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Förord

I  detta  examensarbete  analyseras  kalkcementpelare  med  avseende  på
korrelationsstruktur  i  vertikalled.  Kalkcementpelarna  i  den  utförda
analysen  är  installerade  inför  utbyggnaden  av  Riksväg  45  samt
Norge/Vänernbanan  och  provlokalerna  är  belägna  längs  en  ca  2  mil
lång sträcka i Göta älvdalen. Examensarbetet har utförts på uppdrag av
Banverket Västra banregionen i Göteborg.

Examensarbetet  ingår  i  civilingenjörsutbildningen  med  inriktning  mot
Väg  och  vattenbyggnadsteknik  vid  Luleå  tekniska  universitet  och  har
utförts  vid  Avdelningen  för  geoteknik.  Ett  stort  tack  riktas  till  Bo
Westerberg, handledare och examinator för detta arbete.

Ett stort tack riktas även till Stefan Larsson, KTH i Stockholm, för hjälp
med  frågeställningar,  värdefulla  kommentarer  på  rapporten  samt  sitt
stora engagemang. Tack även till Anders Hallingberg, Banverket Västra
banregionen  i  Göteborg,  Torbjörn  Edstam,  WSP  Samhällsbyggnad  i
Göteborg,  samt  Jan  Ekström,  Vägverket  Region  Väst  i  Göteborg,  för
givande diskussioner kring kalkcementpelarna under arbetets gång.

Jag  vill  också  tacka  Tobias  Hansson  och  Ingemar  Magnusson  vid
Hercules  grundläggning  i  Göteborg  för  utlåning  av  en  stor  mängd
litteratur.

Göteborg, augusti 2005

______________________

Lars Nilsson
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Sammanfattning

Detta  examensarbete  har  utförts  på  Banverket  Västra  banregionen  i
Göteborg  och  avhandlar  den  vertikala  hållfasthetsfördelningen  med
avseende på pelarsonderingar i kalkcementpelare. Sonderingsresultaten
kommer  från  provpelare  installerade  i  sex  provlokaler  inför
utbyggnaden  av  Riksväg  45  och  Norge/Vänerbanan  i  Göta  älvdalen
norr om Göteborg. I varje provlokal har ca 50 pelare installerats, hälften
med  bindemedelsmängden  90 kg/m3  och  resterande  med  120 kg/m3

(50 %  kalk  och  50 %  cement).  Pelare  har  sonderats  i  omgångar  och
pelarnas ålder har vid sonderingstillfällena uppgått till mellan 3 och ca
870  dygn.  Endast  pelare  med  bindemedelsmängden  90 kg/m3  har
analyserats i detta arbete.

Resultaten  från  ca  100  pelarsonderingar  har  analyserats  med
geostatistiska  semivariogram  för  att  uppskatta  hållfasthetens
korrelationsstruktur,  dvs.  hur  hållfasthet  varierar  mellan  två  punkter
över  pelarlängden.  Analyserna  har  genomförts  på  resultat  där
storskaliga  trender  har  avlägsnats.  Vidare  har  hållfasthetsfördelningen
undersökts statistiskt.

En  ökad  kunskap  om  pelarnas  hållfasthetsfördelning  och
korrelationsstruktur  är  nödvändig  för  att  möjliggöra
sannolikhetsbaserad  design  och  för  att  kunna  föra  in  kunskap  om
platsspecifika  förutsättningar  vid  provning  av  kalkcementpelare.
Korrelationsstrukturen  avgör  erforderlig  storlek  på  sonder  och  antal
provtagningar samt erforderligt avstånd mellan provpunkter.
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Den statistiska bearbetningen har omfattat:

• analys  av  kalkcementpelarnas  normaliseringspolynom  med
avseende  på  variationskoefficienten  i  respektive  provlokal  och
åldersgrupp.

• analys  av  respektive  pelares  korrelationsavstånd  genom
användandet av semivariogram.

• fördelningstester  av  de  normaliserade  sonderingsresultaten  med
avseende  på  fördelningarna  normal,  lognormal,  logistisk  samt
weibull.

Från  de  utförda  analyserna  och  statistiska  bearbetningarna  av  de  från
fält  erhållna  provningsresultaten  av  kalkcementpelarna  kan  följande
slutsatser dras:

• Normalisering med andragradspolynom eliminerar huvuddelen av
den  storskaliga  trenden  i  kalkcementpelarnas  skjuvhållfasthet
över pelarnas längd.

• Kalkcementpelarnas  variationskoefficient  i  vertikalled,  med
avseende på skjuvhållfasthet, varierar mellan ca 10  30 %.

• Kalkcementpelarnas  korrelationsavstånd  i  vertikalled,  avseende
skjuvhållfasthet, varierar mellan 0,12 – 0,63 m.

• Den  normaliserade  axiella  skjuvhållfastheten  är  i  51  %  av  de
undersökta  kalkcementpelarna  normalfördelad  på  5 %
signifikansnivå.  Dock  är  övriga  pelares  normaliserade  axiella
skjuvhållfasthet  inte  radikalt  annorlunda,  vilket  innebär  att
normalfördelning bör kunna antagas i samtliga pelare.

• Den  axiella  variationskoefficienten  avseende  pelarnas
skjuvhållfasthet  minskar  med  ökande  pelarålder
(skjuvhållfasthet).

• Kalkcementpelarnas  skjuvhållfasthet  varierar  slumpartat  mot
djupet.

• Variationskoefficienten är tämligen konstant mot djupet i pelarna.
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Abstract

This  thesis  work  is  carried  out  at  the  Swedish  National  Rail
administrations  western  region  in  Gothenburg  and  deals  with  the
vertical  strength  distribution  in  limecement  columns  with  respect  to
the column penetrating test. The tests performed have been carried out
at six different sites  in conjunction with  the planning of  the new main
road 45 and the Norway/Väner rail link in the Göta river valley north of
Gothenburg.  At  each  test  site  approximately  50  columns  have  been
installed,  half  of  the  columns  with  the  binder  content  90 kg/m3  (50 %
lime and 50 % cement) and half with the binder content 120 kg/m3. The
columns  have  been  penetrated  at  different  ages,  at  between  3  and
approximately 870  days  of  age.  Only  columns  with  the  binder  content
90 kg/m3 have been studied in this thesis work.

Results  from  approximately  100  column  penetration  tests  have  been
analysed  with  geostatistical  semi  variograms  in  order  to  estimate  the
correlation  structure  of  the  strength,  that  is  how  the  strength  varies
between  two  points  over  the  column  length.  The  analyses  have  been
performed  on  results  where  large  scale  effects  have  been  eliminated.
Further  the  strength  has  been  statistically  investigated.  An  increased
knowledge of the column strength distribution and correlation structure
is necessary in the implementation process of probability based design
and for  introduction of knowledge about site specific conditions  in the
column  test  procedure.  The  correlation  structure  decides  the  required
probe  size,  the  required  number  of  tests  and  the  required  distance
between test points.
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The statistical process work has comprised:

• analysis  of  the  limecement  columns  normalizing  function,  with
respect to the standard of variation, in each test site and age span
respectively.

• analysis  of  each  columns  correlation  distance  using  semi
variograms.

• distribution tests on the normalized test results with respect to the
normal, lognormal, logistic and weibull distributions.

From  the  performed  analyses  and  statistical  process  work  of  the
received field test results, the following conclusions can be drawn:

• Normalizing with a second order function eliminates the main part
of the large scaled trend in the limecement columns vertical shear
strength.

• The  coefficient  of  variation  of  the  limecement  columns,  with
respect  to  the  shear  strength,  varies  between  approximately  10  –
30 %.

• The correlation distance of the limecement columns, with respect
to the shear strength, varies between 0,12 – 0,63 m.

• The normalized vertical shear strength is described by the normal
distribution  on  5 %  significance  level  in  51  %  of  the  columns.
However, the normalized vertical shear strength in the remaining
columns, is not radically different, which probably means that the
normal distribution may be used in all columns.

• The vertical coefficient of variation, with respect to the normalized
shear strength of the columns, decreases with age (shear strength).

• The  shear  strength  of  the  limecement  columns  varies  randomly
with depth.

• The coefficient of variation is relatively constant with depth in the
columns.
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1 Inledning

I detta kapitel beskrivs bakgrund, syften och mål samt avgränsningar
för examensarbetet.

1.1 Bakgrund

Djupstabilisering  med  kalkcementpelare  är  en  mycket  vanlig  metod  i
Sverige för att förbättra hållfasthets och deformationsegenskaper i lösa
jordar.  Den  vanligaste  tillämpningen  för  metoden,  knappt  90%  av
pelartillverkningen,  är  förstärkning  under  väg  och  järnvägsbankar
(Edstam,  1997).  För  att  säkerställa  att  installerade  pelare  uppfyller
ställda  krav  testas  pelare  med  företrädelsevis  pelarsonderingar.  Enligt
den svenska vägledningen SGF (2000) är antalet pelare som bör testas
kopplat  till  totala  antalet pelare  i projektet. Andelen  pelare  som testas
varierar  mellan  0,5  till  2 %  beroende  på  projektets  storlek.
Rekommendationerna förutsätter att den dimensionerande odränerade
skjuvhållfastheten är maximalt 100kPa och att totalsäkerhetsfaktorn är
större än 1,0  för motsvarande ostabiliserad  konstruktion. Den svenska
vägledningen  tar  dock  inte  hänsyn  till  skillnader  i  geologiska
förhållanden  vilket  påpekats  av  Axelsson  &  Rehnman  (1999).  För  att
kunna  införa  platsspecifika  förutsättningar  vid  provningen  av
kalkcementpelare  behövs  en  mer  ingående  kunskap  avseende
stabiliserad jords egenskaper och dess spridning i rummet.

Design i bruks och brottstadiet utförs enligt den svenska vägledningen
SGF  (2000)  deterministiskt,  d.v.s.  en  enda  uppsättning  av  ingående
parametrar  beaktas  i  analyserna.  Spridningar  i  egenskaperna  beaktas
genom eventuellt försiktiga val av karakteristiska värden. Precis som för
naturliga  jordar  har  egenskaperna  i  stabiliserad  jord  relativt  stor
spridning, d.v.s. egenskaperna kan beskrivas som stokastiska variabler.
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Om  den  statistiska  fördelningen  är  känd  kan  en  egenskap  beskrivas
statistiskt  genom  dess  medelvärde,  varians  och  korrelationsavstånd.
Korrelationsavståndet är en parameter som beskriver det avstånd inom
vilket två storheter är statistiskt beroende. Korrelationsstrukturen är en
funktion  som  beskriver  egenskapens  korrelation  mellan  två  punkter  i
rummet. Om medelvärdet, variansen och korrelationsavståndet är känt
för alla ingående parametrar i en analys kan sannolikhetsbaserad design
utföras.

Vid  tillverkning  av  kalkcementpelare  inverkar  en  mängd  faktorer  och
det  är  därför  svårt  att  avgöra  vad  som  orsakar  spridningen  i  den
stabiliserade  jordens  egenskaper.  Studier  har  utförts  inom  Svensk
Djupstabilisering  av  Hedman  &  Kuokkanen  (2003)  och  Larsson  et  al.
(2005b)  beträffande  hållfasthetens  spridning  över  ett  stort  antal
pelartvärsnitt.  Hedman  &  Kuokkanen  (2003)  analyserade  också
korrelationsstrukturen i vertikalled för ett antal testade pelare. Som ett
steg  i  det  fortsatta  arbetet  med  att  öka  kunskapen  om
kalkcementpelares  spridningsegenskaper  avseende  hållfasthets
egenskaper  undersöks  i  detta  examensarbete  korrelationsstrukturen  i
vertikalled för ett stort antal pelare som testats med pelarsondering.

1.2 Syfte och mål

Examensarbetets  syfte  är  att  undersöka  kalkcementpelares
normaliserade  korrelationsstruktur  i  vertikalled,  det  vill  säga
kalkcementpelarnas  korrelationsavstånd,  spridning  i  hållfasthet  samt
hållfasthetsfördelning  mot  djupet  utan  inverkan  av  storskaliga  trender
över  pelarlängden.  För  att  kunna  studera  den  normaliserade
korrelationsstrukturen  behöver  en  funktion  tas  fram  som  eliminerar
pelarsonderingarnas trend i vertikalled, varför även detta blir en del av
syftet med examensarbetet.

