjord med hög hållfasthet och lägre
styvhet jämfört med en traditionellt
cementstabiliserad jord. Genom att blanda in ett
elastiskt material i den cementstabiliserade
jorden erhålls en kompositjord med önskade
egenskaper. Det elastiska materialet som valdes
var gummiklipp (Lindh and Mattsson).
Kornfördelningen på den testade jorden och
gummiklippen redovisas i Figur 1.

Figur 1. Kornfördelning för de ingående materialen exkl. cement.
Den initiella tanken med kompositjorden var att
gummiklippet skulle fungera som en porstruktur
i materialet utan att öka materialets
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luftporvolym. De första testerna inriktades på
kompositjordens hållfasthet, se Figur 2.
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Figur 2 Tryckhållfasthet mot deformation för olika inblandningar.

Figur 2 visar att en inblandningsmängd på
5 % gummiklipp har en marginell inverkan
på materialegenskaperna. Vid en
inblandningsmängd på 15 % erhålls en
markant förändring av materialet styvhet.
Kompositjorden kan ha flera
användningsområden dels i
vägbyggnadssammanhang dels som ett
aktivt fyllnadsmaterial mot olika typer av
konstbyggnader. En positiv sidoeffekt är att
gummimaterialet blir innesluten i en
impermeabel matris som reducerar lakning
från gummimaterialet.

Referenser:
Lindh, P., (2002) Working period of
blended binders for subgrade stabilisation ,
4th International Conference on GROUND
IMPROVEMENT TECHNIQUES 26 - 28
March 2002. pp 489-495.
Lindh P., Mattsson N., (2004) Composite
soil made of rubber waste and cement
stabilised soil. 5th International Conference
on GROUND IMPROVEMENT
TECHNIQUES 22 - 23 March 2004, Kuala
Lumpur. pp 195 202.

Detta försök med gummiklipp och tidigare
försök med lignosulfonat (Lindh, 2002) har
visat att det är möjligt att skräddarsy ett
jordmaterial för att uppnå önskade
egenskaper. Med detta synsätt kan vi
modernisera anläggningsbyggandet och
uppnå högre kvalité och bättre miljö.
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Laboratory and field tests of a full-scale feasibility study on
modified dry mixing
Gunnar Westberg
Swedish Geotechnical Institute, SGI / gunnar.westberg@swedgeo.se

ABSTRACT
An innovative modification to the existing dry deep
mixing process has been developed to improve the
mixing efficiency of dry deep mixing cement
columns. To verify the potential of the new method
a full-scale feasibility field study was performed
where a number of cement columns using the new
method were installed. This paper presents the field
and laboratory part of this study. Choice of field
test methods, the results from the performed soil
explorations, the choice of laboratory methods and
the extent of the laboratory investigations are all
described. As a background the reasons behind the
selection of the chosen methods are treated. The

amount of tests within the scope of the
feasibility study and possible uncertainities in
the general conclusions are discussed.
1.

INTRODUCTION

Dry deep mixing is a method commonly used in
Scandinavia for construction of embankments to
prevent large deformations on soft soils. A
development of the standard dry deep mixing
method has been functionally tested and a full-scale
production trial has been performed. This
feasibility study of the modified dry deep mixing
method aimed to evaluate the Modified Dry Mixing
(MDM) method regarding installation process and
final product. The developed mixing tool is based
on the standard dry mixing tool with a few
significant adjustments. Water can be added during
installation through conduits, which are separated
from the binder conduits. A number of new
possibilities further described in [1] are then
achievable. For example the water content of the
treated soil can be kept under control and a
predetermined water binder ratio (i.e. water cement
ratio) can be obtained. The possibility to penetrate
through dense soil layers is much higher for the
MDM method compared to the standard dry deep
mixing method.
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1.1. Test site and installation
The production tests were performed at a site
where the soil consists of medium dense to dense
slightly silty sand. This sandy condition is unusual
for dry deep mixing which is a method commonly
used in cohesive soils. At the site two plateaus
were present, one upper and one lower. At the
upper plateau nine columns were installed. These
nine columns were not tested due to adjustments
and improvements of equipment and technique
during installation. The penetration and the
retrieval rates varied between 10 and 25 mm/rev
and rotational speed was between 100 and 200 rpm.
At the lower plateau five columns were installed
with depths varying from 5.0 to 9.3 meters and
with a binder content of 450 kg/m³ cement. These
are hereafter called A, B, C, D and E. The mixing
tool used had a diameter of 820 mm. Each column
was visible at ground surface and measured 850
mm in diameter. The center where the mixing tool
had been was softer than the sand-water and
cement surrounding it. The soft center is commonly
seen when installing standard columns in clayey
soil due to mass replacement during retrieval of the
mixing tool.
1.1.1. Soil investigation
For soil exploration of the sandy site Swedish
Weight Sounding as described in [2] was used.
Natural water content was determined from Auger
sampling performed in conjunction with the weight
sounding. The sand at the site was too dense for
CPT to be used. The common method in Sweden
for testing standard dry deep mixing columns are a
specially
designed
lime-cement
column
penetrometer. The column's strength made use of
this equipment impossible. Figure 1 shows the
result from the Swedish Weight Sounding test.
Sieve tests on were performed to evaluate the
present soil´s permeability, which based on the
derived curves was approximately 10-3 to 10-5 m/s.
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Fig. 1:

Swedish Weight Sounding test.

stepwise with 1 (100 kPa) bar up to 3 bar (300 kPa)
and holding times between two and ten minutes. At
several steps no water losses were measured. In
column B the testing equipment's (manometer and
fittings) upper limit of 4 bar (400 kPa) was
experienced before any water losses were
measured. In the bottom of column B, at maximal
pressure a flow of water of 0.013 l/s was measured.
Maximum flow of water in column E was 0.058 l/s
at 3 bar (300 kPa) pressure. The permeability has
been evaluated using the equation for well pointfilter in uniform soil as described in [2]. Pressure
readings were modified with equation (1) to get a
corrected pressure due to pressure losses between
manometer, packer and fittings. Isotropic
conditions are assumed.

1.2. Field tests
Borings in column A, B, and E were performed at
half the radius and in one case at the center of the
column. Columns C and D were not included due
to known installation deficiensies. In-situ
permeability tests were performed on columns B
and E. Afterwards, the columns were excavated to
a depth of 4.5 m for visual inspection. This was
performed 30 days after installation.
1.2.1. Boring
The boring was performed with a T2-86 coring
tube 1.5 m long with diaborit cutting crown.
Parameters during boring were: rotational 250-300
rpm, W.O.B 200-300 kgs, pump pressure 8-10 bar
(800-1000 kPa) and pump rate 1/6 to 1/4 l/s. Core
recovery was approximately 100 percent and the
majority of core specimen were between 1.3 to 1.5
m. Borings in the columns A, B, and E were
performed at half the radius. In column A, a
complementary boring at the center was conducted.
This was done to visually inspect the core
specimen for differences in mixing results between
the half radius and center locations within the same
column.
1.2.2. In situ testing of permeability
During coring constant head permeability tests with
single side top packers were performed in boring
shafts of columns B and E. The test was performed
in two stages, the first starting at ground level and
ending at a depth of 3 m, the second starting at 3m
down to the final depth of 6.5 m. Not only the
range of permeability is of interest. The results also
indicate the quality of mixing along the shaft.
Varying permeability results would have indicated
if high quality mixing had not been achieved at all
levels along the shaft. The pressure was increased
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∆P =

f × 2 × 10 5 × q 2
(bar)
d5 × L

Where q = flow rate (l/s)
f = 1.2 = factor for concentrated headlosses
in packer and fittings
d = inside diameter of tube (mm)
L = length between manometer and
packer's outlet (m)
In both columns B and E the permeability was in
the range of 10-7 m/s. The correction for hydraulic
losses were almost negligible due to low amount of
water flow.
1.2.3.