Examensarbetets  mål  är  att  öka  kunskapen  om  stabiliserad  jords
korrelationsstruktur  avseende  hållfasthetsegenskaper,  vilket  är
nödvändigt för att kunna uppskatta erforderligt antal pelare som måste
provas  för  att  ett  statistiskt  tillförlitligt  resultat  skall  erhållas.
Korrelationsstrukturen  visar  också  hur  stor  en  sond  måste  vara  (hur
stor del av pelartvärsnittet som måste provas) samt erforderligt avstånd
mellan provpunkterna. En ökad kunskap om korrelationsstrukturen är
dessutom väsentlig för att kunna tillämpa sannolikhetsbaserad design.
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1.3 Avgränsningar

Examensarbetet har begränsats till att behandla ett antal objekt i Västra
Götaland,  i  trakterna  kring  Göteborg,  inför  utbyggnaden  av  Norge
/Vänerbanan. Analyserna är baserade på kalkpelarsonderingar vilken är
den  vanligaste  testmetoden  för  kalkcementpelare  i  Sverige.  Pelarnas
korrelationsstruktur  i  vertikalled  är  analyserade  med  avseende  på  det
uppmätta sonderingsmotståndet. Storskaliga trender som främst beror
på  den  ostabiliserade  jordens  varierande  egenskaper  i  vertikalled  har
avlägsnats ur materialet. Denna åtgärd har utförts under antagandet att
de  storskaliga  variationerna  i  pelarna  beror  av  jorden  och  de  mindre
variationerna  till  större  del  beror  av  installationsmetoden  och  mer
specifikt verktyget. En begränsning har också utförts genom att endast
beakta pelare med  inblandningsmängden 90 kg/m3. Detta beror på att
något fler pelare med denna inblandningsmängd har provats och att det
skulle  vara  extremt  tids  och  utrymmeskrävande  att  redovisa  alla
sonderingar.

1.4 Metod

Undersökningsmaterialet som använts i detta examensarbete är hämtat
från de omfattande provpelarinstallationerna utförda inför utbyggnaden
av Norge/Vänernbanan samt Riksväg 45 genom Göta älvdalen norr om
Göteborg.  Under  sommaren  2003  påbörjades  arbetet  med  att
sammanställa  och  utvärdera  materialet  i  samband  med  författarens
sommarpraktik  på  Banverket  Västra  banregionen.  Delar  av  materialet
är publicerat av Edstam et al.  (2004) och Larsson & Nilsson (2005).  I
detta examensarbete studeras delar av materialet närmare.

Sommaren  2003,  under  sommarpraktik  genomförd  vid  Banverket
Västra  banregionen,  inleddes  arbetet  med  att  läsa  in  alla  i  projektet
ingående  sonderingar  av  provpelare  i  Excel.  Projektet  är  i  detta  fall
utbyggnaden  av  Norge/Vänerbanan  mellan  Lärje  och  Älvängen.  Detta
genomfördes för att möjliggöra statistisk behandling av sonderingarna.
Den  statistiska  bearbetningen  inleddes  under  sommaren  och  de  vid
denna tidpunkt erhållna resultaten presenterades i en artikel publicerad
på NGM 2004, Edstam et al. (2004).

Det  följande  arbetet  inleds  med  en  litteraturstudie.  Under  denna  tas
kontakt  med  Larsson  (2004),  som  i  projektet  ”Vidareutvecklad
blandningsteknik”  inom  Svensk  Djupstabilisering  studerat  olika
faktorers  inverkan  på  hållfastheten  i  kalkcementpelare  (Larsson  et  al.
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2005a,c). Med den information som erhålls härvid påbörjas arbetet med
att undersöka materialet vidare.

Inledningsvis  skall  kalkcementpelarsonderingarnas  storskaliga  trend  i
axialled  undersökas  och  en  metod  för  att  eliminera  denna  tas  fram.
Inledningsvis  undersöks  sonderingsresultat  normaliserade  genom  att
beräkna  stabiliseringseffekten,  det  vill  säga  skjuvhållfasthet  hos
förstärkt  jord  dividerat  med  skjuvhållfasthet  för  oförstärkt  jord.  Om
normalisering  med  avseende  på  stabiliseringseffekten  ej  ger
tillfredsställande  resultat  utförs  försök  med  olika  typer  av
regressionsanalys. Dessa utförs i statistikprogrammet Statgraphics plus
5.0, Statgraphics (2005).

När  väl  normalisering  av  sonderingarna  utförts  med  tillfredsställande
resultat  går  arbetet  vidare  med  att  undersöka  de  normaliserade
sonderingarnas  korrelationsstruktur  och  korrelationsavstånd  i
vertikalled.  Detta  utförs  med  programvaran Variowin  2.2  (Pannatier
(1996)).  Utifrån  semivariogram  beräknade  i Variowin  2.2 kan
korrelationsavståndet  för  respektive  sondering  utvärderas.  Dessa  skall
jämföras  med  tidigare  genomförda  undersökningar  av  den  oförstärkta
jordens korrelationsavstånd och variationskoefficient i Nödinge, utförda
av Alén (1998).

När  korrelationsstrukturen  undersökts  skall  fördelningstester  utföras  i
statistikprogrammet Statgraphics  plus  5.0  för  att  undersöka  om
pelarna uppvisar någon känd fördelning i vertikalled. Fördelningstester
skall  utföras  med  fördelningarna  normal,  lognormal,  logistisk  och
weibull.  Även  variationskoefficienten  av  de  normaliserade
sonderingsresultaten skall beräknas.
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2 Djupstabilisering med kalkcementpelare

Detta  kapitel  ämnar  ge  läsaren  en  kortfattad  introduktion  till
djupstabilisering med kalkcementpelare.

2.1 Allmänt

Kalkcementpelare  tillverkas  insitu  genom  att  ett  bindemedel  blandas
med  den  befintliga  jorden,  vilket  ger  en  reaktion  ämnad  att  förbättra
jordens  egenskaper  avseende  bärförmåga  och  hållfasthet.
Pelartillverkningen  sker  med  ett  verktyg,  som  är  monterat  på  en  s.k.
Kellystång,  vilket  under  samtidig  rotation  drivs  ner  i  jorden  till  avsett
djup. Väl vid detta djup,  roteras verktyget åt motsatt håll  jämfört med
neddrivningen,  samtidigt  som  verktyget  förs  uppåt  och  bindemedel
tillförs  jorden.  Rekommenderade  rotations och
uppfordringshastigheter  är  100200  varv/min  respektive  1520
mm/varv  beroende  på  jordegenskaper,  SGF  (2000).  I  de  nordiska
länderna  används  nästan  uteslutande  tryckluft  som  bärande  medium
för  distributionen  av  kalk  och  cement  från  tank  till  jord,  Larsson
(2000).

2.2 Inblandningsverktyg

Olika  typer  av  verktyg  kan  användas  vid  installation  av
kalkcementpelare. Normalverktyget, Figur 2.1, här kallat ”2:2000”, har
en halvmåneformad geometri och bladen har i regel mycket liten vinkel
mot horisontalplanet och rotationsriktningen (1020°). Den lilla vinkeln
gör  att  de  rörelser  som  verktyget  genererar  förmodligen  begränsas  till
en mycket liten volym kring bladen, Larsson (1997).
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Figur 2.1.   Inblandningsverktyg enligt Carlsten (2000), här kallat 2:2000.
Foto: Torbjörn Edstam.

LCM  använder  ett  liknande  verktyg,  här  kallat  ”LCMstandard”,  för
inblandning  av  bindemedel,  Figur  2.2.  Skillnaden  är  i  huvudsak  att
”LCMstandard”  har  raka  blad  istället  för  de  i  normalverktyget,  i  en
halvmåne,  böjda  bladen.  Därmed  bör  samma  resonemang  angående
detta verktygs effektivitet som för ”2:2000verktyget” gälla.

Figur 2.2.  Inblandningsverktyg här kallat LCMstandard. Foto: Torbjörn
Edstam.

Andra verktyg som används vid kalkcementpelarinstallation finns. LCM
har ett verktyg här kallat ”pinnborr” med ett antal blad fästa vid en axel,



Kapitel 2 Djupstabilisering med kalkcementpelare

7

Figur 2.3. Detta verktyg har använts parallellt med ”2:2000” och ”LCM
standard” vid provpelarinstallationerna i detta projekt. ”Pinnborret” har
gett  likvärdiga,  eller  till  och  med  något  bättre,  pelare  jämfört  med
standardverktygen  (”2:2000”  och  ”LCMstandard”),  Edstam  et  al.
(2004).  Tilläggas  skall  att  pinnborret  kördes  med  50  %  högre
stigningshastighet  än  övriga  verktyg.  Detta  innebär  alltså  att  en
likvärdig  pelare  kan  installeras  på  kortare  tid  med  pinnborret  vid  de
undersökta provlokalerna.

Figur 2.3.   Inblandningsverktyg  kallat  pinnborr  med  vingar  i  tre  nivåer.
Foto: Torbjörn Edstam.

2.3 Maskiner

För  projektet  rapporterat  i  föreliggande  rapport  har  LCM  varit
entreprenör  för  kalkcementpelararbetena.  De  maskiner  som  LCM
använder  för  att  tillverka  kalkcementpelare,  se  Figur  2.4,  är
specialtillverkade  för  ändamålet.  De  är  förhållandevis  lätta  och
bandburna vilket medför att de åstadkommer ett relativt lågt marktryck,
ca  25  kPa.  Maskinerna  klarar  av  att  installera  pelare  ned  till  max  24
meters djup, LCM (2004).
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Figur 2.4.   Kalkcementpelarmaskin under installation av pelare. Foto: Lars
Nilsson.

Bindemedlet  blandas  och  fluidiseras  i  maskinens  lagringstank  som
antingen  är  placerad  på  maskinen  eller  står  som  en  separat
larvbandsgående  blandarstation.  Från  tanken  matas  bindemedlet  ut  i
tryckledningen genom varvtalsstyrda cellmatare1 som är synkroniserade
med inblandningsverktygets uppåtgående rörelse.

Installationsprocessen  är  helt  datorstyrd,  vilket  är  en  fördel,  eftersom
det  i den mån det är möjligt, medför att varje pelare  installeras på ett
likvärdigt  sätt  oavsett  maskinistens  skicklighet.  Utmatningsflöde  och
borrörelse registreras och dokumenteras under installationens gång och
redovisas mot specificerade börvärden på en skärm i hytten.

Maskinerna  klarar  av  att  installera  pelare  med  en  lutning  om  ca  45
grader. Vid större lutning riskerar Kellystången knäckas.

1 Enhet avsedd att dosera pulver eller granuler.
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2.4 Bindemedel

Vanligen består bindemedlet vid kalkcementpelartillverkning av osläckt
kalk  och  cement.  Vilket  förhållande  mellan  kalk  och  cement  som  bör
användas  beror  på  jordens  egenskaper.  Generellt  gäller  att  ju  större
andel  organiskt  material  och  ju  färre  partiklar  med  puzzolana
egenskaper jorden har, desto högre andel cement bör användas, Janz &
Johansson (2001).

Den  osläckta  kalken  tillverkas  genom  att  kalksten  förbränns  vid  ca
900 C. Kalken måste vara osläckt  för att en tillräcklig vattenreduktion
skall  ske  vid  inblandning.  Den  osläckta  kalken  ger  också  en
temperaturökning  som  är  nödvändig  för  att  hållfasthetsutvecklingen
skall påskyndas. CaOhalten i den osläckta kalken skall inte understiga
80 % och kornstorleken skall vara mellan 00,2 mm, SGF (2000).

Oftast  används  vanligt  Portlandscement  vid  djupstabilisering.  Denna
tillverkas  genom  att  cementklinker  och  gips  mals  samman.
Cementklinker bildas genom att  lera och kalksten sintras  ihop vid hög
temperatur, ca 1450 C. Sammansättningen kan variera något beroende
på ingående materials ursprung, Åhnberg et al. (1995). Även för cement
skall kornstorleken vara mellan 00,2 mm, SGF (2000).

Optimalt  förhållande  mellan  kalk  och  cement  i  bindemedlet,  för  att
uppnå  hög  hållfasthet  inom  kort  tid  har  av  Åhnberg  et  al.  (1995)
bedömts  ligga  i  intervallet  6090  %  cement  och  4010  %  kalk.  Vid
norska fältförsök med inblandningsmängderna 5050 % respektive 25
75  %  kalkcement,  erhölls  dock  inte  högre  skjuvhållfasthet  för  pelare
med  den  högre  andelen  cement.  Detta  antas  bero  på  att  det  krävs  en
högre  blandningsenergi  för  att  uppnå  en  högre  hållfasthet  vid  ökande
andel cement i bindemedlet, Christensen et al. (1999).

2.5 Inblandningsmängd

Mängden bindemedel påverkar den stabiliserade jordens hållfasthet och
en  ökning  av  inblandningsmängden  ger  oftast  också  en  ökning  av
hållfastheten.  Dock  kan  en  ökad  mängd  bindemedel  också  påverka
distributionen av bindemedlet samt spridningen i hållfasthet i pelarna.
Asano  et  al.  (1996)  och  Matsuo  et  al.  (1996)  har  visat  på  att
variationskoefficienten sjunker med en ökad inblandningsmängd.

En alltför stor inblandningsmängd medför att pelarna blir spröda, vilket
försämrar  pelarnas  förmåga  att  samverka  med  omkringliggande  jord.
Samverkan mellan pelare och jord är möjlig när pelarnas styvhet inte är
mer än 10100 gånger högre än den omgivande jordens, Kivelö (1994).
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Vanliga inblandningsmängder är mellan 80 och 125 kg per kubikmeter
jord, Haglund et al. (2001).
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3 Blandningsprocessen

Detta  avsnitt  syftar  att  ge  en  inblick  i  blandningsprocessen  och  de
delprocesser  som  ingår  i  densamma.  I  avsnittet  tas  också  kort  upp
vilka parametrar som inverkar på blandningskvaliteten.

3.1 Allmänt

Trots  att  studier  har  utförts  på  blandningsprocesser  vid
djupstabilisering  med  kalkcementpelare  finns  fortfarande  brister  i  de
teoretiska  kunskaperna.  Detta  beror  på  att  djupstabilisering  med
kalkcementpelare  innefattar  stora  skillnader  i  de  ingående  fasernas
kemiska  och  fysikaliska  egenskaper,  vilket  gör  det  till  en  mycket
komplex process. De olika  faserna som ingår är; solida material  (kalk
och  cementpartiklar),  partikelsuspensioner  med  hög  viskositet  eller
pastor (lersuspensioner) och gas (luft), Larsson (1997).

Enligt  Larsson  (1997,  2003)  kan  blandningsprocessen  vid  tillverkning
av  kalkcementpelare  delas  upp  i  tre  steg,  neddrivningsprocessen,
dispersionsprocessen  samt  molekylär  diffusion,  vilka  beskrivs  i  avsnitt
3.23.4.

3.2 Neddrivningsprocessen

Under  neddrivningsprocessen  drivs  verktyget  ner  i  jorden  under
samtidig  rotation,  vanligen  100  mm/varv.  De  vinklade  paddlarna
underlättar  neddrivningen  och  åstadkommer  skjuvkrafter  ämnade  att
bryta  upp  jordens  struktur.  Genom  uppbrytningen  av  strukturen  blir
lermineralen mer åtkomliga för kemiska reaktioner. Om strukturen inte
helt bryts upp vid neddrivningsprocessen, kommer en del av energin  i
senare steg åtgå till att övervinna det kvarvarande elastiska motståndet i
suspensionen  och  blandningen  kan  bli  sämre.  Det  är  dock  inte
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säkerställt hur stor inverkan neddrivningen har på blandningsresultatet
i förhållande till andra faktorer, Larsson (2000, 2003).

Standardverktygen,  beskrivna  i  avsnitt 2.2,  tillför
nedbrytningsprocessen relativt lite energi och det är därför tveksamt om
de  påverkar  jordens  struktur  nämnvärt.  Enligt  Larsson  (2000,  2003)
skulle  större  skjuvkrafter  som  kan  bryta  ner  jordens  struktur  kunna
skapas genom att öka paddlarnas vinkel, höja rotationshastigheten eller
öka antalet skjuvzoner. Antalet skjuvzoner kan ökas på flera olika sätt, t
ex  genom  att  borra  hål  i  paddlarna,  använda  fler  paddlar,  skränga
bladen eller sätta tänder på bladen, (jfr pinnborret, Figur 2.3).

3.3 Dispersionsprocessen

Dispersionsprocessen kan i sin tur delas upp i fyra steg enligt Parfitt &
Barnes (1992).

Inblandning  och  fördelning  av  bindemedel.  Det  är  av  stor  vikt  att
bindemedlet  blandas  över  hela  pelartvärsnittet  så  väl  som  möjligt  vid
inblandningen. Detta på grund av att långa blandningstider annars kan
behövas för att sprida ut koncentrationer och agglomerat. Skälet till att
blandningstiden  blir  lång  är  jordens  reologiska2  egenskaper.  Jordens
reologi gör att det är mycket svårt att frambringa rörelser.

Vätning  av  kalk  och  cementpartiklar.  Bindemedlet  innehåller  vid
inblandning  i  jorden  luft  som  måste  ersättas  med  vätska.  Vätningen
sker inte spontant i jorden på grund av att kalk och cementpartiklarnas
densitet  inte  räcker  till  för  att  de  skall  sjunka  ner  i  lersuspensionen.
Blandningsverktyget medverkar genom att åstadkomma höga tryck och
skjuvspänningar till att väta bindemedlet.

Uppbrytning  av  agglomerat.  När  vätning  av  bindemedlet  skett  måste
agglomerat  som  bildats  brytas  upp.  Detta  sker  främst  genom  av
blandningsverktyget  bildade  skjuvkrafter  eller  höga  tryckkrafter.
Verktyg som åstadkommer rörelser i flera riktningar är att föredra då de
minskar  risken  för  att  rörelser  skapas  endast  i  direkt  anslutning  till
bladen.

2  Läran  om  hur  deformerbara  kroppar  förhåller  sig  i  mekaniskt  avseende  inom
området  mellan  det  nästan  fasta  och  det  nästan  flytande  tillståndet.  Svenska
Akademiens ordbok, (20050125).
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Distribution.  I distributionssteget  fördelas de uppbrutna agglomeraten
ut  i blandningen. Om en  tillräcklig  fördelning av bindemedlet  inte har
skett i de tidigare processerna kan en lång blandningstid behövas i detta
steg, beroende på att det är svårt att frambringa rörelser i jordar. Endast
verktyg som åstadkommer stora rörelser i blandningen har inverkan på
distributionen.

3.4 Molekylär diffusion

Då pelartillverkningen är slutförd fortsätter blandningsprocessen i form
av  molekylär  diffusion.  Detta  är  en  spontan  omblandning  av  olika
substanser  som  ett  resultat  av  tillfälliga  rörelser  av  dess  molekylära
komponenter. Då olikheter  i koncentrationen i en massa  finns, strävar
den molekylära diffusionen efter att utjämna dessa.

Kalk  och  cement  har  olika  egenskaper  vad  gäller  molekylär  diffusion.
Kalk  som  reagerar  med  vatten  förbättrar  graden  av  blandning,  vilket
sker  genom  att  kalciumhydroxid  bildas,  som  i  löst  form  förbättrar
blandningsgraden  genom  diffusion.  Cement  som  reagerar  med  vatten
bildar  hårdnande  produkter  i  porerna  i  jorden.  Påverkan  på
cementkoncentrationer genom molekylär diffusion är därmed  inte  lika
stor som för kalk.

3.5 Kvalitetsinverkande faktorer

Vid  installation  av  kalkcementpelare  inverkar  en  mängd  olika
parametrar  på  pelarnas  hållfasthet  och  homogenitet.  Bland  annat  har
stigningshastigheten  vid  tillverkning  av  kalkcementpelare  en  stor
inverkan  på  den  slutliga  pelarkvaliteten.  Generellt  gäller  att
pelarkvaliteten förbättras (blandningen blir bättre, vilket är det samma
som  att  bindemedlet  distribueras  jämnare)  ju  lägre  stigningshastighet
som  används  vid  tillverkningen  av  pelaren.  Å  andra  sidan  kräver  ett
sådant  förfarande  längre  tid  att  genomföra,  vilket  leder  till  en  högre
kostnad.

Parametrar  som  inverkar  på  den  slutliga  pelarkvaliteten  är  enligt
Larsson (2000, 2003):

• Jordens  och  bindemedlets  reologiska  egenskaper  liksom
mängden bindemedel

• Tryckförhållandena i jorden vid pelarinstallationen

• Utmatningstrycket och mängden luft

• Blandningsverktygets geometriska utformning
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• Blandningsarbetet  (stigningen  och  rotationshastigheten  hos
blandningsredskapet)

• Konsolideringsspänningen,  packningsarbetet,  temperaturen  och
vattentillgången påverkar den molekylära diffusionen
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4 Kvalitetskontroll

Kapitlet  syftar  till  att  ge  en  inblick  i  vilka  kontroller  och
sonderingsmetoder  som  idag  förekommer  i  Sverige.  För  varje
sonderingsmetod ges för och nackdelar men också en kort bakgrund
till uppkomsten av respektive metod.

4.1 Allmänt

För  att  verifiera  att  pelarinstallationerna  utförs  enligt  uppställda  krav
fordras  kontroller.  Detta  gäller  även  om  inblandningsförsök  utförts  i
laboratorium  eller  provpelare  installerats  på  platsen  för  den  tänkta
pelarinstallationen.  Att  kontroller  erfordras  trots  tidigare  nämnda
undersökningar  beror  på  att  en  rad  olika  faktorer  inverkar  på  den
uppnådda  förstärkningseffekten  och  blandningens  jämnhet,  Axelsson
(2001). Kontrollens omfattning skall framgå av arbetshandlingarna och
utarbetas  av  projektören  av  förstärkningsarbetena.  Enligt  SGF  (2000)
delas kvalitetskontrollen in i två steg, grundkontroll och tilläggskontroll.

4.2 Grundkontroll

Grundkontrollen  skall  genomföras  vid  alla  arbeten  och  utförs  för  att
verifiera  att  pelarna  tillverkas  enligt  handlingarna  så  att  de  får  rätt
längd, placering och korrekt mängd bindemedel. För varje pelare skall
enligt SGF (2000) anges/utföras:

• tillverkningsdatum.

• pelarbeteckning enligt ritning.

• maskin, blandningsverktyg mm.

• ordningsföljd för pelarinstallation.

• läget för pelares över och underkant. Pelarens längd.
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• mätning  av  inblandad  mängd  bindemedel  och  dess  fördelning
längs  pelaren.  Mätning  skall  vara  separat  för  varje  bindemedel
och  utföras  på  sådant  sätt  att  angivna  toleranser  och  nominell
mängd är avläsbara.

• specifikation  av  övriga  faktorer  som  kan  påverka  pelarnas
egenskaper,  t  ex  typ  av  blandningsverktyg,  stigningshastighet,
utmatningstryck, rotationshastighet mm.

Utöver  ovanstående  skall  också  utrustningen  för  registrering  av
utmatad  mängd  bindemedel  och  djup  vara  kalibrerad.  Dessutom  skall
avvikelser journalföras.

Om det vid grundkontrollen skulle visa sig att något eller några moment
av  pelarförstärkningen  inte  uppfyller  fastställda  krav,  bör  en  utökad
kontroll genomföras. Denna bör omfatta den eller de egenskaper som är
av  vikt  med  avseende  på  förstärkningens  funktion  och  kan  utgöras  av
provning eller sakkunnigutlåtande. Om de kontrollerade egenskaperna
inte  uppfyller  uppställda  krav  skall  kontrollberäkning  avseende  behov
av  komplettering  av  nya  pelare  utöver  ersättningspelare  utföras,  SGF
(2000).

4.3 Tilläggskontroll

Tilläggskontrollen  är  en  kontroll  utöver  grundkontrollen  vars
omfattning  styrs  av  topografi,  jordlagerföljd,  förstärkningens
utformning och syfte. Därmed är kontrollen objektspecifik.

Tilläggskontrollen kan enligt Axelsson (2001) omfatta:

• sättningsuppföljning

• kontroll av rörelser och portryck

• kontroll av pelares kontinuitet och fasthet

4.3.1 Sättningsuppföljning

Uppföljning  av  sättningarna  ger  information  om  behovet  av
kompletterande  överlast  samt  tidpunkt  för  avlastning.  Uppföljningen
sker  antingen  genom  att  använda  horisontella  slangar  under  banken
eller  med  mark  eller  krönpeglar.  Uppföljningen  planeras  utifrån
beräknat  sättningsförlopp.  Sättningsuppföljning  utförs  före  och  efter
varje belastningsförändring, därefter i medeltal en gång i månaden med
tätare intervall i början av ett laststeg än mot slutet, SGF (2000).
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4.3.2 Kontroll av rörelser och portryck

Djupstabilisering  med  kalkcementpelare  kan  initiellt  medföra
försämrad  stabilitet  orsakad  av  maskinbelastning,  utmatning  med
tryckluft,  förhöjt  porvattentryck  samt  horisontella  eller  vertikala
markförskjutningar.  Kontrollmätningar  skall  utföras  fram  till  dess  att
kalkcementpelarna  erhållit  tillräcklig  hållfasthet  och  avsedd  stabilitet
uppnåtts, SGF (2000).

För  att  erhålla  stabila  referensvärden  innan  markarbetena  påbörjas
skall  mätutrustning  installeras  en  tid  innan  installationsstart.
Mätutrustningen  kan  bestå  av  markpeglar  eller  siktlinjer  för  att
kontrollera  de  horisontella  rörelserna  och  inklinometrar  för  att
kontrollera rörelser med djupet, SGF (2000).