Visual
inspection
of
excavated
columns
All columns were almost perfectly round and
measured 850 mm in diameter all the way down
except for within the silt layer at 3.5 m depth where
the diameters increased [1].
1.3. Laboratory testing
The emphasis of the laboratory testing was placed
on column B due to constant installation conditions
of the whole column (i.e. no adjustments during the
installation process). For dry mixing design
laboratory tests are usually performed on batches
of binder mixed with soil from actual site in the
laboratory. The binder-soil stabilisation effect is
usually higher in the laboratory than in the field
due to better mixing. Therefore only tests on field
produced specimen were performed.
1.3.1. Visual inspections of core specimen
Visual inspection of the core samples suggest an
even mixing of the binder within the soil. No
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calcium streaks or concentration within the core
specimen could be found. No visible differences
between the two cores, taken from half radius and
center, from column A could be sen. In all core
samples voids uniformly distributed in crosssections but differing with depth could be found.
The change in distribution of voids with depth can
not fully be explained. The binder is fed into the
system with air injection and could thereby cause
the voids. However, column A, which was installed
with higher water pump pressure resulting in a
larger water flow had a slightly higher amount of
voids than column B and E.
1.3.2. Unconfined compression test
Unconfined compression test (UCT) is normally
performed on cohesive soil and rock cores. When
standard dry deep mixing is applied on sites with
cohesive soils.. Compressive strength test is
commonly performed on different mixing batches
to optimise the design. No standard for UCT on
frictional soil is available. Swedish Standard
SS027128 should be applied on cohesive soils. The
American standard ASTM D2166 is also for
cohesive soil only. The ASTM standard for UCT
on rock cores ASTM D2936 implies a deformation
rate so that failure occurs after 2 to 15 minutes
loading meanwhile ASTM D2166 states a
deformation rate of 0.5-2 percent axial deformation
per minute. For the cohesive soil an adjusted crosssection area depending on axial deformation is
used in the calculation of the results. The available
equipment (i.e. the computer program of the UCT
equipment) is designed for cohesive soils and the
load cell maximum is 50 kN. The smallest possible
rate of deformation is 0.6 mm per minute for the
equipment.ith a sample 154 mm high it gives a

the core so that parallel end surfaces could be
obtained and the tile jig was used to eliminate the
risk of micro fissures that could be induced by high
frequency tools. The height of the specimen
becomes 154 mm and the diameter 7.2 mm due to
size of the jig and diameter of used coring tube.
The equipment is presented in Figures 2 and 3. All
specimen s end surfaces were polished with
sandpaper to minimise influences of rough
surfaces. One of the specimen had pea-sized gravel
in one of the end surfaces that could not be
removed without damaging the sample. This piece
of gravel could cause stress concentration within
the specimen and failure at lower measured loads
indicating lower compression strength. Specimen
were wrapped in plastic film and stored in +7º C in
a climate room to simulate natural conditions, the
drying out of the cores should then be minimised.

Fig. 1: Jig, tile saw and set square.

rate of 0.4 percent per minute, which was used
for this particular test. The function for
corrected cross sectional area was also used
even if the influence of the corrected crosssection area could be assumed to be
insignificant when the specimen probably
would fail at a small axial deformation. The
failure occurred at approximately one percent axial
deformation. In Figure 1 is the load testing device
presented. The UCTs were performed 40 to 80 days
after installation. This occurred because of the
initial tests and their evaluation lead to
complementary tests.
1.3.2.1.
The specimen
The UCT specimen were cut from core samples
using a jig and a tile saw. The jig was used to fix
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Fig. 2: Specimen in unconfined compression test
loading device.
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1.3.2.2.

Results
from
unconfined
compression tests
During the boring water was used as a cooling
agent. Therefore the water content of the specimen
was not measured. The unit weight of the specimen
was determined before UCT testing and could be
influenced by the cooling agent. Measured unit
weights were approximately 20 kN/m³ with a small
variation. In column B nine specimen were
prepared; one of these was not tested due to nonparallell end surfaces. Three of the tested specimen
exceeded the capacity of the loading device (i.e.
load cell capacity). When the first specimen
exceeded the load capacity a second sample from a
nearby depth was prepared. Even this sample had
enough strength to exceed the load capacity. In
Figure 4 the compressive strength and depth of
specimen are presented. Three different failure
modes could be identified for all tested specimen.
Either a nearly vertical crack, an inclined fissure
approximately at 30 to 45º to the vertical, or a
wedge near one of the end surfaces formed.
Unconfined Compression Test - Column B
Compressive strength (MPa)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

Depth (m)

1
2
3
4
5
6
7

Fig. 4: Compressive strength of specimen from
column B. The three specimen that exceeded the
capacity of the loading device are easily identified.
Pea sized gravel in the end surface was found in
specimen at 6.5 m.
2.

DISCUSSION

One m³ of treated soil represents approximately 2
m of column. With penetration and retrieval rate as
above the mixing tool will do between 160 to 400
revolutions within that cubic meter. This ought to
cause different water-cement-soil mixing qualities.
One approach to assess this is to study differences
in permeability within the same column and
between columns. The difference between assumed
permeability of the natural soil and the
permeability evaluated from constant head tests is
noticeable. Obviously, significant volumes of nonsufficient mixed soil could cause larger water
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losses at that depth establishing a higher value of
the permeability. The silt layer encountered when
excavating the columns was present at 3.5 m depth
i.e. within the lower part of both permeability tests.
If the silt layer influence the results the potential
permeability in the sand would be even lower.
Thus, the unanticipated soil characteristics gave a
tell tale of mixing performance features. The visual
inspection of the core specimen indicates an even
and efficient mixing within the volume of the core
samples. The boring provides cores representing
just below one percent of volume of the installed
column. The volume of tested UCT specimen from
column B represents approximately 0.1 percent of
the volume of the installed column. This is
obviously a small amount of the total volume. The
amount of voids was so low that no evident
correlation between compressive strength of
specimen and presence of voids could be detected.
Obtained compressive strength obtained in column
B varies from 4 MPa and higher. The true maximal
compression strength, which was not obtained due
to loading device limitations, would be of great
interest. If only taking into account the numbers of
tested specimen in column B, disregarding the
order and the time of testing, a 50 percent reduction
of tests could lead to a different overall picture of
the compressive strength. The testing of 50 to 100
percent more specimen does not seem to be
beneficial within the feasibility study when it is
verified that the MDM method can produce high
strength columns. It should be emphasised that all
results are site specific and that the obtained results
depend on local conditions. The benefit of more
field- and laboratory testing at the first columns
installed at the site is weighed against the cost and
knowledge
of
planned
adjustments
and
improvements of equipment which probably will
further improve the final product. This feasibility
study shall be seen as an initial test aiming to verify
function of equipment and a number of
assumptions and design parameters.
3.

CONCLUSION

Conclusions from the field and laboratory tests of
the full-scale feasibility trial are:
- A standard procedure for future unconfined
compression test needs to be established,
especially regarding guidelines if a corrected
cross-section area should be used or not and
deformation rate.
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-

-

Capacity of loading device must be chosen
with care so that compression strength of all
specimen can be obtained.
If using permeability tests as a quality control
method in the future the section of each test
need to be shorter so that influence of specific
layers can be evaluated.
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Right from the start

Vertikaldränering – Menard vacuum
• Utmaningar
– Effektiv dränering
– Bibehålla vakuum
– Täta genomföringar
– Tät anslutning av
membran

2004

Soil Improvement Seminar (1)

Håkan Eriksson

Right from the start

Frysning

Håkan Eriksson, Hercules

2004

Soil Improvement Seminar (2)

Håkan Eriksson

Right from the start

Fallviktspackning

Right from the start
2004

Soil Improvement Seminar (3)

Håkan Eriksson

Vibro Wing

2004

76

Soil Improvement Seminar (4)

Håkan Eriksson
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Right from the start

Vibroflotation

2004

Soil Improvement Seminar (5)

Håkan Eriksson

Right from the start

Sten(grus)pelare

• Dry top-feed system
• Wet feed system
• Dry bottom-feed system
2004

Håkan Eriksson, Hercules

http://www.vibroflotation.com/

Soil Improvement Seminar (6)

Håkan Eriksson

Right from the start

Wet DMM

Right from the start

2004

Soil Improvement Seminar (7)

Håkan Eriksson

VCC – Vibro Concrete Columns

Cast-in-place
Cast-in-place
displacement
displacementpile
pile

2004

Soil Improvement Seminar (8)
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Right from the start

CMC – Controlled Modulus Column
• Specially designed
auger
• Rotary table with large
torque

• Virtually no spoil or
vibration

• High surface loadings
http://www.menard-soltraitement.com/
2004

Soil Improvement Seminar (9)

Håkan Eriksson

Right from the start

Turbojet (Trevi)

Håkan Eriksson, Hercules

2004

Soil Improvement Seminar (10)

Håkan Eriksson

Right from the start

GEC (Geotextile Encased Columns)

http://www.gccsweden.se/
2004

Soil Improvement Seminar (11)

Håkan ErikssonRight from the start

Geopier

600
600to
to900
900mm
mm
in
indiameter
diameter

cavity

http://www.geopiers.com/
2004
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Soil Improvement Seminar (12)

bottom bulb

clean stone

300 mm layers
Håkan Eriksson
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Right from the start

AuGeo Pile

• Plastic tube

Installation:
Installation:
250
250áá300
300m/h
m/h

– 220 mm steel tube

Typical
Typicalspacing:
spacing:
0.8
0.8––1.1
1.1m
m
Typical
Typicalloads:
loads:
80
80––150
150kN
kN

–
–
–
–

with 230 mm
bottom plate
160 mm PVC or
175 mm corrugated tube
Concrete or foam
concrete
Precast slab
0.3*0.3*0.3
Geogrid

http://www.cofra.com/
2004

Soil Improvement Seminar (13)

Håkan Eriksson

Håkan Eriksson, Hercules

Right from the start

CSV Soil Stabilization System
http://www.bauerfoundations.co.uk/

Material Container
2004

Soil Improvement Seminar (14)
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Håkan Eriksson
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Case: stamväg 51 (Kt 51) i Kyrkslätt / Kirkkonummi ( FI )
Sju år gamla djupstab.pelare med kalk och gips