4.3.3 Kontroll av pelares kontinuitet och hållfasthet

För  att  verifiera  dimensioneringsförutsättningarna  måste  kontroll  av
pelarnas kontinuitet och hållfasthet genomföras. Kontrollerna skall vara
jämnt  spridda  i  tiden  samt  mellan  olika  maskiner  och
inblandningsverktyg. De skall omfatta så många pelare att ett statistiskt
säkert värde på pelarnas hållfasthet erhålls i varje signifikant jordlager.
Vanligen  erfordras  cirka  fem  sonderingar  per  jordlager  vid  varje
tidpunkt  och  pelartyp  för  att  erhålla  en  representativ  hållfasthet,  SGF
(2000).

På  grund  av  svårigheter  att  exakt  avgöra  när  pelarnas  avsedda
hållfasthet uppnåtts kan det vara svårt att utföra provningen vid precis
denna tidpunkt. Om så är fallet krävs att pelarna kontrolleras vid minst
två olika åldrar för att bedöma hållfasthetstillväxten. Dessa väljs utifrån
resultat  från  enaxliga  tryckförsök  utförda  på  laboratorieblandade
prover. Antalet pelare som skall kontrolleras är beroende av syftet med
förstärkningen,  säkerhetsnivåer  och  förstärkningens  omfattning,  se
Tabell  4.1,  SGF  (2000).  Vilken  metod  pelarna  skall  kontrolleras  med
anges däremot inte.
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Tabell 4.1.   Omfattning  av  kontroll  –  allmänna  rekommendationer  efter
SGF (2000).

Säkerhet för
ostabiliserad
bank+last

Omfattning av
förstärkning

(m pelare)

Kontrollens
omfattning

Förutsättning

Fostab > 1,0 <5000 Ingen kontroll.
Förstärkningens
omfattning utökas
alternativt

WN < 80 %

oorganisk lera

Fostab > 1,0 >5000 1 % av pelarantalet

Fostab > 1,0 >50000 >0,5 % av
pelarantalet

Förhållanden i jord
och bank likartade
inom förstärkningen

4.4 Kontrollmetoder

4.4.1 Allmänt

Idag  använda  metoder  för  att  kontrollera  kalkcementpelares
homogenitet och hållfasthet är enligt SGF (2000):

• Tryckt pelarsondering, KPS

• Förborrad pelarsondering, FKPS

• Omvänd pelarsondering, OKPS

• Vingsondering

Den  tryckta  pelarsonderingen  kan  utföras  med
förborrning/försondering  (FKPS)  eller  utan  (KPS).  Den  omvända
pelarsonderingen  finns  i  två  utföranden  men  av  de  två  varianterna
dominerar  den  förinstallerade  (FOPS)  helt  idag,  Axelsson  (2001).
Pelarvingsondering,  spetstrycksondering,  viktsondering  och
trycksondering  används  i  mindre  omfattning  som  komplement,
Axelsson  (2001).  Vilken  kontrollmetod  som  kan  användas  beror  av
pelarlängd och förväntad hållfasthet, SGF (2000).

Enligt  Axelsson  &  Larsson  (1994)  kan  pelartvärsnittens  homogenitet
kontrolleras  genom  okulärbesiktning,  vilken  kan  ske  genom  att  gräva
provgropar ner till önskad nivå i pelaren. Grävning av enstaka provgrop
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säger  dock  mycket  lite  om  samtliga  pelare  eftersom  spridningen  av
bindemedel radiellt i pelarna, på varierande djup och i olika pelare inte
har  samma  utseende,  Axelsson  (2001).  Okulär  besiktning  skall  endast
utgöra ett komplement till annan provning, Larsson et al. (2005c).

4.4.2 Tryckt pelarsondering

Sonden  som  används  vid  tryckt  pelarsondering,  även  benämnd  KPS,
består  i  princip  av  en  sonderingsstång  vid  vilken  två  stålvingar  är
fastsvetsade,  se  Figur  4.1.  Sonden  trycks  vid  provning  ned  i
kalkcementpelarens  centrum  med  en  konstant  hastighet  om  20  mm/s
±20  %,  Carlsten  (2000).  Penetrationskraften  mäts  kontinuerligt  och
kan  genom  ett  empiriskt  samband  översättas  till  odränerad
skjuvhållfasthet för pelarmaterialet, se avsnitt 6.6.

Figur 4.1.   Sondens utseende vid tryckt sondering, Carlsten (2000).

Metoden  kan  normalt  användas  för  pelare  med  maximal
skjuvhållfasthet  om  ca  150  kPa  och  maximal  längd  av  ca  8  m.  Vid
provning  av  pelare  med  högre  skjuvhållfasthet  och/eller  större  längd,
ökar  risken  för  att  sonden  styr  ur  om  pelarna  saknar  ett  centrumhål
med  låg  hållfasthet,  SGF  (2000).  Vid  sondering  med  traditionell
pelarsondering måste en mothållande kraft mobiliseras. Detta sker ofta
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med  hjälp  av  skopan  på  en  grävmaskin  eller  liknande  och  provningen
kompliceras och fördyras därigenom.

Dimensionen  på  sonden  som  används  vid  pelarprovning  varierar  och
beror på pelarens diameter och skjuvhållfasthet, se Tabell 4.2.

Tabell 4.2. Dimensioner på verktyg, SGF (2000).

Pelardiameter [mm] 500 600 800

Normal dimension [b×d]  400×20 500×15 600×15

Dimension  vid  svårighet
att tränga ner [b×d]

 400×20 400×20

Sonder  med  mindre  dimension  på  vingbredd  och  vingtjocklek  bör
användas  med  försiktighet  eftersom  detta  sker  på  bekostnad  av
sonderingens tillförlitlighet. Med en mindre sond provas en mindre del
av  pelartvärsnittet  och  ett  representativt  medelvärde  för  hållfastheten
erhålls därför inte, SGF (2000).

4.4.3 Förborrad pelarsondering

För att förbättra möjligheten att prova pelare med högre hållfasthet och
vid  större  djup,  kan  så  kallad  förborrad  pelarsondering,  FKPS,
användas. Genom att ett styrhål försonderas eller förborras för sonden,
skapas en styrning vilket minskar risken för att sonden styr ur pelaren,
Axelsson (2001). Metoden kan användas i pelare med en maximal längd
om  ca  1215  m,  Ekström  (1994),  och  med  en  skjuvhållfasthet  på  upp
emot  300350  kPa,  SGF  (2000).  Försondering  utförs  med
sonderingsstång  försedd med 50 mm konisk spets  som under  rotation
trycks ned  i pelaren. Förborrning skall utföras med en borrkrona med
diametern 5065 mm, SGF (2000).

Vid kalkcementpelare med högre hållfastheter än 300 kPa, används en
sond  med  mindre  dimension  på  vingtjocklek  och  vingbredd.  Sonden
skall ha vingar med tjockleken 15 mm och bredd mellan 200400 mm.
Användandet  av  en  mindre  sond  medför  dock  att  en  mindre  del  av
pelartvärsnittet  provas.  Därför  skall  försiktiga  val  av  dimensionerande
hållfasthetsvärde göras, SGF (2000).

4.4.4 Omvänd pelarsondering

Omvänd pelarsondering utförs enligt samma principer som den tryckta
pelarsonderingen.  Skillnaden  är  att  den  omvända  pelarsonderingen
utförs  i  motsatt  riktning,  nedifrån  och  upp  genom  pelaren,  Axelsson
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(2001).  Sonden,  Figur  4.2,  består  av  motsvarande  vinge  som  används
vid  tryckt  pelarsondering,  men  är  här  infäst  i  en  vajer  förbunden  med
markytan,  vilket  möjliggör  uppdragning  av  sonden.  Sonden  kan
installeras  före  eller  efter  pelarinstallationen,  SGF  (2000),  och  de  två
varianterna benämns här metod 1 respektive metod 2.

Figur 4.2. Sondens utseende vid omvänd pelarsondering, SGF (2000).

Metod 1

För  metod  1  sker  installationen  genom  att  sonden  drivs  ned  genom
pelaren  omedelbart  efter  pelartillverkningen.  Sonden  drivs  ned  till  ett
djup ca 2 meter under pelarfoten, genom att använda ett foderrör. Om
pelaren  skall  provas  vid  låg  ålder  vrids  sonden  90º  för  att  den  vid
provning  skall  gå  i  en  ostörd  del  av  pelaren.  Metoden  kan  normalt
användas för pelare med en maximal  längd av 15 m och med maximal
skjuvhållfasthet 600 kPa, SGF (2000).
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Provning  med  sonden  sker  genom  att  den  dras  upp  med  en  konstant
hastighet,  20  mm/s  ±20  %,  varvid  en  kontinuerlig  mätning  av
motståndet registreras. Eftersom sonden dras uppåt ur marken uppstår
inga problem med mothåll. Detta förenklar förfarandet vid provningen
och möjliggör samtidigt att styvare pelare kan provas. Problem med att
trycka  ned  sonden  i  pelarens  fulla  längd  har  rapporterats,  Ekström
(1994).

Metod 2

Metod  2,  som  ersatt  den  omvända  pelarsonderingen,  är  den
förinstallerade omvända pelarsonderingen, FOPS, Axelsson (2001). Vid
förinstallerad  omvänd pelarsondering  installeras  sonden, Figur  4.2, av
pelarmaskinen  samtidigt  med  pelarinstallationen.  Genom  att  sonden
installeras vid pelarens fot och är förbunden med markytan via en vajer
genom  pelarens  centrum,  garanteras  att  sonden  vid  uppdragning  går
genom  pelarens  mitt.  För  att  förhindra  vajern  från  att  brinna  fast  i
kalkcementpelaren bör vajern dras upp ett kort stycke några dagar efter
tillverkningen.  Metoden  tillåter  sondering  av  pelare  med  en  maximal
längd om 20 m och en odränerad skjuvhållfasthet på upp till 600 kPa,
SGF (2000).

Nackdelar med FOPS är att de pelare som skall provas måste väljas ut i
förväg  samt  att  det  ej  går  att  prova  den  nedersta  delen  av  pelare
installerade  mot  fast  botten.  Flertalet  studier  har  konstaterat  att
sonderingsmotståndet  i  pelare  installerade  med  förinstallerad  omvänd
pelarsondering  i  vissa  fall  avviker  väsentligt  jämfört  med  pelare  utan
förinstallerad sond, bland annat Axelsson & Larsson (1994) och Edstam
et  al.  (2004).  I  Edstam  et  al.  (2004)  baseras  konstaterandet  på
jämförelser mellan FOPS och FKPS utförda i samma pelare samt FKPS
utförda  i  pelare  inom  samma  område  installerade  utan  förinstallerad
sond.  I  huvuddelen  av  fallen  är  sonderingsmotståndet  i  FOPSpelare
betydligt högre än sonderingsmotståndet i övriga pelare, se Figur 4.3. I
några  fall  är  skillnaderna  mellan  metoderna  dock  mindre  tydliga,  se
Figur 4.4.
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Figur 4.3. Sonderingsmotståndet  i  pelare  med  respektive  utan
förinstallerad sond, Edstam et al. (2004).
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Figur 4.4. Sonderingsmotståndet  i  pelare  med  respektive  utan
förinstallerad sond, Edstam et al. (2004).

4.4.5 Vingsondering

Vid  vingsondering  bestäms  skjuvhållfastheten  genom  att  en  fyrbladig
vinge,  se  Figur  4.5,  vrids  i  pelaren  tills  skjuvbrott  uppstår.  Utifrån det
maximala vridmomentet som uppnås bestäms jordens skjuvhållfasthet,
Axelsson  (2001).  För  att  inte  vridas  sönder  har  sonden  tjockt  gods  i
vingarna och detta kan leda till att materialet i pelaren blir stört under
neddrivandet av vingen. Störningen kan ge värden på skjuvhållfastheten
som är något för låga, Axelsson & Larsson (1994).
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Figur 4.5  Sondens utseende vid pelarvingsondering, Halkola 1983.

Två  olika  tillvägagångssätt  finns  vid  provning  med  pelarvingsonden,
Axelsson (2001). En metod är att sondera på ett avstånd av halva radien
från  pelarens  centrum.  En  andra  metod  är  att  genomföra  mätning
diagonalt  genom  pelaren.  I  det  senare  fallet  provas  en  större  del  av
tvärsnittet,  åtminstone  på  någon  nivå,  vilket  är  att  föredra  eftersom
pelarna  ibland  har  inhomogena  tvärsnitt,  Axelsson  &  Larsson  (1994).
Enligt  Axelsson  &  Larsson  (1994)  kunde  sonderingarna  i  regel
genomföras till fullt djup.

4.4.6 Metodernas tillkomst

Tryckt  pelarsondering  är  en  metod  som  ursprungligen  utarbetades  för
sondering  av  kalkpelare  och  metoden  kallas  därför  även  för
kalkpelarsondering (KPS). Från början såg verktyget inte ut som det gör
idag  men  allteftersom  kalkpelarna  blev  styvare  uppstod  problem  med
att  få sonden att hålla samt med att  frambringa  tillräcklig kraft  för att
penetrera  pelarna.  Därför  vidareutvecklades  sonden  för  att  bli  mer
hållbar samt för att minska mantelfriktionen, Axelsson (2001).

Nästa  steg  i  utvecklingen  innebar  att  sondens  utformning  behölls.
Istället ändrades sonderingsriktningen till att ske nedifrån och upp, den
omvända pelarsonderingen. I den första metoden, OKPS, fördes sonden
ner  manuellt,  omedelbart  efter  pelartillverkningen.  Senare
vidareutvecklades  metoden  genom  att  installation  av  sonden
möjliggjordes  samtidigt  med  pelartillverkningen,  den  förinstallerade
omvända pelarsonderingen (FOPS), Axelsson (2001).

Vingsonden används  i normala  fall  för att bestämma kohesionsjordars
skjuvhållfasthet  i  fält.  För  att  kunna  använda  metoden  även  i
kalkcementpelare  har  vingsonden  modifierats  genom  att  vingarna  har
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gjorts  tjockare  för  att  klara  den  högre  påfrestningen.  Modifieringen
utfördes  i  Finland  av  företaget  Viatek,  Axelsson  &  Larsson  (1994).
Metoden har i Sverige fått smeknamnet ”Finsk vinge”, SGF (2000).
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5 Fältlokaler

I  detta avsnitt beskrivs  provlokalerna  vid  vilka
provpelarinstallationerna  utförts  dels  med  avseende  på  geologi  men
också  med  avseende  på  de  geotekniska  förhållandena.  I  avsnittet
beskrivs också pelarinstallationerna och vilka provningsmetoder som
använts.

5.1 Allmänt

Sträckan för de försök som analyseras i detta examensarbete, är belägen
norr  om  Göteborg  längs  Göta  älv,  se  Bilaga  A1.  Genom  området  går
Riksväg 45 samt Norge/Vänernbanan och inför utbyggnaden av vägen
och järnvägen har provinstallationer av kalkcementpelare genomförts i
Älvängen, Nol, Nödinge, Stora Viken och Surte. Detta för att erhålla ett
tillförlitligt beslutsunderlag avseende pelarnas tekniska och ekonomiska
potential.  Kalkcementpelarna  har  sonderats  i  omgångar  och  pelarnas
ålder har vid sonderingstillfällena uppgått till mellan 3 och ca 870 dygn.

5.2 Geologisk översikt

Karakteristiskt  för  området  inom  södra  Göta  älvdalen  är  ömsom
mäktiga  lager  av  marin  lera  och  ömsom  uppskjutande,  tämligen
kuperade, bergpartier. Leran, vilken har sedimenterat i själva älvdalen,
är  överst  postglacial  och  därunder  glacial.  Berggrunden  består
huvudsakligen av urberg bestående av gnejs, Andréasson et al. (2002).

Redan  på  litet  avstånd  från  fastmarksgränsen  kan  lerans  mäktighet
uppgå  till  flera  tiotals  meter  och  lertjocklekar  på  över  50  meter
förekommer  inom  stora  delar  av  området.  Inom  vissa  delar  av  södra
Göta älvdalen är leran överst gyttjig och lokalt förekommer också tunna
lager av gyttja över leran. Även svämsediment förekommer på delar av
sträckan och då vanligen som ett flera meter tjockt lager ovanpå leran.
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Mellan  berggrund  och  lera  förekommer  oftast  ett  friktionsjords  eller
moränlager, med undantag där bergytan lutar. Där kan leran vila direkt
på berg, Andréasson et al. (2002).

5.3 Markundersökningar

I ett inledande skede utfördes sonderingar med ett intervall om ca 100
m  mellan  borrhålen  längs  järnvägslinjen.  Senare  har  sonderingarna
förtätats  över  långa  sträckor  till  ett  intervall  om  50  m  eller  kortare
mellan  borrhålen.  Förutom  sonderingar  har  provtagning  med
kolvprovtagare och installationer av rör för mätning av grundvatten och
portryck  utförts.  Rutinundersökningar  och  ödometerförsök  har  utförts
på  de  upptagna  lerproverna  i  stor  omfattning  för  att  bestämma  lerans
kompressionsegenskaper, Tekniskt PM geoteknik (2002).

Vid beskrivning av konsolideringsförhållandena  i  leran, används OCR
värden  (Överkonsolideringsgrad).  OCR  anger  kvoten  mellan
förkonsolideringstrycket  och  rådande  effektivspänning  i  leran.
Förkonsolideringstrycket  har  bestämts  med  ödometerförsök  (CRS).
Leran  betraktas  som  normalkonsoliderad  upp  till  OCRvärden  på  ca
1,25. Detta beror på att krypsättningar här antas uppkomma i leran vid
en  effektivspänning  som  är  ca  80  %  av  det  i  laboratorium  bestämda
förkonsolideringstrycket.  Över  OCRvärden  på  ca  1,25  betraktas  leran
som mer eller mindre överkonsoliderad, Tekniskt PM geoteknik (2002).

5.4 Jordens egenskaper

5.4.1 Allmänt

Informationen  om  jordens  beskaffenhet  och  provningsförfarande  är
hämtad  från  Tekniskt  PM  geoteknik  över  Norge/Vänernbanan  delen
Angeredsbron    Älvängen,  upprättat  av  J&W  Samhällsbyggnad  2002
0228.  Undersökningar  för  att  fastställa  jordens  egenskaper  i
provlokalerna  i  Älvängen,  Nol,  Nödinge,  Stora  Viken  och  Surte,  där
kalkcementpelare  installerats,  har  genomförts  i  omgångar  under  åren
1998 t o m 2001, Tekniskt PM geoteknik (2002).

För att på ett tydligt sätt redogöra för jordens egenskaper vid olika djup
i  provlokalerna,  har  diagram  över  de  geotekniska  egenskaperna
upprättats. Dessa redovisas i Bilaga B1B5.

5.4.2 Älvängen

Jorden  på  platsen  består  överst  av  ett  fyllningslager  och  därunder  av
lera till stort djup, ca 5080 meter. Leran är överst mycket  lös med en
skjuvhållfasthet på ca 810 kPa ner till ca 5 meters djup. Därunder ökar
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lerans  skjuvhållfasthet  med  ca  1,4  kPa/m.  Leran  kan  betraktas  som
normalkonsoliderad  (OCR  ca  1,25)  ner  till  ca  20  meters  djup  och
därunder  som  lätt  överkonsoliderad  (OCR  =  1,41,5).  Leran  i  området
benämns grå sulfidflammig lera och innehåller växtdelar till ett djup av
ca  2  m.  Lerans  sensitivitet  är  ca  812  och  konflytgränsen  ca  8090  %.
Jordparametrarna  i  bilaga  B1  är  hämtade  från  vingsonderingar  och
kolvprovtagningar utförda i direkt anslutning till provpelarna.

5.4.3 Nol

Jorden utgörs överst av fyllning och/eller mulljord och därunder av lera
vilande  på  sedimenterad  friktionsjord  och/eller  morän  på  berg.
Lerlagret  har  överst  en  0,51  meter  tjock  torrskorpa  och  lerans
mäktighet  ökar  successivt  norrut  från  fastmarksgränsen  vid  sträckans
början. Lerdjupen varierar mellan ca 13 och 18 meter  i  södra delen av
området, norr därom ökar lerans mäktighet ytterligare och är som regel
30 till 50 meter med undantag för en kort sträcka där lerdjupet är ca 25
meter. Skjuvhållfastheten  i den övre delen av  lerlagret är ca 1012 kPa
och ökar svagt mot djupet. Leran är  i allmänhet  lätt överkonsoliderad,
OCR  >  1,25  med  undantag  för  ett  något  eller  några  meter  tjockt  skikt
inom  djupintervallet  2  till  10  m  där  leran  kan  betraktas  som
normalkonsoliderad  (OCR<1,25).  Sensitiviteten  är  ca  815  och
konflytgränsen  är  ca  7085  %.  Leran  benämns  grå  lera,  vissa  skikt  är
dock sulfidflammiga, och innehåller växtdelar ner till ca 4 meters djup.
Jordparametrarna  i  bilaga  B2  är  hämtade  från  vingsonderingar  och
kolvprovtagningar utförda i direkt anslutning till provpelarna.

5.4.4 Nödinge

Jorden inom området är till största delen lös till mycket lös lera och har
en mäktighet mellan 0 och ca 37 meter.  I den södra delen av området
överlagrar ett 4–5 m tjockt lager sand leran. Skjuvhållfastheten uppgår i
genomsnitt till ca 8 kPa i lerans övre del och ökar mot djupet med ca 0,9
kPa/m. Leran kan betraktas som i stort sett normalkonsoliderad, OCR
ca 1,25. Jorden benämns grå lera och innehåller växtdelar ner till ca tre
meters  djup.  Lerans  sensitivitet  är  ca  510  och  konflytgränsen  ca  85
95 %.  Jordparametrarna  i  bilaga  B3  är  hämtade  från  vingsonderingar
och kolvprovtagningar utförda i direkt anslutning till provpelarna.

5.4.5 Stora Viken

Jorden  utgörs  i  huvudsak  av  lera  med  en  mäktighet  av  3040  meter
inom den södra delen och mestadels ca 20 meter inom den norra delen.
Leran  underlagras  inom  den  södra  delen  av  ca  20  meter  mäktiga
friktionsjordlager. De största djupen till berg, 6065 meter,  finns inom
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områdets  sydligaste  del.  Leran  är  något  gyttjig  till  ca  35  meters  djup
och har en svagt utbildad torrskorpa vilken i huvudsak är ca 0,5 m tjock.
Lerans  skjuvhållfasthet  varierar  mellan  7  till  10  kPa  inom  lerans  övre
del och 15 till 20 kPa på 10 meters djup. Lerans övre del kan betraktas
som  normalkonsoliderad  men  på  större  djup  än  15  till  20  m  bedöms
leran  vara  lätt  överkonsoliderad.  Sensitiviteten  är  ca  820  och
konflytgränsen  är  ca  6595  %.  Leran  benämns  grå  lera  och  innehåller
växtdelar  ner  till  ca  3  meters  djup.  Jordparametrarna  i  bilaga  B4  är
hämtade  från  vingsonderingar  och  kolvprovtagningar  utförda  i  direkt
anslutning till provpelarna.

5.4.6 Surte

Jorden  utgörs  på  platsen  av  fyllning  för  befintligt  järnvägsområde  och
därunder  lera  vilande  på  friktionsjord  mot  berg.  Lerans  mäktighet  är
mellan  10  och  4050  m  och  benämns  grå  lera.  Leran  har  en  mycket
svagt utbildad torrskorpa och därunder är leran lös till mycket lös med
en skjuvhållfasthet mellan 8 och 15 kPa ned till ca 5 meters djup. Under
denna nivå ökar skjuvhållfastheten med ca 1 kPa/m. Leran är i stort sett
normalkonsoliderad ned till ca 1020 meters djup, OCR 11,25, varefter
den  blir  överkonsoliderad,  OCR  mellan  1,25  och  >1,5.  Mot  slutet  av
sträckan  är  leran  överkonsoliderad  över  hela profilen,  OCR  ca  1,25  till
>1,5.  Sensitiviteten  är  ca  815  ned  till  12  meters  djup  där  den  sedan
snabbt  ökar  till  >100  vid  djup  >15  m.  Konflytgränsen  är  ca  7595  %.
Jordparametrarna  i  bilaga  B5  är  hämtade  från  vingsonderingar  och
kolvprovtagningar utförda i direkt anslutning till provpelarna.

5.5 Pelarinstallationer

Längs sträckningen av Riksväg 45 och Norge/Vänernbanan, Figur 5.1,
har  provpelare  installerats  i  den  nya  sträckningen  av  Riksväg  45  och
Norge/Vänernbanan  på  fem  olika  platser,  i  Älvängen,  Nol,  Nödinge,
Stora  Viken  samt  Surte,  se  bilaga  A1.  Inom  var  och  en  av  dessa
provlokaler  har  det  totalt  tillverkats  ca  50  provpelare,  hälften  med
bindemedelsmängden 90 kg/m3 och hälften med bindemedelsmängden
120  kg/m3.  Inblandningsproportionerna  50  %  kalk  och  50  %  cement
användes  i  samtliga pelare. Samtliga kalkcementpelare har  installerats
med 600 mm inblandningsverktyg.
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Figur 5.1.   Nuvarande sträckning av Riksväg 45 och Norge/Vänernbanan
mellan  Angeredsbron  och  Älvängen.  Den  tänkta  sträckningen
sammanfaller  i  stort  sett  med  den  nuvarande,  Edstam  et  al.
(2004).