Långtidshållfasthet, gips+kalk
F+CaO

Håkan Pihl, Nordkalk

Kirkkonummi Kt51 provbank
• Stabililisering sommaren 1996, kontroll sommaren 2003
• Jämförelse mellan entreprenörer och bindemedel

vuonna 2003 tutkitut pilarit

Långtidshållfasthet, gips+kalk
F+CaO
Kt51
Profil
0 - 2 m Tv – Gy
2 – 8 m Le
Pelarsondering
7 år gamla pelare
• 0 – 2 m τ = 100…200 kPa
• 2 – 4 m τ = 200…400 kPa
• 4 – 8 m τ = 400…1300 kPa
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Långtidshållfasthet, gips+kalk
F+CaO
Kt51
Provtagningsdjup 1,5 – 2,0 m
Mini vingborr
• τ = 245 kPa
(20 mätningars medelv..)
Enaxiell tryckhållf.
• σ = 381 kPa
• σ = 504 kPa

Jämförelse mellan uppgrävda pelarprov från
1996 och 2003
• 2003 uppgrävda pelare provades med enaxligt
tryckförsök på provkroppar formade till 120 * 60 mm
format
• Erhållen tryckhållfasthet var 381 och 504 kPa.
Motsvarande tryckhållfasthet i uppgrävda pelare år
1996 var 148 och 157 kPa. Hållfasthetstillväxten har
varit märkbar.
• XRD analys på stabiliserad lera i prov från 2003 visar
6..10 % halter av ettringit. Övrigt material bestående
av amorfa CSH och CASH föreningar kan ej mätas
med XRD analys. Avsaknad av kalk och gips
komponenter visar att allt bindemedel har reagerat.

Håkan Pihl, Nordkalk

Långtidshållfasthet, gips+kalk
F+CaO
Sammandrag Kt51 v. 2003
• gips-kalkstabilisering ger
beständiga
reaktionsprodukter med
ökande hållfasthet, också i
besvärliga sura miljöer (Tv,
Gyttja)
• F+CaO motsvaras i
nuvarande sortiment av:
– Nordkalk TerraTM FTC
– Nordkalk TerraTM FT2

Förutsättningar för nya bindemedel i
djupstabilisering
• SD:s mål bl.a. att utveckla nya bindemedel för
ekonomisk vinning och stabilisering av flera jordar
• SGF 2:2000 ställer krav på kalk och cement
• Hur hanterar vi nya material ?
–
–
–
–
–
–

vi vill bredda urvalet !
kan ej behandlas utgående från KC kraven
principer för produktifiering behövs
påvisad stabiliseringseffekt i lab och fält
enligt principerna för hållbar utveckling
kvalitetskontrollerat

• Rutiner för godkännande behövs
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Masstabilisering
Erfarenheter från Rv44

Peter Carlsten, Ramböll Sverige AB

Masstabilisering på sträckan 8/390-8/700
Geotekniska förhållanden

Peter Carlsten, Ramböll Sverige AB

Ramböll Sverige AB

2004-11-17

2

2004-11-17

4

Masstabilisering på sträckan 8/390-8/700
Laststeg 1
90

90

88

88

86

84

86

Bankfyllnad
Torv

84

Stabiliserad torv

Stabiliserad torv

82

82

80

80

Torrskorpelera
Torrskorpelera

78

Nivå

78

76

76

Lera
Lera

74

74

72

72

70

70

68

68

66

64
8.37

66

8.42

8.47

8.52

8.57

8.62

8.67

64
8.72

Längdmätning (x 1000)

Ramböll Sverige AB

2004-11-17

3

Utförande av masstabilisering

Ramböll Sverige AB
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Förbelastning, sektion 8/640

95,00

Överlast

Nivå (m)

90,00

Färdig väg

85,00
Överkant masstabilisering
80,00
-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

Tvärmått (m)

Ramböll Sverige AB

2004-11-17

6

Sättningsuppföljning

Tid - Sättning pege l sek tion 8/450
88,00

Peter Carlsten, Ramböll Sverige AB

8/450 H1

La s ts teg 1
2 0 0 4 -04 -0 8

87,80

8/450 H8

87,60
87,40

La s ts te g 2
2002-05-14

a s ts te g 3
002-08-12

87,20
87,00
86,80
86,60
2002-04-01

2002-05-21

2002-07-10

2002-08-29

2002-10-18

Ramböll Sverige AB

2002-12-07

2003-01-26

2003-03-17

Masstabilisering
Frilagd överyta

2004-11-17

7

Ramböll Sverige AB

2004-11-17

8

Masstabilisering – hävning, sättning

Fast fas

Vätskefas

Luft

Volym

Luft

Vätske-fas

Vätskefas

Vätskefas

Fast fas

Fast
fas

Torv + inbl. medel före
härdning/konsolidering

Torv + inbl. medel efter
härdning/konsolidering

Vätskefas

Naturlig torv

Ramböll Sverige AB

Torv utan inbl.medel efter
konsolidering

2004-11-17
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Frågor att diskutera
§ Dimensioneringsmodell; sättningar, tidsförlopp
§ Design, förstärkningsbredd, förbelastning
§ Stabilitet OK !, finräkning kan optimera ”förstärkningsbredd”
§ Val av bindemedel, vilka egenskaper önskas, val av cuk, lab-fält
§ God ekonomi !
§ Miljöaspekter, ”bra miljöval”

Ramböll Sverige AB

2004-11-17

10

Peter Carlsten, Ramböll Sverige AB
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Tema Föroreningar i mark och vatten

Förorenad mark och deponier i ett samhällsperspektiv
– resurs och/eller belastning
Temaföredrag
Mats Eklund, LiU
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Förorenad mark och deponier i
ett samhällsperspektiv –resurs
och/eller belastning
Mats Eklund
Industriell miljöteknik
Linköpings Universitet

Utvecklingen på miljöområdet
z ”Path dependence” - Mainstream
{Lagstiftning
{Organisation
{Lokal prövning o MKB
{Produktion och punktkällor

z Flödesperspektiv
{Helhetssyn
{Vidare systemgränser (tid och rum)
{Konsumtion, varor
{Global påverkan
{Systemanalys, Strategisk miljöbedömning

Mats Eklund, LiU

Produktions- och konsumtions-emissioner
av krom (Anderberg et al, 1989)
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Chromium and lead emissions in Sweden compared to stock
(imports-exports+production) in thousands of tonnes per year
(Anderberg et al, 1989; Bergbäck et al, 1990)
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Varför ett flödesperspektiv?
lSammanhang
l”Hellre ungefär rätt än exakt fel”!
l Kostnadseffektivitet
lTidsperspektiv
lHelhetssyn ger förståelse
lMängder - halter

Kadmium i Östergötland, 1995, kg
4000(9)

21 000 (9)

20 000 (10)

800 (6)

Atmosfär

10 (7)

Produktion

0,3 (7)

Deponi

Avfallshantering

70000 (5)

70000 (5)
2000 [batterier] (9)

12 (13)
27 (4)
18 (4)

Avloppsvatten

Slam

6 (13)

0,1 (12)
9 (4)

203000 (1) var av 162 000
i jord och 41 000 i sokg

import av avfall

104-209 (3)

Användning

Jord- och skogsmark

38 (2)

13 (8)

Hydrosfär

Mats Eklund, LiU

SFA- Kadmium i Östergötland,
några resultat

Historisk substansflödesanalys för
identifiering och värdering av förorenade
områden

l De stora förråden finns i produkter och på
kommunala deponier. Industrins deponier?
l Utsläppen till miljön (inkl avloppsslam) är mycket
små relativt andra delar av flödet
l Stora mängder kadmium koncentreras på
Gärstadverkets deponi
l Produktionsflödet koncentrerat till Finspång men
kadmium exporteras ur regionen
l Atmosfärisk deposition - betydande pluspost

lBakgrund
¡Efterbehandlingsbehov Sverige
¡Brist på systematiskt angreppssätt
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Uppdraget av Emåprojektet
z Historisk metod
z Regional överblick av
efterbehandlingsbehovet
z Bly, kadmium, kvicksilver, koppar, PAH
och PCB
z Tyngdpunkt 1900-1970

Metod och källor
z Ämne - Bransch - Process - Emission
z Källor
{Landshövdingen femårsberättelser 1866-1900
{Sveriges Handelskalender
{Sveriges Industrikalender
{Industrikommisionen
{Primäruppgifter till industristatistiken

Mats Eklund, LiU

Metodexempel kvicksilver
Ämne
Hg

Bransch
Pappers
bruk

Kvarnar

Process
Koksyratillverkning
Pappersimpregnering
Slembekämpning

Emission
15 g/ ton svavelkis
15-25 g / ton
pappersmassa
56 ton Sverige

Betning,
dammning
Rengöring av kärl

Industristatistikens primäruppgifter
z Värde 1860z Producerad kvantitet 1920z Kvantitet viktigare råvaror 1930z antalet anställda, antal maskiner,
energiförbrukning med mera.
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Resultat per ämne, Hg
Kvicksilverkällor i Emåns avrinningsområde

1. Huvudfåran utlopp
2. Huvudfåran nedre
3. Huvudfåran mellan
4. Huvudfåran övre
5. Tjustaån
6. Nötån
7. Gårdvedaån
8. Skärveteån
9. Silverån nedre
10. Bruzaån

11

17
Eksjö
Nässjö

10
16

13
15

9
14

4

18

Hultsfred

12

3

Vetlanda

19

11. Silverån övre
12. Sällevadsån
13. Pauliströmsån
14. Gnyltån
15. Solgenån nedre
16. Solgenån övre
17. Torsjöån
18. Hjärtaån
19. Kroppån

Målilla

8

Virserum

2

7

5
6
Högsby

1

Resultat per ämne, Hg

Företag

Omfattning

Utsläpp

Delavrinningsområde

Luft vatten

Brusafors sulfitfabrik
Emsfors pappersbruk
Hällefors pappersbruk
Pauliströms pappersbruk
Nyboholms pappersbruk
Nässjö gasverk
Hultsfreds gasstation

rel. stor
begränsad

1
1
?
?

4
2-3
1
0.6
0.1

Bruzaån
Huvudfåran utlopp
Silverån, nedre
Pauliströmsån
Huvudfåran, mellan
Solgenån övre
Silverån nedre

Mats Eklund, LiU

Vad tillför metoden?
z Några nya objekt
z Bra underlag för värdering: (emissioner
eller omsatt mängd råvara)
z Kostnadseffektiv och oberoende
z Inga nyheter - bra nyheter
z Ej deponier, kommunala och fiberslam,
vattenområden, träimpregnering, mobila
anläggningar

Kostnader för att ta hand om PCB i
olika faser (Hammar)
Mängder

Kostnad

40 kg PCB i 9000:PCB i
fogmassor 200 kg
destruktion fogmassa
PCB i
fogmassor
deponi

15 ton PCB

10 miljoner

Sanering av 400 kg PCB i 40 miljoner
PCB i Järn- Järnsjön
sjön

Kostnad per
kg PCB
220 kr/kg

670 kr/kg

100.000 kr
/kg
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Tema Föroreningar i mark och vatten

FoU för ett hållbart samhälle
Temaföredrag
Björn Sellberg, Forskningsrådet Formas
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Miljöforskning
för ett uthålligt samhälle

Enligt propositionen ska rå
rådet:
Björn Sellberg, Formas

 stödja forskning vid universitet, högskolor och
forskningsinstitut som uppfyller höga krav på vetenskaplig
kvalitet och samtidigt har relevans för de berörda
samhällssektorerna.
 prioritera forskning om miljö och hållbar utveckling samt
ämnesövergripande frågor inom och mellan dessa områden.
 främja sådan mång- och tvärvetenskaplig forskning som
behövs till stöd för en hållbar utveckling.

Formas, 2004-10-20

Enligt propositionen ska rå
rådet:
 verka för att nysatsningar, omprövningar och utvärderingar
görs inom rådets verksamhetsområden.


samverka med andra forskningsfinansiärer



finansiera forskning som kan erbjuda en vetenskaplig grund
för internationella förhandlingar och överenskommelser.

 ansvara för kunskapskommunikation så att resultaten från
forskningen sammanställs och förs ut till olika grupper i
samhället.

Formas, 2004-10-20

Formas underlag till
forskningsprop. 2004/2005
•Strategi för hela Formas
•Strategi för hållbart
samhällsbyggande (samarbete med
BIC)
• Båda finns på www.formas.se
92
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Formas strategi
• Forskning för hållbar utveckling
• Formas samverkar med andra aktörer
• Miljöfrågor – klimat, miljötoxikologi och
biologisk mångfald

• Kommunikation av forskningsresultaten
• Formas identifierat ökat forskningsbehov om
400 Mkr/år

Prioriterade mål (Byggstrategin)
• Nya planeringsinstrument
• Reducerad resursanvändning
• Reducerad energianvändning
• Ökade prestanda

Prioriterade medel
(Byggstrategin)
• Integrering av byggprocesser
• Utnyttjande av ICT
• Helhetssyn på byggherrefunktionen
• Internationalisering av byggforskningen
• Stödformer
Björn Sellberg, Formas

Hållbart samhällsbyggande –
Formas fokuserar
• Miljö- och hälsofrågor
• Materialvetenskap
• Byggnader och anläggningar
• Stadsutveckling
• Landsbygdsutveckling
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Hållbart samhällsbyggande –
Formas fokuserar
• Byggnaders och anläggningars funktion och
effektivitet
• Infrastrukturen vs miljöförändringar
• Undermarksutnyttjande vs miljörisker /
miljöfördelar
• Övergång till teknik och processer för
hållbar utveckling

Björn Sellberg, Formas

Mark och vatten
Hållbart samhällsbyggande och Effekter av
klimatförändring
• Dimensionering av infrastruktursystem
• Skydd av befintliga system
• Stabilisering av riskområden
• Föroreningsspridning
• Processer i jord, berg och grundvatten
• Nybyggande på tidigare ”omöjliga” områden

94

Geoteknisk forskardag 2004 – Sess 2

Tema Föroreningar i mark och vatten

Session 2 – Förorenad mark/Deponier
Sammanfattning
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Session 2: Förorenad mark/Deponier
Sammanfattande minnesanteckningar
Ordförande
Sekreterare
1.

Lisa Ledskog, Soilrem-Sverige AB
Yvonne Andersson-Sköld, SGI
Inledning

Kunskapsprogrammet Hållbar Sanering – Kerstin Jansbo, Naturvårdsverket
Kunskapsprogrammet Hållbar Sanering skall ta fram underlag för framtida saneringsinsatser genom
att:
- Identifiera kunskapsbehov
- Prioritera de viktigaste luckorna
- Finansiera projekt som täcker de viktigaste luckorna
- Sprida kunskap
Utlysningar om ansökningar om medel kommer att göras till och med 2006. År 2007 blir ett avslutande år
och 2008 blir ett summerande år. Kunskapsbehov finns inom ett flertal områden:
- Riskbedömning
- Riskvärdering
- Undersökningsmetoder
- Åtgärdstekniker
- Finansiella och juridiska förutsättningar
- Organisation
- Fysisk planering
- Informationsinsatser
- Försäkringssystem
- Internationellt samarbete

Man har nu börjat titta på de tre första. Det finns nu 17 pågående projekt, varav 3 som rör
undersökningsmetoder, 4 inom området riskvärdering och 10 projekt med avseende på
riskbedömning. De pågående projekten är av följande slag:
- Utredningar
- Kunskapssammanställningar
- Synteser
- FoU överblick
- Utvecklings och demonstrationsprojekt
- Utvärdering av efterbehandlingsåtgärder
- Möten och utbildningar
-

Internationellt utbyte

Naturvårdsverket är öppna för idéer och det finns en förslagslåda på hemsidan där man kan lämna förslag på
frågor och de behov man själv ser. Det är programkommittén som gör själva prioriteringen av frågorna. Mer
information om kunskapsprogrammet finns på:

www.naturvardsverket.se/hallbarsanering
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2.