Vid tre av de totalt fem i projektet ingående provlokalerna användes tre
olika  verktyg  för  installation  av  kalkcementpelare,  här  kallade  ”LCM
standard”,  ”2:2000”  samt  ”pinnborr”.  I  en  tidigare  studie,  utförd  av
Edstam  et  al.  (2004),  har  konstaterats  att  de  båda  standardverktygen,
”2:2000”  och  ”LCMstandard”,  som  använts  inom  projektet,  kan
likställas  med  varandra,  då  inga  tydliga  eller  systematiska  skillnader
avseende  hållfasthet  och  variationskoefficient  kan  urskiljas  mellan
pelare installerade med respektive metod, se Figur 5.2.



Statistisk analys av kalkcementpelares vertikala korrelationsstruktur

32

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 20 25 30

Sonderingsmotstånd [kN]

D
ju

p 
[m

]

LCMstandard (6 st pelare)
2:2000 (6 st pelare)

Figur 5.2.   Jämförelse mellan standardverktygen, Edstam et al. (2004).

Rotationshastigheten  vid  tillverkningen  var  ca  150200  varv/min.
Stigningshastigheten  varierade  beroende  på  vilket  verktyg  som
användes.  Vid  installation  med  verktygen  ”LCMstandard”  och
”2:2000”  var  stigningshastigheten  20  mm/varv  medan
stigningshastigheten  30  mm/varv  användes  vid  installation  med
pinnborret.

Vid inblandningen registrerades samtidigt utmatad mängd bindemedel.
Detta  ger  en  uppfattning  om  hur  jämnt  fördelat  bindemedlet  är  över
pelarnas längd. Det är dock inte säkert att den bindemedelsmängd som
mäts på en viss nivå fördelas på den nivå där registreringen sker. Detta
beror  på  att  bindemedlet  måste  transporteras  genom  matarledningen
efter mätningen, vilket tar en viss tid, samt att flödet varierar beroende
på jordens varierande mottryck, SGF (2000). Därför bör enligt Almqvist
&  Eriksmats  (1994)  pelarnas  egenskaper  kontrolleras,  vilket  kan  ske
genom  att  t  ex  utföra  olika  typer  av  sonderingar  efter  en  viss
härdningstid.  Utmatningsdiagrammen  säger  ingenting  om  hur  väl
bindemedlet fördelas över tvärsnittet på en viss nivå.
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5.6 Utförda pelarsonderingar

Pelarna  kontrollerades  genom  förborrad  pelarsondering  med  separat
registrering  av  spetstryck  mot  vingen.  En  inbyggd  inklinometer
registrerade  sondens  lutning  vilket  gör  det  möjligt  att  bedöma  om
sonden styrt ur pelaren. Förborrning utfördes med en 58 mm krona.

Även  förinstallerad  omvänd  pelarsondering  har  använts  för  att  mäta
pelarnas  hållfasthet  men  på  grund  av  tveksamheter  gällande
utvärderingen  av  hållfastheten  uppmätt  med  FOPS,  se  avsnitt  4.4.4,
används  endast  resultat  från  den  förborrade  pelarsonderingen  i
föreliggande studie.

Sonderingarna har utförts vid olika tidpunkter, de första vid en ålder av
34 dygn och de senaste vid en ungefärlig ålder av två och ett halvt år.
De  första  sonderingarna  genomfördes  för  att  få  en  indikation  på
hållfasthetstillväxten.  Utifrån  dessa  bestämdes  sedan  vid  vilken  ålder
övriga sonderingar skulle genomföras. Övriga sonderingar genomfördes
vanligen  ca  två  veckor  till  en  månad  efter  installationen  men  ett  antal
pelare  sonderades  vid en  ålder av  två  månader,  sex  månader  samt  två
och ett halvt år.
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6 Fältdata

Avsnittet  behandlar  vilka  bearbetningar  av  fältdatan  som  utförts  för
att  i  möjligaste  mån  undvika  att  avvikande  värden  påverkar
resultaten.  I  avsnittet  behandlas  också  hur  sonderingsmotståndet
räknas om till skjuvhållfasthet.

6.1 Allmänt

För  att  underlätta,  och  i  vissa  fall  möjliggöra,  statistisk  behandling  av
sonderingsresultaten  har  dessa  manuellt  kontrollerats  och  uppenbart
”irrelevanta” värden har plockats bort. I detta avsnitt förklaras närmare
vilka kontroller och modifieringar som utförts  för att eliminera värden
utan ”relevans” och vad som givit upphov till dessa ”irrelevanta” värden.
Utöver  denna  modifiering  har  även  en  omräkning  av
sonderingsmotståndet  utförts  för  att  erhålla  resultaten  som
skjuvhållfasthet.  Detta  för  att  lättare  kunna  göra  jämförelser  med
exempelvis laboratorieförsök.

6.2 Avvikande inblandningsmängd

En  gallring  av  installerade  pelare  med  avseende  på
inblandningsmängden  har  utförts  för  att  undvika  att  resultat  som  inte
är ”relevanta” tas med i undersökningarna. Gränsen för vad som är en
pelare med relevans är att inblandningsmängden inte får avvika mer än
±10 % från den nominella inblandningsmängden.

6.3 Sonderingar där sonden styrt ur pelaren

Ett fåtal sonderingar som misstänks ha styrt ut ur pelarna på ett mindre
djup,  än  det  i  respektive  provlokal  studerade  intervallet,  har  sorterats
bort. En korrekt bedömning av när sonden börjar gå ur pelaren är viktig
för  att  inte  undervärdera  kalkcementpelarens  hållfasthet  mot  djupet.
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Att sonderingen har styrt ut ur pelarna har avgjorts med ledning av dels
sondens  lutning  men  även  sonderingsdiagram.
Sonderingsdiagrammens  utseende  när  sonden  styrt  ur  pelaren  kan  se
olika ut beroende på hur sonden är vriden, se Figur 6.1 och Figur 6.2,
Axelsson & Larsson (1994).

Figur 6.1.   Exempel  på  sonderingsresultat  där  sonden  styrt  ur  pelaren,
Axelsson & Larsson (1994).
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Figur 6.2.   Exempel  på  sonderingsresultat  där  sonden  styrt  ur  pelaren,
Axelsson & Larsson (1994).

6.4 Värden orsakade av omtag

En manuell genomgång av sonderingsfilerna har utförts vid vilken stora
och  i  djupled  begränsade  sänkor  i  sonderingsmotståndet  till  följd  av
omtag  vid  sonderingarna  har  tagits  bort.  Värdena  uppstår  under  de
uppehåll i neddrivningen av sonden som sker till följd av att ytterligare
sonderingsstänger  måste  skarvas  på.  Vilka  värden  som  uppstått  vid
omtag  framgår  tydligt  i  diagram  över  sonderingsmotstånd  mot  djup.
Detta  eftersom  värden  uppkomna  genom  omtag  förekommer  med  ett
visst intervall som är ungefär lika med längden på sonderingsstängerna,
se Figur 6.3.

6.5 Ytligt respektive djupt belägna delar av pelare

De  ytligast  belägna  delarna  av  pelarna  har  inte  undersökts  i  detta
arbete.  Detta  beror  dels  på  att  de  översta  delarna  av  leran  består  av
torrskorpelera  men  även  på  att  leran  på  flera  av  platserna  innehåller
växtdelar  i  de  översta  metrarna.  Eftersom  det  är  tveksamt  om  det
överhuvudtaget  bildas  någon  pelare  i  torrskorpelera  samt  att
hållfasthetstillväxten,  enligt  Åhnberg  et  al.  (1995),  kan  hindras  av
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organiska  ämnen  i  jorden,  har  de  ytligast  genomförda  delarna  av
sonderingarna  ej  analyserats.  Hur  djupt  torrskorpelera  och  växtdelar
förekommer  inom  provlokalerna  har  utvärderats  genom  analys  av
upptagna  prover.  Resultaten  från  dessa  redovisas  i  avsnitt  5.4  samt
bilagorna A2A6. Även de allra djupaste delarna av pelarna har lämnats
obearbetade beroende på den stora variationen i pelarnas nedre del.
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Figur 6.3.   Värden  uppkomna  genom  omtag  ses  i  figuren  som
återkommande sänkor varannan meter, Edstam et al (2004).

6.6 Omräkningstal sonderingsmotstånd  skjuvhållfasthet

Vid  sondering  med  tryckt  sondering  erhålls  ett  mått  på  pelares
hållfasthet i form av ett penetreringsmotstånd. Detta motstånd kan inte
direkt användas för att göra jämförelser med i  laboratorium fastställda
skjuvhållfastheter.  För  att  möjliggöra  jämförelser  måste
sonderingsmotståndet  omvandlas  till  skjuvhållfasthet.  Detta  sker
genom att använda ett empiriskt samband, SGF (2000).
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Enligt  SGF  (2000)  kan  pelarens  skjuvhållfasthet,  vid  homogent
pelartvärsnitt  och  förborrning  med  55  –  65  mm  krona,  beräknas  som
0,1  gånger  nettotrycket  mot  sondens  vingar  och  spets.  Detta  ger
uttrycket:

A
P

fu ⋅= 1,0τ (6.1)

där 0,1 är omräkningstalet,

P är nettokraften vid sondering och

A är tvärsnittsarean på sondens vingar och spets.

Uttrycket  i  ekvation  (6.1)  är  detsamma  som  uttrycket  i  ekvation  (6.2)
men med bärighetsfaktorn (N) = 10:

AN
P

fu ⋅
=τ (6.2)

där P är nettokraften vid sondering,

N är bärighetsfaktorn och

A är tvärsnittsarean på sondens vingar och spets.
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Dessa  beräkningar  förutsätter  dock  att  arean  kan  beräknas  korrekt.
Enligt  Edstam  (2004)  varierar  den  verksamma  arean  avsevärt  i  olika
jordtyper  då  det  råder  osäkerhet  om  huruvida  förborrning  verkligen
resulterar  i  ett  öppet  hål  eller  om  pelaren  nyper  tag  i  stången  under
vingen  vid  sondering.  Om  det  skulle  vara  så  att  pelaren  nyper  tag  i
stången  under  vingen  riskerar  skjuvhållfastheten  att  överskattas
eftersom  det  vid  utvärdering  av  sonderingsmotståndet  förutsätts  att
stången går i förborrningen och därmed inte förorsakar något motstånd.

I  detta  examensarbete  har  omräkningen  till  skjuvhållfasthet  angivits
som  ett  tal  multiplicerat  med  sonderingsmotståndet.  Denna
multiplikator anges som

AN
tornMultiplika

⋅
=

1
(6.3)

och är endast en omskrivning av formel 6.2.

I föreliggande projekt sattes multiplikatorn med hänsyn till osäkerheter
enligt ovan till 12,5, Edstam (2004).
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7 Normalisering och spridningsmått

I  avsnittet  avses  att  kort  förklara  hur  normalisering  skett  och  vilka
spridningsmått som räknats fram ur sonderingsdatan.

7.1 Allmänt

Jordens egenskaper varierar  inte slumpmässigt  i  jordvolymen, snarare
varierar  jordens  egenskaper  gradvis  och  följer  ett  mönster  som  kan
utvärderas  genom  att  använda  rumsliga  korrelationsstrukturer,  där
jordens  egenskaper  behandlas  som  stokastiska  variabler,  Elkateb  et  al
(2003). Den rumsliga korrelationsstrukturen kan enligt Deutsch (2002)
uttryckas  med  variogram.  Variogram  kan  dock  endast  användas  på
stationära  stokastiska  variabler  där  både  medelvärde  och
standardavvikelse är konstanta över det undersökta området, Elkateb et
al. (2003). Då de flesta jordmekaniska egenskaperna uppvisar trender i
vertikalled,  till  följd  av  känslighet  för  tryckförändringar  mot  djupet,
måste dessa normaliseras innan korrelationsstrukturen kan utvärderas,
se Figur 7.1.



Statistisk analys av kalkcementpelares vertikala korrelationsstruktur

42

Figur 7.1.   Exempel  visande  på  skillnad  i  spridningsmått  då  trender
beaktas respektive ej beaktas, Bengtsson et al. (1984).

Försök  att  normalisera  har  skett  på  flera  olika  sätt;  genom  att  räkna
fram  en  förstärkningseffekt  samt  genom  olika  typer  av
regressionsanalyser.

7.1.1 Förstärkningseffekt

Förstärkningeffekten  räknas  fram  genom  att  den  ur  sonderingarna
framräknade  skjuvhållfastheten  vid  ett  visst  djup  divideras  med  den
oförstärkta  jordens  skjuvhållfasthet  vid  samma  djup.  Detta  ger
förstärkningseffekten, Seff, enligt SGF (2000):

jordfu

pelarefu
effS

,

,

τ
τ

= (7.1)

Den  oförstärkta  jordens  skjuvhållfasthet  har  erhållits  från
undersökningar  utförda  i  direkt  anslutning  till  provpelarna,  se  avsnitt
5.4 samt bilaga B1B5.