Sammanfattning av presentationer

Nedan ges en kort sammanfattning av förberedda inlägg. Inkomna abstract och de presentationer
som gjordes redovisas separat.
Vattentransport i biocellsreaktor - mätning av resistivitet och inducerad polarisation
– Håkan Rosqvist, SGI
Den aktuella studien är utförd på en biocellreaktor (BCR-teknik) i Filborna bestående av restavfall
från hushåll och industrier innehållande stora mängder organiskt material. Man har mätt resistivitet
(R) och inducerad polarisation (IP) för att bedöma vattenflöden, d.v.s. vattnets tidsberoende och
rumsliga fördelning. Generellt gäller att snabba kanalflöden leder till ineffektiv nedbrytning.
Slutsatserna från studien är att det finns goda förutsättningar för resistivitet- och IP-mätningar på
avfall. Avfallet hade låg resistivitet (3-30 Ωm) och höga IP-värden (40-100 mV/V). Lakvattnets
rumsliga fördelning kunde tydliggöras med resistivitet. Man fann ett komplext flödesmönster.
Preferentiellt flöde i kombination med horisontell spridning i de nedre delarna. Geo-elektriska
metoder kan användas för processkontroll och övervakning av BCR och liknande anläggningar.
Biogasflöden gick att detektera med hjälp av resistivitet. Det finns inga fler liknande studier i
Sverige och en viktig fråga år om BCR skall räknas som deponi eller behandling av avfall?
Mapping of leachate plumes at two landfill sites in South Africa using geoelectrical imaging
techniques – Håkan Rosqvist, SGI
Huvudsyftet med studien, som utförts på två anläggningar i Sydafrika, är att detektera
lakvattenplymen. Målet med studien är att utveckla en metod för att detektera utlakade föroreningar
i närheten av en deponi. Geoelektriska metoder är av speciellt intresse eftersom lakningen generellt
kan associeras med höga jonhalter och därmed mycket låg resistivitet. För att få en helhetsbild av
lakplymen från en deponi förväntas en kombination av jord- och grundvattenprovtagning i enskilda
provpunkter kombinerat med geoelektrisk mätning vara mest givande. Resultaten visar att de
mätningar som utfördes (R och IP) bekräftade de geologiska förutsättningarna, man fick en god
kartläggning av lakplymen och man kunde bekäfta tidigare mätningar av lakplymnerna. Det var en
god överensstämmelse mellan grundvattenkvalitén och de geoelektriska mätningarna.
Screening av kontaminerade jordar med multifrekventa EM sonderingar – en kvalitets/tidseffektiv
genväg – Guy C de Caprona, GMD Geo & Miljödata
EM sonderingar är snabba och huvudfrågan för studien är om EM sonderingar är tillräckligt bra.
Den aktuella studien är utförd på Torsvikens deponi, Göteborg. Metoden som använts är en
utveckling av tidigare EM sonderingsmetoder. Tidigare utfördes mätningar endast vid en frekvens,
vid den metod som använts här utnyttjas flera frekvenser från 900 Hz till 40000 Hz vilket ger
möjlighet att mäta vid olika penetrationsdjup. Vid jämförelse mellan elektrisk sondering och EM
var överensstämmelsen god inom deponienheten för det lågresistiva ytliga lagret och den
underliggande gradienten ned till ca 10 m. Generellt gäller för EM sonderingar att de är mycket
snabba (50 gånger snabbare än elektrisk sondering), de ger en snabb extrapolering av elektrisk
sondering, ytkartering och ytinversioner. Nackdelar är att de enbart kan användas i konduktiva
jordar och de kräver EM tystnad. Slutsatsen är att det är en spännande nyutveckling med många
möjligheter men för att bekräfta metodens tillförlitlighet behöver fler studier i fler och olika miljöer
utföras.
Slam och aska som tätskikt – Märta Ländell, Geo-Innova
Undersökningar utförs för att bestämma beständigheten. I etapp 1 har laboratorieförsök utförts följt
av fältundersökning av ett upplag av kalkat slam som legat i 15 år. Enligt dessa studier har aska en
hämmande effekt på nedbrytningen. Dessa studier kommer att följas upp på tre försöksplatser.
Geoteknisk forskardag 2004 – Sess 2
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Slutsatser av studien är att vid pH kring 11-12 förekommer endast liten mikrobiologisk
nedbrytning. Det finns två buffertområden, vid pH 11-12 buffrar portlandit och vid pH 8 kalcit.
Beständigheten beror av buffringen. Vid pH 11-12 ökar beständigheten till följd av liten biologisk
nedrytning emedan beständigheten minskar vid pH 8 till följd av biologisk nedbrytning. Slutsatsen
är således att bildning av kalcit i materialet bör undvikas. Studien innefattar än så länge mätningar
av permeabilitet men inte hydrauliska studier, vilka dock kommer att utföras vid de fortsatta
fältförsöken.
Direktmätningar av organiska föroreningar i mark – Hans Sundgren, S-Sense
Bakgrund till projektet är att saneringskostnaden för allvarligt förorenade områden beräknas till 35
miljarder kr. Nya mätmetoder skulle kunna sänka den kostnaden. Målet med projektet är att
utveckla en ny metod som kan mäta halten av organiska föroreningar direkt i marken, i realtid och
på platsen och vidare skall resultaten presenteras direkt som halt/djupdiagram för enstaka
mätpunkter och i 3D bild av halt över saneringsområdet. Metoden bygger på gasprov från markens
“headspace” där gassensorer skapar signalmönster som analyseras med mönsterigenkänning.
Metoden skall kunna användas för kartering och uppföljning vid saneringsarbete, vid naturlig
rening och vid stimulerad rening. Pilotförsök har gjorts på kiselsand förorenad med diesel
respektive trikloretylen samt på kiselsand som inte förorenats under olika betingelser med avseende
på fuktighet. De första studierna tyder på att metoden kommer att vara användbar för ett flertal
föroreningar och kan användas som komplement till redan befintliga analysmetoder vilka kan
detektera ett urval, men inte alla, organiska föroreningar.
Metodik för utvärdering av åtgärdsalternativ m a p miljöeffekter, osäkerheter och kostnader
– Peter Starzec, SGI
Presentation av fallstudie av en ombyggnation av väg i Falun för att finna den optimala lösningen
med avseende på miljöeffekt och kostnadseffektivitet från ett urval alternativ såsom uppgrävning av
förorenade massor, anläggning av skärm mm. Ramverket för optimeringsmodellen innefattar ett
flertal steg inklusive problemformulering, identifiering av beslutsalternativ, konsekvensmodell,
konceptuell modell, beslutsmodell och beslutsanalys. Slutsatserna av fallstudien är att:
• Ramverket ger en tydlig struktur för att arbeta med den föreslagna metodiken och att dokumentera
arbetsgången.
• Ramverket kan användas som en bas för förbättrad kommunikation mellan problemägare och
problemlösare.
• Metodiken ger möjlighet att göra en ekonomisk värdering av olika åtgärdsalternativ med avseende på hur
väl de uppfyller de mål man identifierat.
• Metodiken ger möjlighet att identifiera vilka faktorer som påverkar beslutet mest.
ECO-SOIL – Gunnar Börjesson, LiTH
Presentation av det svenska bidraget av det EU-finansierade projektet som testar och evaluerar ECO-SOIL.
ECO-SOIL är en patenterad in situ marksaneringsmetod. Metoden är enkel, billig och har fördelen att den
kan användas under byggnader eller annan befintlig och pågående verksamhet. Metoden används av olika
företag som arbetar med ledningar, t.ex. bredband. Metoden innebär att man först genomför horisontella
borrhål i ett kontaminerat område (Styrud Ingenjörsfirma AB), i dessa sätts rör med slitsar eller perforering
och lämplig sorbent, bakteriekultur eller kemiskt reaktiv substans, placeras i hållare och fästs inne i rören
med hjälp av vajrar eller strumpor. Det utförs två fallstudier varav den ena i Sverige, Linköping vid en
kemtvättsfastighet (Startvätten) där det förekommer föroreningar av perkloretylen (PERK). Mikrobiella och
geofysiska tester görs för att evaluera metoden.
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3.

Gemensam diskussion – Behovsmotiverad forskning inom
Förorenad mark/Deponier

Som bas för diskussionen presenterade ordföranden figuren nedan, vilken är hämtad från ett möte i nätverket
Nicole. Avsikten med figuren är att peka på att samtliga hörn i pentagonen måste ingå och det bör vara en
balans mellan dem för att projekt skall kunna vara genomförbara.

Avtal,
upphandling

Allmän
acceptans

Finansiering

Teknik

Lagstiftning

Luckor och svagheter i de olika noderna identifierades och diskuterades.

I pentagonen påpekades att ett hörn för forskning saknades och det föreslogs att bilda en hexagon
istället. Ett annat sätt att tolka figuren är att forskning inte står med eftersom det är viktigt att
forskning drivs inom samtliga områden på ett sådant sätt att en balans uppnås. För närvarande är
det framförallt inom områdena ”Teknik” men även ”Allmän acceptans” som det finns stora behov
(inte minst forskning kring kommunikation, beslutsanalys, tekniken i sitt sammanhang,
implementering etc. som även påverkar lagstiftning o.s.v.). Det krävs stora insatser för att balans
skall råda mellan de olika insatsområdena. För detta krävs forskningsfinansiering. Det finns idag
ett glapp mellan Naturvårdsverkets kunskapsprogram och Formas som finansierar grundforskning.
Detta behöver ändras och förslag har lämnats till regeringen.

4.

Sammanfattning och slutsatser

Forskning
Det behövs uthållig och kontinuerlig forskning. Det finns stora behov av forskning för att få ökad
kunskap och förståelse kring markföroreningar, deras spridning samt effekter, ~grundforskning,
som underlag vid t.ex. val av saneringsmetod. Det behövs också forskning kring kommunikation
(allmän acceptans) som tillsammans med den tekniska kunskapen påverkar, och utgör underlag för
lagstiftning, implementering osv.
Teknik
Vi kan mycket men det finns fortfarande stora luckor som behöver beforskas. Det är inte alltid
möjligt att arbeta med de mest optimala alternativen till följd av EU-riktlinjer samt till följd av
tolkningen av miljölagstiftningen i Sverige.
Lagstiftning
Det är viktigt att vara med tidigt i arbetet med miljölagstiftning och det är viktigt att ta fram
åtgärder som stämmer för svenska förhållanden t.ex. alternativa åtgärder. Detta kan göras genom att
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medverka i arbetet med EU- direktiv och standardisering. Denna medverkan skall – som görs redan
idag - genom att nationella representanter t.ex. från Naturvårdsverket, Vägverket, Banverket, SGI
m.fl. myndigheter är med i diskussionerna och påverkar EU-lagstiftningen samt genom medverkan
av experter i standardiseringsgrupper. Experter bör/kan också medverka i de nationella
förhandlingarna och i arbetet med nationella föreskrifter. I Sverige vill lagstiftarna vara oberoende
men det finns remissinstanser vilka man kan/bör kunna diskutera med och ta fram prejudikat.
Miljöbalken är ännu en ”ung” lagstiftning.
Finansiering
Mistra skall men förmår inte kompensera bortfallet av Avfalls- och kretsloppsnämnden. Regeringen
inser att det behövs satsningar inklusive forskning. Naturvårdsverket har fått uppdraget att ta fram,
har gett förslag på, och skall sedan sjösätta program för avfall och deponi.

100

Geoteknisk forskardag 2004 – Sess 2

Tema Föroreningar i mark och vatten

Session 2 – Förorenad mark/Deponier
Inledande föredrag
Kerstin Jansbo, Naturvårdsverket
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WWW.naturvardsverket.se/hallbarsanering

2005-01-25

Naturvårdsverket | Swedish
Environmental Protection Agency

1

Bred utgångspunkt
Ta fram underlag för framtida saneringsinsatser

Programmet ska
• Identifiera kunskapsbehov
• Prioritera de viktigaste luckorna
• Finansiera projekt som täcker de viktigaste luckorna
• Sprida kunskap

Kerstin Jansbo, Naturvårdsverket

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

2005-01-25

2

Verksamhet
• Budget för 2004: 10 milj
– 17 projekt igångsatta
• Budget för 2004: 25 milj

Plan för hela programmet
• Utlysningar kommer att ske till och med 2006
• 2007 blir ett avslutande år
• 2008 blir ett summerande år

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

2005-01-25

3

Pågående projekt
¾ Undersökningsmetoder

¾ Riskbedömning

• Undersökning i berggrund
• Provtagningsstrategi
• Analysmetod för dioxiner

• Metallers mobilitet i mark
• Riskbedömning för kvicksilver
• Laktester
• Transport och spridning
¾ Riskvärdering
• Föroreningsspridning
• Transparenta saneringsprojekt
• Platsspecifika riktvärden
• Metodik och erfarenheter
• Riskreduktion av ebh-åtgärder
• Filosofiskt och ekonomiskt perspektiv • Probabilistisk riskanalys (PRA)
• Kostnadseffektiva åtgärdsstrategier • Prioritering av framtida insatser
• Förorenade sediment

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
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Typer av projekt
• Utredningar
• Kunskapssammanställningar
• Synteser
• FoU överblick
• Utvecklings och demonstrationsprojekt
• Utvärdering av efterbehandlingsåtgärder
• Möten och utbildningar
• Internationellt utbyte

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
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Organisation

Beredningsgrupp

Programkommitté

Kerstin Jansbo, Naturvårdsverket

Naturvårdsverket

• Beredande

• Rådgivande

• Beslutande

• Föredragande

• Expertinstans

• Finansiering

• Verkställande

• Kvalitetssäkring
• Prioriteringar

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

2005-01-25
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Kunskapsbehov
• Riskbedömning
• Riskvärdering
• Undersökningsmetoder
• Åtgärdstekniker
• Finansiella och juridiska förutsättningar
• Organisation
• Fysisk planering
• Informationsinsatser
• Försäkringssystem
• Internationellt samarbete
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
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Decision Analysis for Limiting Leaching of Metals
from Mine Waste along a Road

Jenny Norrman, Peter Starzec

ABSTRACT
A quantitative decision analytical framework was
used as the methodology for a decision that is
characterized by uncertain conditions, including the
hydrogeological situation, the environmental effects
of decision alternatives, and costs, both investment
costs and economically valued environmental losses.
The methodology is illustrated by a real case study;
four decision alternatives for reconstruction of a road
stretch in Central Sweden, situated on old metal-rich
mine tailings, are investigated for cost-efficiently
choosing the alternative that limits the leaching of
metals.
The following principal inputs were: (1) prediction
of the amount of leached metals with associated
uncertainties, (2) the investment costs for the decision
alternatives, (3) the possible environmental losses of
the outcome of the decision, and (4) the uncertainty
in the hydrogeological situation. Stochastic
simulations were made for predicting the amount of
leached metals (here, zinc). An influence diagram was
used to model the decision situation.

The main conclusions of the study were: (a) the
alternative to remove the mine tailings in the road
area was never cost-efficient due to the high
investment costs combined with a high probability
for leaching of metals, (b) the uncertainty of how this
alternative influenced the hydrogeological conditions
was not important for the decision, (c) if
environmental losses were valued low, no protective
measures were motivated, (d) if the environmental
losses were valued high, the investment costs of the
decision alternatives became an important uncertainty,
and (e) the greatest uncertainty of the predicted
amount of leached metals was due to the heterogeneity
of the leachable material. The methodology, in which
expert judgements were important, explicitly accounts
for uncertainties and gives valuable insight into the
factors influencing the decision situation, and
information about critical uncertainties.

Keywords: Decision analysis; Stochastic simulations; Influence diagram; Metals; Mine tailings
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Direktmätning av organiska föroreningar i mark
Mats Eriksson och Hans Sundgren
Linköpings universitet /IFM/S-SENCE, maeri@ifm.liu.se, hsj@ifm.liu.se
Yvonne Andersson-Sköld
SGI-Regionkontor Väst/Avd. Miljöteknik, yvonne.andersson-skold@swedgeo.se
Sören Nilsson-Påledal och Martin Lyth
SGI/Avd. Miljöteknik, soren.nilsson@swedgeo.se, martin.lyth@swedgeo.se

Projektet syftar till att kostnadseffektivt kunna
identifiera områden som är i behov av
saneringsåtgärder på grund av organiska
föroreningar i marken samt för uppföljning och
kontroll av sanering. För att åstadkomma detta vill
vi utveckla en ny metod som kan mäta halten
organiska föroreningar i mark i realtid och in-situ,
under karteringens gång, med en portabel
mätutrustning. Denna fältanalysmetod ska ge en
tredimensionell bild av föroreningarnas fördelning i
marken.

syror och andra oxiderade organiska föreningar
såsom MTBE och till de potentiellt mest
miljöfarliga
substanser
hör
klororganiska
föreningar. Bland dessa finns såväl flyktiga
klororganiska föreningar som t.ex. metylenklorid,
trikloretylen och tetrakloretylen, som tyngre
föreningar t.ex. dioxin, PCB och DDT.
Föroreningarna når marken via direktutsläpp,
urlakning, deposition och kan vara direkta
föroreningar men också nedbrytningsprodukter
(intermediärer).

Det finns idag ett stort behov av att direkt i fält
detektera och kvantifiera förekomst av organiska
föroreningar i mark och grundvatten. Det finns
också ett behov av att på ett kostnadseffektivt sätt
kunna upprätthålla kontrollprogram av sanerade
områden eller områden där man förlitar sig till en
naturlig självrening. Såväl nationella som
internationella beslut och överenskommelser finns,
om att användning och utsläpp av organiska
föroreningar skall minska, liksom att mark
förorenad med dessa föreningar skall saneras.
Enligt Naturvårdsverkets bedömning finns det
omkring 38 000 förorenade områden i Sverige.
Kostnaderna för sanering av alla allvarligt
förorenade områden i Sverige har beräknats till c:a
45 miljarder kronor.

För att kunna bedöma om och hur saneringsåtgärder
lämpligast bör gå till, krävs en bedömning av vilka
halter som förekommer och hur de är fördelade i
marken. Efter en sanering eller vid val av naturlig
självrening är det viktigt med kontroll och
uppföljning. I en trovärdig föroreningskartering,
samt för uppföljning och kontroll, krävs många
provtagningar i flera provpunkter. Jordprover med
traditionell kemisk analys kräver normalt att man
sänder prov för analys, där analysresultaten kan ta
timmar eller dagar att erhålla. Analysresultaten kan
därmed inte kopplas eller relateras direkt till de
intryck man får vid själva fältbedömningen vilket
försvårar fortsatt kartering. Därtill är sådana
analyser kostsamma varför ett alltför begränsat
antal analyser ofta utförs, resulterande i en
otillräcklig bild av föroreningssituationen i
området. I saneringsskedet kan alltför lång
analystid resultera i höga saneringskostnader, inte
minst om pågående saneringsinsatser baseras på
aktuell föroreningsutbredning. Det vore därför
idealt att använda metoder som är snabba, enkla
och ger information i realtid.