7.1.2 Regressionsanalys

Enligt  Elkateb  et  al  (2003)  är  det  vanligaste  förfarandet  vid
normalisering  att  genomföra  en  linjär  regressionsanalys.  Vid
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regressionsanalysen  i  föreliggande  arbete  har  istället  ett
andragradspolynom  anpassats  till  varje  sondering  och  polynomet  har
därefter  subtraherats  från  respektive  sondering.  Genom  detta
förfarande  är  kravet  gällande  stationäritet  uppfyllts.
Regressionsanalysen  har  i  detta  fall  genomförts  med  programvaran
Statgraphics plus 5.0.

7.2 Spridningsmått

En täthetsfördelning kan beskrivas genom att ange vissa karaktäristiska
mått.  Två  av  måtten,  medelvärdet  (µx)  och  variansen  ( 2

xσ ),  beskriver

kurvans läge på xaxeln respektive hur utspridd den är. Det aritmetiska
medelvärdet  för  den  odränerade  skjuvhållfastheten  har  beräknats
enligt:

∑
=

=
n

i
ix x

n 1

1µ (7.2)

där n är antalet observationer och

ix  är det i:te observerade värdet.

Variansen har beräknats enligt:

( )
2

1

2

1
1









−

−
= ∑

=

n

i
ix x

n
µσ (7.3)

där ix  är det i:te observerade värdet,

µ  är medelvärdet av de n stycken värdena och
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n är antalet observationer

Standardavvikelsen  för  den  odränerade  skjuvhållfastheten  har
beräknats enligt:

( )

1
1

2

−

−
=

∑
=

n

x
n

i
i

x

µ
σ (7.4)

där ix  är det i:te observerade värdet,

µ  är medelvärdet av de n stycken värdena och

n är antalet observationer

Variationskoefficienten  för  den  odränerade  skjuvhållfastheten  har
utvärderats enligt:

( ) 100⋅=
x

xxV
µ
σ

(7.5)

där  x är standardavvikelse beräknad enligt ekvation 7.4 och

µx  är  medelvärdet  av  de  observerade  värdena  beräknat  enligt  ekvation
7.2.
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8 Statistisk behandling av sonderingar

I kapitlet avses att kort beskriva teorin bakom den utförda statistiska
bearbetningen  av  sonderingsresultaten  samt  hur  beräkningar  och
utvärdering  gått  till.  En  kort  beskrivning  ges  även  av  de  i  arbetet
använda fördelningsfunktionerna.

8.1 Allmänt

I klassisk statistik antas värdena vanligen vara statistiskt oberoende av
varandra.  Detta  är  dock  inte  fallet  vid  analys  av  geologiska  data  där
värden  lokaliserade  nära  varandra  tenderar  att  vara  mer  likartade  än
värden  skilda  åt  med  ett  större  avstånd.  Det  mest  frekvent  använda
verktyget  för  att  beskriva  rumsliga  variationer  i  geostatistiskt  material
är variogrammet, Srivastava (1996).

8.2 Variogram

Två olika variogramtyper har använts vid analyserna  i detta arbete;
det  experimentella  semivariogrammet  och  det  modellanpassade
semivariogrammet.

8.2.1 Experimentellt variogram

Det  experimentella  semivariogrammet  erhålls  genom  att  beräkna
variansen i varje enskild punkt med hänsyn till alla omgivande punkter
och sedan plotta dessa mot punkternas separationsavstånd, Srivastava,
(1996). Detta sker enligt Elkateb et al. (2003) enligt:

( ) ( ) ( )[ ]
2

1

12 ∑
=

+−=
n

i
ii hxx

n
h ττγ (8.1)
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där ( )hγ2   är  variogrammet  (ger  efter  division  med  två
semivariogrammet),

h är punkternas separationsavstånd,

n är antalet mätningar med separationsavståndet h,

( )ixτ  är värdet på skjuvhållfastheten i punkten xi och

( )hxi +τ  är värdet på skjuvhållfastheten på avståndet h ifrån punkten xi,

Om  punkter  med  ett  litet  separationsavstånd  är  mer  lika  varandra  än
punkter  skilda  åt  av ett  större  separationsavstånd, vilket  är  vanligt  för
geologiska data, ses detta på försökskurvan genom att variansen stiger
med ett ökande separationsavstånd, se Figur 8.1.

Figur 8.1.   Försökskurva  visande  att  punkter  med  ett  litet
separationsavstånd  är  mer  lika  varandra  än  punkter  skilda  åt
av ett större separationsavstånd, Srivastava (1996).

Det  finns  tre  termer  med  vilka  variogrammet  enligt  Srivastava  (1996)
kan beskrivas; ”sill”, ”range” och ”nugget effect”, se Figur 8.2.

Sill anger den platå variogrammet efter ett visst mått av separation når
på  grund  av  att  variansen  mellan  punkterna  börjar  uppträda
slumpmässigt.  För  ett  variogram  uppstår  denna  platå  vid  ett  värde
ungefär dubbelt så stort som variansen. För ett semivariogram, som är
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variogrammet dividerat med två, motsvarar platån följaktligen ungefär
variansen, Srivastava (1996).

Range är det avstånd vid vilket variogrammet (försökskurvan) når ”sill
platån”.  Range  anger  enligt  Srivastava  (1996)  det  separationsavstånd
där punkter övergår från att vara korrelerade3 med andra värden till att
inte ha någon korrelation med andra värden. Range kallas därför också
influensavståndet  eller  korrelationsavståndet.  Enligt  Elkateb  et  al.
(2003) beror dock korrelationsavståndet av vilken modell som valts för
att beskriva det experimentella variogrammet, se avsnitt 8.2.2.

Nugget  effect  är  avståndet,  från  origo  räknat,  där  det  experimentella
variogrammet skär ordinatan. För punkter lokaliserade på exakt samma
ställe,  separationsavståndet  lika  med  noll,  blir  det  experimentella
variogrammet noll och går genom origo. Detta är dock inte alltid fallet
beroende  på  samplingsavstånd  och  fel  i  samplingarna,  Srivastava
(1996).

Figur 8.2.   Termer med vilka variogram kan beskrivas, Srivastava (1996).

3  Term  för  statistiskt  beroende  mellan  två  storheter.  Den  används  vanligen  snävare,
knuten till variationskoefficienten som ett mått på graden av linjärt samband.
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8.2.2 Modellanpassning av variogram

När det experimentella semivariogrammet bestämts tas en matematisk
modell fram som beskriver detta. En modell är nödvändig för att erhålla
en  kontinuerlig  funktion  som  kan  användas  vid  utvärdering  av
variogrammet. De vanligaste typerna av modellkurvor som används för
att  beskriva  det  experimentella  semivariogrammet  är  den  sfäriska,
exponentiella  och  den  gaussiska,  se  Figur  8.3Figur  8.5.  Dessa  olika
modeller kan också kombineras för att erhålla en bättre anpassning till
det experimentella semivariogrammet.

Figur 8.3.   Exponentiell modellkurva, Elkateb et al. (2003).
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Figur 8.4.   Sfärisk modellkurva, Elkateb et al. (2003).

Figur 8.5.   Gaussisk modellkurva, Elkateb et al. (2003).

8.2.3 Utvärdering

När en modellkurva anpassats till det experimentella variogrammet kan
korrelationsavståndet utvärderas. Detta  sker på olika  sätt beroende på
vilken modellanpassning som valts, sfärisk, gaussisk eller exponentiell.
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För den sfäriska modellanpassningen läses korrelationsavståndet av på
abskissan där modellanpassningen skär ”sillplatån” eller variansen, se
Figur  8.4.  För  de  två  andra  typerna  av  modellanpassningar,  den
exponentiella  och  den  gaussiska,  sker  avläsningen  på  abskissan  där
modellanpassningen uppgår till 95 % av ”sillplatån” eller variansen, se
Figur 8.3 respektive Figur 8.5. De datapunkter som befinner sig ovanför
variansen,  antas  vara  okorrelerade,  och  har  alltså  ingen  inverkan  på
resultatet.  Därför  tas  dessa  inte  med  vid  anpassningen  av
modellvariogrammet, Elkateb et al. (2003).

Data  som  ger  ett  långt  korrelationsavstånd  och  i  stort  sett  går  genom
origo, indikerar att värdena kommer från en jämn fördelning utan stora
fluktuationer. Skulle ett kortare korrelationsavstånd erhållas,  tyder det
på motsatsen, att värden uppträder mer slumpartat, Srivastava (1996).

8.2.4 Beräkningar

Korrelationsavståndet  har  bestämts  genom  att  använda  VARIOWIN
2.2. Detta är en programvara som i sin tur består av ett antal program:

1. Prevar2D  –  för  att  avgöra  hur  många  par  av  punkter  som  är
möjliga att interpolera mellan

2. Vario2D with PCF – för att bestämma antalet steg och steglängd
som det experimentella semivariogrammet skall beräknas med

3. Model – för att anpassa en modellkurva till ett semivariogram.

Prevar 2D

I  Prevar  2D  räknas  antalet  par  fram  som  är  möjliga  att  interpolera
mellan.  Indatafilen  till  Prevar2D  måste  vara  i  GeoEASformat  vilket
medför att datafilerna som skall köras  i programmet måste skrivas om
till  detta  format.  Indatafilen  kan  skrivas  in  i  t  ex  programmet
Anteckningar  som  sedan  sparas  i  datformat.  Indatafilen  skrivs  enligt
Anselin (2003) in enligt nedanstående punkter:

• Första raden är en titel.

• Andra raden anger antalet variabler.

• Följande rader, en per variabel, anger variabelnamn och enhet.

• Datatabellen måste innehålla en rad per observation.

• Datatabellen kan bara innehålla siffror.



Kapitel 8 Statistisk behandling av sonderingar

51

• Saknade värden måste indikeras med koden ”1E31”

Ett exempel på indatafil visas i Figur 8.6.

Figur 8.6.   Utdrag ur indatafil i GeoEAS format.

När en körning väl genomförts i Prevar2D skapas en ny fil i pcfformat,
pair  comparison  file.  Denna  innehåller  avståndet  mellan  punkterna  i
binärt  format  och  ersätter  nu  den  ursprungliga  datafilen,  som  inte
längre behövs.

Vario 2D

Som indata till programmet Vario 2D används den datafil som skapades
av  Prevar  2D.  Vid  körning  i  programmet  Vario2D,  kan  ett
riktningsvariogram  skapas,  vilket  sker  genom  att  variansen  för  varje
punkt inom området beräknas med hänsyn till alla omgivande punkter.
Vid körningen av programmet valdes beräkningsavståndet till 0,21 och
antalet steg till 8.

Model

När  det  experimentella  variogrammet  erhållits  måste  en
modellanpassning  utföras  för  att  möjliggöra  utvärdering  av
korrelationsavstånd. Denna utförs  i programmet Model.  I programmet
utförs  tester  med  de  olika  modellerna,  sfärisk,  gaussisk  och
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exponentiell.  Den  modell  som  enligt  programmet  ger  bäst
approximation av det experimentella semivariogrammet används sedan
för utvärdering av korrelationsavståndet.

8.3 Fördelningsfunktioner

Många observationer av geologiska data uppvisar en spridning som inte
är normalfördelad. I själva verket är det vanligare att fördelningarna för
sådana  observationer  är  positivt  snedfördelade.  Det  är  också  frekvent
förekommande  med  sammansatta  fördelningar  bestående  av  två  eller
flera  olika  fördelningar  vid  studier  av  geologiska  data,  Koch  &  Link
(1970). I denna studie används dock inte sammansatta fördelningar vid
fördelningstesterna.  Däremot  testas  ett  urval  av  kontinuerliga
fördelningar  på  materialet  och  dessa  presenteras  kortfattat  i  detta
avsnitt.

8.3.1 Normalfördelning

Normalfördelningen  är  alltid  en  symmetrisk  och  ”klockformad”
fördelningsfunktion, se Figur 8.7. Formen varierar dock något beroende
på ingående parametrar.

Figur 8.7.   Exempel på normalfördelningskurvans utseende.
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Normalfördelningen ges av uttrycket

( )
2

2

2

2
1)( x

xx

x

exP σ
µ

πσ

−−

= (8.2)

där parametrarna µx och  x är medelvärde respektive standardavvikelse.

8.3.2 Lognormalfördelning

Lognormalfördelningen  är  en  kontinuerlig  fördelning  som
karaktäriseras  av  egenskapen  att  de  logaritmerade  observationerna
följer en normalfördelning. Denna fördelning, se Figur 8.8, uppvisas av
ett flertal geologiska data och karaktäriseras av att de flesta observerade
värdena,  jämfört  med  medelvärdet,  är  små  medan  ett  fåtal  är  mycket
stora, Koch & Link (1970).

Figur 8.8.   Exempel på LogNormalfördelningskurvans utseende.
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Formeln för LogNormalfördelningen ges av
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2
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−−

=
x

e
x

xP (8.3)

där  de  två  parametrarna  x  och  x  är  medelvärdet  och
standardavvikelsen av de logaritmerade observationerna, x.