En stor heterogen föroreningsgrupp utgörs av
organiska föreningar. Dessa utgörs av mer eller
mindre rena kolväteföreningar, till exempel olja,
diesel och bensin, men några av de mer hälso- och
miljöfarliga
substanserna
är
substituerade
kolväteföreningar till exempel kreosot, alkoholer,
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Freeze dredging - an innovative technique for
removal of contaminated sediments
Susanne Rostmark and Sven Knutsson, Luleå University of Technology, Department
of Soil Mechanics and Foundation Engineering, Sweden

Artificial ground freezing (AFG) is a well-established technique for
ground stabilization. It was first practiced in south Wales 1862 and since then,
many applications have been developed, for temporary as well as for
permanent use.
AFG is mostly used in tunnels and to stabilize excavations, but an
increasing interest in using AFG for environmental protection and to use
freeze/thaw cycles for remediation of contaminated soils are present.
Freeze Dredging is a novel dredging technique developed at Luleå
University of Technology in cooperation with industrial partners. It firstly
stabilizes the contaminated sediment by artificial freezing, and then the frozen
sediment is lifted up above the water surface with a minimum of disturbance.
Laboratory tests as well as full-scale field test have been performed with
very good results. It has been shown that the placement of freezing cells on the
bottom sediment can be carried out with high accuracy. The freezing time can
be predicted with high accuracy if the thickness of the sediment to be removed
is known. Lifting of the freeze cells are carried out without any loss of
material. Dewatering of the contaminated sediment taken up is easier after
freezing and thawing than if freezing would not have taken place.
Recently, the technique has been used for under water freezing in order
to save and lift fragile materials and objects. The technique was used during the
salvage of the DC-3 aircraft east of Gotska Sandön from a water depth of 128
m. The technique can also be used for removal or radioactive material, fragile
containers with hazardous content and ammunition. It can be used at great
water depths, as well as in waters with more shallow depths. It can be used in
all types of ground conditions independent of geological material, as long as
the water content is high enough to give sufficient strength of the frozen
material to be lifted.

Two different types of freeze cells used. Freeze cells with vertical freeze pipes and the
flat freeze cell.
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Täckning av deponier med blandning av avloppsslam ochaska
Elke Myrhede, Märta Ländell och Karsten Håkansson, Geo Innova

Antalet deponier som ska avslutas under de
närmaste åren antas öka till följd av nya
deponikrav. Lämpliga material för täckning och
tätning är en bristvara, framför allt i
storstadsregionerna, samtidigt som det finns ett
överskott av slam och askor. Ett kvalitativt sätt
att använda slam och aska är att utnyttja deras
goda tekniska egenskaper, såsom låg
permeabilitet (slam) och god bärighet (aska).
En förstudie som genomfördes 2001 visade på
en stor teknisk och ekonomisk potential vad
gäller användning av slam som tätskikt på
deponier.
Med utgångspunkt från förstudien
genomfördes under 2001-2002 en första etapp
av en huvudstudie med syfte att skapa
förutsättningar för användning av avloppsslam
och askor som konstruktionsmaterial i täckning
av deponier. Denna första etapp finansierades
av VA-forsk och RVF och finns redovisad i
deras respektive rapportserie.
Etapp 2 av projektet har nyligen påbörjats och
kommer att pågå till och med 2005. Etappen
finansieras av VA-forsk, RVF och Värmeforsk
samt tre deltagande anläggningar (Tekniska
Verken i Linköping, Renova i Göteborg samt
SRV Återvinning i Huddinge). Den andra etappen syftar till att utveckla hanteringen av slam/
aska i tätskikt på deponier i större skala.
En laboratoriestudie med blandningsförsök av
aska och slam vid skilda proportioner utfördes
2003-2004 med flygaska av olika typ och
leverantör (skogsbränsle från Göteborgsenergi,

Returträfrån Fortum Nynäshamn och kol,
gummi och trä från Tekniska Verken) samt
slam från Gryaab, Käppala och Tekniska
Verken. Blandningsegenskaper, hållfasthet och
permeabilitethar studerats och visat sig skilja
sig åt från blandning till blandning.
Studie avseende beständighet har utförts under
etapp 1 och under förevarande etapp.
Underetapp 1 gjordes laboratorieförsök och
mätningar i fält på ett 15 år gammalt upplag
med kalkatslam. Under denna etapp har
fältstudier fortsatt med det kalkade
slamupplaget och lysimetrar med slam från
Gryaab. Dessutom utförs beräkningar av
buffertkapacitet i det tilltänkta materialet.
Slutsatser vi hittills dragit är att
• Så länge materialet har ett pH kring 11-12 är
den mikrobiologiska nedbrytningenmycket
liten.
• Buffring i materialet sker vid två relevanta
nivåer pH 11-12 och pH 8. Vid pH 11-12
buffrar portlandit (Ca(OH)2) och vid pH 8
kalcit (CaCO3).
• Beständigheten beror av två processer,
buffringen vid pH 11-12 (= liten nedbrytning) och biologisk nedbrytning vid pH 8.
• Om den biologiska nedbrytningen är
anaerob innebär detta en lång
nedbrytningstid, minst tio gånger så lång tid
som vid aerob nedbrytning.
• Portlandit i materialet är alltså önskvärt
varför bildning av kalcit i materialet bör
und-vikas. Detta görs bäst med torr aska,
kort tid mellan blandning och utläggning
samt snabb övertäckning.

Geo Innova AB • Teknikringen 1c • 583 30 Linköping • Tel 013-363090 • Fax 013-363091 • info@geoinnova.se
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ECO-SOIL®
ECO-SOIL-metoden är en in situ-metod för markrening, som testas i ett EU-finansierat projekt
(fr.o.m juni 2004 t.o.m. 2006). Deltagare är universitet och mindre företag i Sverige, Finland,
Tyskland, Polen och Storbritannien. Metoden bygger på ett antal innovationer och är patentskyddad
av Globe Water (europeiskt patent EP 100 955 3 B1).
Metoden går i princip ut på att man först genomför horisontella borrhål i ett kontaminerat område,
där Styrud Ingenjörsfirma AB har utvecklat speciell teknik för detta ändamål. Rör med slitsar eller
perforering sätts in i borrhålen. Lämplig sorbent, bakteriekultur eller kemiskt reaktiv substans
placeras i hållare och fästs inne i rören med hjälp av vajrar eller strumpor.
Metoden är relativt billig, ger begränsad miljöpåverkan och är särskilt lämplig att använda där
man vill minimera påverkan på pågående verksamhet.

Två försöksytor kommer att användas, en f. d. färgfabrik i Polen och en kemtvättsfastighet i
Sverige (Linköping). Under hösten har Stadspartner tillsammans med Tema Vatten vid Linköpings
universitet utfört provtagning på kemtvätten i Linköping. Jordproverna ska analyseras med
avseende på föroreningarnas omfattning såväl som på dess markfysikaliska och kemiska
beskaffenhet för att få fram underlag för dimensionering och utformning av systemet.
Ett företag i Storbritannien, Envirotreat, är specialister på att tillverka sorbentmaterial och
kommer att ta fram lämpligt material för respektive försöksyta. F.ö. ingår Warsawas tekniska
universitet, Tekniska högskolan i Bremerhaven och ett antal mindre företag i projektet.
För ECO-SOIL-projektet:
Gunnar Börjesson
Tema Vatten i Natur och Samhälle,
Linköpings universitet
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”Direktmätning av organiska
föroreningar i mark”
Linköpings Universitet &
Statens Geotekniska Institut
Hans Sundgren, S-SENCE, Linköpings Universitet

S-SENCE

Samarbetsprojekt

• SGI, Miljöteknik
– Yvonne Andersson-Sköld
– Sören Nilsson-Påledal
– Martin Lyth

• Linköpings Universitet,
S-SENCE
– Mats Eriksson
– Hans Sundgren
– Carl Henrik Eriksson

Hans Sundgren, LiU

S-SENCE

S-SENCE

Centre for bio- and chemical sensor
science and technology
VINNOVA,
AppliedSensorAB, Asko Cylinda AB, BiacoreAB,
Billerud AB, Biosensor Applications AB, Ford, NIBE AB
SensET AB, Tekniska Verken AB, Volvo Technology,
Linköpings universitet

S-SENCE

Bakgrund – förorenade områden

Förorenade områden i Sverige:
• 38000 enligt Naturvårdsverkets bedömning
• 26000 har identifierats
• 4000 har riskklassats
Saneringskostnaden för allvarligt förorenade
områden beräknas till 35 miljarder kr.
Nya mätmetoder skulle kunna sänka den
kostnaden.
S-SENCE
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Bakgrund – föroreningar

Rena kolväteföreningar
• Olja, bensin, diesel

Substituerade kolväteföreningar
• Kreosot, alkoholer, syror

Oxiderande organiska föreningar
• MTBE, klororganisak föreningar

S-SENCE

Projektets mål

• Utveckla en ny metod som kan
– mäta halten av organiska föroreningar
• direkt i marken
• i realtid
• på platsen

Hans Sundgren, LiU

– presentera resultatet direkt som
• Halt/djupdiagram för enstaka mätpunkter
• 3D bild av halt över saneringsområdet

Mätmetod

S-SENCE

•
•
•
•

Gasprov från markens “headspace”
Gassensorer skapar signalmönster
Signalmönstret analyseras med
mönsterigenkänning
Presentation som diagram, 3D bild …

S-SENCE

Användningsområden

• Kartering och uppföljning vid
– saneringsarbete
– naturlig rening
– stimulerad rening

S-SENCE
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Labbförsök

• Referensprov med kiselsand (våt, torr)
• Diesel (låg, hög halt; våt, torr)
• Trikloretylen (låg, hög halt; våt, torr)

S-SENCE

Hans Sundgren, LiU

Förstudie av syntetiskt tillverkade prover

Trichloroethylene

Reference samples

Diesel

PCA plot of all samples

S-SENCE
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Session 3: Stabilisering/Solidifiering
Sammanfattande minnesanteckningar
Ordförande
Sekreterare

Lisa Ledskog, Soilrem-Sverige AB och Yvonne Rogbeck, SGI
Gunnar Westberg, SGI

1.
Inledning
En gemensam session med tema Stabilisering/Solidifiering (S/S) genomfördes vid slutet av dagen
med Yvonne Rogbeck och Lisa Ledskog som sessionsledare. Lisa berättade att man inom miljösidan
brukar definiera stabilisering som en kemisk process och solidifiering som en fysisk process.
2.

Sammanfattning av presentationer

Svensk Djupstabilisering och S/S – Göran Holm, SGI
Göran Holm presenterade SD:s eventuella arbete med stabilisering/solidifiering. Detta kunde ses som
en avknoppningsverksamhet av djupstabiliseringen. Enligt Görans bedömning kommer detta område
att kunna växa i framtiden. Metoden är nyttjad och accepterad i USA, där upp till 30 % av objekten
åtgärdades med S/S.
Ett projekt är genomfört i Sverige vid Hammarby sjöstad av Hercules Grundläggning. Ett behov finns
av att skapa gemensam forskning i Sverige och detta skulle då genomföras av fler än nuvarande
medlemmar i SD. En ny grupp med nya konstellationer torde formas. Frågeställningar som borde
klarläggas är bland annat:
- Utlakningskrav
- Hållfasthet
- Hur drivs hela kedjan
- Hur en verktygslåda för metoden ska se ut
Stabilisering vid Sørnäs strand, Helsingfors - Nenad Jelisic, Vägverket
Kemisk stabilisering har utförts vid Sørnäs strand i Helsingfors stad. Massor har pumpats in i en
dammliknande konstruktion där de sedan stabiliserats och täckts. Resultat från
laboratorieundersökningar före och efter stabiliseringen presenterades.

Kerstin Jansbo, Naturvårdsverket, ansåg att beständigheten är viktig och undrade om forskning finns
gjord inom det området. Yvonne Rogbeck hänvisade till att viss forskning finns inom
djupstabilisering, vilken bör kunna appliceras på S/S. Mätningar borde ske under flera år efteråt för
att få ett tidsperspektiv. Inte ett fåtal mätningar i anslutning till slutskedet av stabiliseringen. Håkan
Eriksson berättade att det fanns flera olika standarder och att det därför kunde vara svårt att jämföra
resultat. Helena Helgesson, SGI, berättade om SGI:s lakvattendatabas där ett av problemen var att det
inte alltid gick att jämföra olika metoder. Helena Helgesson avslutande diskussion med att poängtera
att en av de viktigaste detaljerna var att genomföra undersökningar med exakt samma metod före och
efter.
3.
Sammanfattning och slutsatser
Området med stabilisering/solidifiering av förorenad jord är relativt nytt i Sverige. En stor erfarenhet
finns inom djupstabilisering, vilken kan appliceras på metoden tillsammans med den
miljögeotekniska kompetens som finns. En fortsatt forskning inom området bedömdes viktig, då
applikationen kan bli mycket intressant för användning i Sverige.
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Förorenad mark
Stabilisering/solidifiering
• Förorenad mark i
USA
• Utförda projekt
• Hinder för
användning
• FoU-behov
• Nätverk
• Handlingsplan
Geoteknisk forskardag 17 nov 2004
Göran Holm, SGI

Förstudie förorenad mark
• Kvicksilver
• Gyttja wn=225%
• Snabbcement/Merit 5000
50/50, 125 kg/m3

Göran Holm, SGI

Geoteknisk forskardag 17 nov 2004
Göran Holm, SGI

Stabilisering/solidifiering av
förorenad mark - handlingsplan
•
•
•
•

bilda grupp av nyckelpersoner, anordna workshop
klarlägg möjligheter till samarbete
prioritera tillämpningar och FoU-behov
skapa nätverk med tvärkompetens. Förankra
verksamheten hos myndigheter och potentiella
beställare
• genomför
- FoU
- demonstrationsprojekt
Geoteknisk forskardag 17 nov 2004- implementering
Göran Holm, SGI
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Geoteknisk forskardag - mark & vatten i ett föränderligt samhälle
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asa.jonsson@ncc.se

Magnus
Sven
Åke
Anders

Karlsson
Knutsson
Knutz
Kullingsjö

Banverket
LTU
Vägverket Konsult
Chalmers/Skanska Teknik

Borlänge
Luleå
Borlänge
Stockholm

magnus.karlsson@banverket.se
sven.knutsson
ake.knutz@vv.se
anders.kullingsjo@geo.chalmers.se

Stefan
Karin
Maria
Rolf
Lisa
Sven
Bo
Åsa
Per
Karl-Johan
Märta
Per
Hjördis

Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Ledskog
Liedberg
Lind
Lindgren
Lindh
Loorents
Ländell
Löfling
Löfroth

Tyréns AB
Banverket Projektering
Johan Helldén AB
SGI
Soilrem-Sverige AB
Skanska Teknik AB
SGI
Vägverket
SGI
VTI
Geo Innova AB
Vägverket Konsult
SGI

Stockholm
Solna
Linköping
Linköping
Linköping
Göteborg
Göteborg
Borlänge
Malmö
Linköping
Linköping
Borlänge
Linköping

stefan.larsson@tyrens.se
karin.larsson@banverket.se
maria.larsson@johanhelldenab.se
rolf.larsson@swedgeo.se
lisa.ledskog@soilrem.se
sven.liedberg@teknik.skanska.se
bo.lind@swedgeo.se
asa.lindgren@vv.se
per.lindh@swedgeo.se
karl-johan.loorents@vti.se
elke.myrhede@geoinnova.se
per.lofling@vv.se
hjordis.lofroth@swedgeo.se

Lovisa

Moritz

Vägverket

Borlänge

lovisa.moritz@vv.se

Margareta
Johan

Nisser-L
Nordbäck

Räddningsverket
SGI

Karlstad
Sundsvall

margareta.nisser@srv.se
johan.nordback@swedgeo.se

Håkan

Pihl

Nordkalk AB

Finland

hakan.pihl@nordkalk.com
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Förnamn

Efternamn

Företag

Ort

Epost

Peter
Claes
Sten
Jan
Yvonne
Bengt
Håkan
Susanne
Liselott
Bengt

Rehnman
Ribbing
Rodenstam
Rogbeck
Rogbeck
Rosén
Rosqvist
Rostmark
Roth
Rydell

Vägverket Region Mitt
Svenska EnergiAskor AB
Nordkalk AB
SGI
SGI
SGI
SGI
LKAB
Linköpings universitet
SGI

Hörnösnad
Stockholm
Malmö
Linköping
Linköping
Linköping
Malmö
Kiruna
Linköping
Linköping

peter.rehnman@vv.se
claes.ribbing@energiaskor.se
sten.rodenstam@nordkalk.com
jan.rogbeck@swedgeo.se
yvonne.rogbeck@swedgeo.se
bengt.rosen@swedgeo.se
hakan.rosqvist@swedgeo.se
susanne.rostmark@lkab.com
lisro@ikp.liu.se
bengt.rydell@swedgeo.se

Björn
Roger
Peter
Håkan
Akvile
Pascal
Hans
Victoria
Bo
Bo
Lars-Göran
Leif

Sellberg
Siverth
Starzec
Stille
Stukonyte
Suer
Sundgren
Svahn
Svedberg
Svensson
Svensson
Säfström

Formas
Vista Väg & Vatten AB
SGI
KTH
Linköpings universitet
SGI
H-sense
SGI
ECOLOOP
Linköpings Universitet
BGV Konsult AB
Vägverket

Stockholm
Huskvarna
Göteborg
Stockholm
Linköping
Linköping
Linköping
Göteborg
Stockholm
Linköping
Alvesta
Eskilstuna

bjorn.sellberg@formas.se
roger.siverth@telia.com
peter.starzec@swedgeo.se
hakan.stille@byv.kth.se
akvst@tema.liu.se
pascal.suer@swedgeo.se

Lennart

Thorsson

Nordkalk AB

Malmö

lennart.thorsson@nordkalk.com

Sven
Gunnar
Roger
Tara

Wallman
Westberg
Wisén
Wood

NCC Roads AB
SGI
Tyréns AB
Tensar International AB

Upplands Väsby
Linköping
Helsingborg
Spekeröd

sven.wallman@ncc.se
gunnar.westberg@swedgeo.se
roger.wisen@tg.lth.se
twood@tensar.se

Peter

Zackrisson

Vägverket Konsult

Borlänge

peter.zackrisson@vv.se

Helen
Björn

Åhnberg
Åstedt

SGI
Banverket

Linköping
Malmö

helen.ahnberg@swedgeo.se
bjorn.astedt@banverket.se
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victoria.svahn@swedgeo.se
bo.svedberg@ecoloop.se
bosseh@tema.liu.se
bgv.konsult@telia.se
leif.safstrom@vv.se
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