Den  lognormala  fördelningsfunktionen  är  alltid  förskjuten  åt  vänster.
Hur  mycket  den  är  förskjuten  beror  på  parametern  2,  vilket  är
variansen av  de  logaritmerade observationerna. Om  2  är  litet betyder
det  att  även  förskjutningen  är  liten  och  frekvensfördelningen  är  i  det
närmaste normal, Koch & Link (1970).

8.3.3 Weibullfördelning

Weibullfördelningen,  se  Figur  8.9,  används  bland  annat  för  studier  av
utmattning  och  brott  vid  livslängdsundersökningar  av
maskinkomponenter.

Figur 8.9.   Exempel på Weibullfördelningens utseende.
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Weibullfördelningen ges av

β

α
x

exP
−

−= 1)( (8.4)

där  parametrarna    och    är  form  respektive  skalparametrar.  I  Figur
8.9 har   = 25 respektive   = 100 använts.

8.3.4 Logistisk fördelning

Den  logistiska  fördelningen visas  i Figur 8.10. Denna används ofta  för
att beskriva binära data,  såsom kön eller andra  typiska  fall där endast
två  möjliga  utfall  existerar.  Den  används  också  frekvent  vid  logistisk
regression.

Figur 8.10.   Exempel på den Logistiska fördelningens utseende.

Den logistiska fördelningen ges av
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där µ är medelvärdet och   är standardavvikelsen.

8.3.5 Utvärdering av fördelningar

Utvärdering  av  sonderingarnas  fördelningsfunktion  har  utförts  i
programmet  Statgraphics  plus  5.0  Plus.  För  fördelningstesterna
användes metoden KolmogorovSmirnov, vilken beräknar det maximala
avståndet  mellan  den  uppmätta  fördelningen  och  den  anpassade
fördelningen. Om det maximala avståndet för ett test är stort, kan den
anpassade fördelningen inte accepteras.

Testerna  utfördes  genom  att  undersöka  om utvalda  sonderingsresultat
kan  anpassas  till  någon  av  funktionerna  presenterade  i  avsnitt  8.3.
Nollhypotesen  att  sonderingens  normaliserade  skjuvhållfasthet  kan
anpassas  till  någon  av  de  ovan  nämnda  fördelningarna  på  5 %
signifikansnivå användes.
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9 Felkällor

I  detta  kapitel  beskrivs  ett  antal  möjliga  felkällor  vilka  kan  ha
påverkat resultaten.

9.1 Allmänt

En  rad  möjliga  felkällor  finns  att  beakta.  Många  av  dessa  är
förknippade  med  installations  och  provningsmetodernas
osäkerheter. I detta avsnitt behandlas ett antal felkällor, sannolikt de
viktigaste,  men  det  finns  naturligtvis  många  fler.  Felkällorna  delas
upp i underavsnitten installation, provning samt utvärdering.

9.2 Installation

• Det  går  inte  fastställa  att  en  viss  uppvägd  mängd  bindemedel
verkligen  matas  ut  på  en  viss  nivå.  Detta  medför  att  det  är
omöjligt  att  veta  hur  mycket  bindemedel  som  finns  på  en  viss
nivå.

• Det  finns  ingen  möjlighet  att  kontrollera  hur  bindemedlet
fördelas  över  pelartvärsnittet.  Ojämn  fördelning  över
pelartvärsnittet kan ge missvisande provningsresultat.

9.3 Provning

• Sonden  kan  ha  styrt  ut  ur  pelaren  delvis  utan  att  det  har
upptäckts  på  sonderingsresultaten.  Även  om  sonden  har
utrustats med instrument som ger information om lutningen, är
det omöjligt att avgöra om sonden går i pelarens centrum. Detta
försvåras  ytterligare  av  att  det  inte  är  säkert  att  pelaren
installerats helt lodrätt.
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• Vid tryckt pelarsondering går det inte att utvärdera om uppmätt
motstånd  beror  på  hela  pelartvärsnittet  eller  delar  av
pelartvärsnittet med högre hållfasthet.

• Sondens  utformning,  med  konstant  tjocklek,  medför  att
sonderingen  provar  en  relativt  sett  större  del  av  det  inre  av
pelartvärsnittet än det yttre. Därmed speglar sonderingen i högre
grad pelarens inre delar än de yttre.

• Provning  av  kalkcementpelare  är  en  process  som  påverkas  av
maskinisten.  Hur  denne  utför  provningen  torde  ge  utslag  i
provningsresultaten på ett sätt som är svårt att förutse.

9.4 Utvärdering

• Det finns en risk att värden som ansetts vara irrelevanta felaktigt
tagits bort från sonderingsfilerna.

• Normaliseringen  är  en  mycket  komplicerad  och  osäker  process
och  dessutom  till  delar  ett  subjektivt  arbete.  I  denna  studie  har
normaliseringen  utförts  på  ett  flertal  sätt;  genom  att  beräkna
stabiliseringseffekten, linjär regression samt polynomregression.
Den sistnämnda valdes slutligen till  följd av att den eliminerade
större  delen  av  den  storskaliga  trenden  i  pelarsonderingarna.
Baserat  på  erfarenheter  i  denna  studie  är  det  lämpligare  att
utföra  normaliseringen  på  detta  sätt  än  genom
”handpåläggning”,  eftersom  det  på  detta  sätt  säkerställs  att
personliga värderingar inte slår igenom i resultaten. Det är dock
inte säkert att den normalisering som utförts på ett korrekt sätt
tar  bort  trender.  Det  komplicerade  är  att  ta  bort  tillräckligt
mycket av  trenden utan att  förvanska det som är av  intresse att
undersöka.  I  detta  arbete  beskrivs  den  småskaliga  variationen  i
kalkcementpelarna  och  därför  har  ett  försök  att  eliminera  den
storskaliga trenden utförts.

• Det  föreligger  en  inte  obetydlig  risk  att  rena  fel  förekommer  i
materialet, till följd av den mänskliga faktorn, då en stor mängd
data har hanterats under arbetets gång.
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10 Resultat

I  detta  avsnitt  presenteras  resultaten  från  undersökningarna  av
pelarsonderingarnas  normaliserade  skjuvhållfasthet  vad  gäller
variationskoefficient,  korrelationsavstånd  och  fördelningsfunktioner  i
axialled.

10.1 Allmänt

Målen med föreliggande arbete var att undersöka variationskoefficient,
korrelationsavstånd  och  fördelningsfunktion  för  respektive
pelarsondering. Resultaten redovisas i Bilaga C1 – C5. I följande avsnitt
har  resultaten  sammanställts  i  tabeller  och  diagram  för  att  förbättra
överskådligheten.

10.2 Variationskoefficient

Variationskoefficienten  med  avseende  på  pelarnas  normaliserade
skjuvhållfasthet har beräknats för grupper av sonderingar med samma
ålder  och  inom  samma  provlokal  genom  att  använda  respektive
sonderings  normaliseringspolynom4.  Genom  detta  förfarande  jämnas
variationskoefficienten  ut  då  enstaka  höga  eller  låga  värden  i
sonderingarna ej  inverkar. Variationskoefficienten har beräknats enligt
ekvation 7.5.

4 Den funktion med vilken den storskaliga trenden i respektive sondering eliminerats.
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Tabell 10.1.  Sammanställning  av  variationskoefficienter  med  avseende  på
pelarnas  skjuvhållfasthet,  utvärderad  ur  respektive  sonderings
normaliseringspolynom.

Provlokal Ålder (dygn)  V min (%) V max (%) V medel (%)

Älvängen 3 13,840 23,363 13,840

11 14,853 24,581 20,430

21 14,366 36,105 27,844

33 7,716 18,684 15,159

Nol 3 4,877 14,515 9,414

22 10,474 21,270 12,554

Nödinge 4 11,147 21,926 17,365

6 15,505 27,893 22,161

14 17,274 25,765 21,824

30 10,968 19,733 13,548

190 0,027 12,371 8,021

210 4,322 22,250 9,823

870 6,070 15,302 8,486

Stora Viken 31 6,213 13,250 7,270

56 4,737 17,966 12,779

Surte 4 2,503 20,533 9,330

14 18,523 28,454 20,731

33 6,653 12,183 7,563

Variationskoefficientens  medelvärde  i  samtliga  områden  varierar
mellan ca 1030 %.

Studeras  endast  provlokal  Nödinge  kan  en  minskande
variationskoefficient med ökande ålder (hållfasthet) anas, se Figur 10.1,
vilket  bland  annat  har  rapporterats  av  Hedman  &  Kuokkanen  (2003).
Detta kan betyda att pelarna blir mer homogena med tiden.
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Figur 10.1.   Variationskoefficientens medelvärde med avseende på pelarnas
skjuvhållfasthet  inom  respektive  åldersgrupp  i  provlokal
Nödinge.

En  tänkbar  orsak  till  detta  kan  vara  att  bindemedlet  inte  härdar  med
samma hastighet mot djupet på grund av skillnader i förhållanden längs
pelarlängden. Med tiden härdar dock antagligen allt stabiliseringsmedel
och jämnar ut variationerna.

En  annan  tänkbar  orsak  kan  vara  den  molekylära  diffusionen  som
strävar efter att utjämna olikheter.

Att  en  motsvarande  trend  inte  kan  urskiljas  i  övriga  provlokaler  kan
bero  på  den  stora  variationen  i  antalet  ingående  pelare  i  respektive
grupp  eller  det  stora  åldersspannet  i  Nödinge  jämfört  med  övriga
provlokaler.

I  Nödinge  uppvisar  den  naturliga  leran,  enligt  Alén  (1998),  en
variationskoefficient för den odränerade skjuvhållfastheten som sjunker
från  ca  15  %  i  den  övre  delen  till  ca  10  %  på  8  m  djup.  Någon  sådan
effekt kan inte urskiljas i provpelarna, snarare är variationskoefficienten
tämligen konstant mot djupet. Detta kan tyda på att jordens inverkan på
kalkcementpelarna eliminerats genom den utförda normaliseringen och
att  den  beskrivna  korrelationsstrukturen  verkligen  avspeglar
inblandningsprocessen och inte jorden.
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10.3 Korrelationsavstånd

Korrelationsavståndet  för  samtliga  provlokaler  varierar  mellan  0,12  –
1,59  m,  se  avsnitt  8.2.1  för  närmare  beskrivning.  Då  två
korrelationsavstånd  i  pelare  i  Surte,  provade  vid  3  dygn,  som  avviker
kraftigt  från  alla  övriga  har  tagits  bort  varierar  korrelationsavståndet
mellan  0,12  –  0,63  m.  I  provlokalerna  var  för  sig  erhölls  resultaten
enligt Tabell 10.2.

Tabell 10.2.  Sammanställning av korrelationsavstånd i respektive provlokal.

Provlokal Ålder
(dygn)

Antal
(st)

Min korrelations
avstånd (m)

Max korrelations
avstånd (m)

Älvängen 3 3 0,33 0,40

11 6 0,15 0,39

21 6 0,17 0,45

2833 3 0,33 0,38

Nol 4 3 0,44 0,48

22 12 0,20 0,62

Nödinge 4 3 0,34 0,45

6 2 0,15 0,24

14 9 0,21 0,42

30 6 0,15 0,40

190 2 0,22 0,24

210 3 0,15 0,30

ca 870 8 0,14 0,27

Stora Viken 6 1 0,29 0,29

31 6 0,18 0,28

56 4 0,12 0,38

Surte 4 3 0,18 1,59

14 9 0,17 0,50

33 6 0,21 0,63

I  många  fall  erhölls  experimentella  semivariogram  som  var  svåra  att
finna en bra modellanpassning till, se Figur 10.2. En orsak till detta kan
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vara  enstaka  markant  avvikande  värden  i  sonderingarna,  vilka  har  en
stor  inverkan  på  semivariogrammen.  I  de  flesta  fall  kunde  dock  en
lämplig  modellanpassning  som  beskriver  det  experimentella
semivariogrammet finnas, se Figur 10.3.

Figur 10.2.   Exempel  på  där  det  varit  problematiskt  att  finna  en
modellanpassning till det experimentella semivariogrammet.

Figur 10.3.   Exempel  på  där  en  lämplig  modell  funnits  att  beskriva  det
experimentella variogrammet.
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På  grund  av  det  stora  antalet  semivariogram  i  studien  kan  dock  anses
att  en  någorlunda  bra  bild  av  korrelationsavstånden  i  provlokalerna
erhållits.

Om  endast  provpelarna  som  testats  vid  en  ålder  av  ca  2,5  år  (8  st)
undersöks  med  avseende  på  korrelationsavstånd,  erhålls  ett  relativt
snävt  intervall  (0,14  –  0,27  m).  Om  dessutom  endast  de  pelare  utav
dessa  studeras,  som  uppvisar  en  normaliserad  axiell
skjuvhållfasthetsfördelning  vilken  är  normalfördelad  på  5 %
signifikansnivå  (6  st),  erhålls  ett  korrelationsavstånd  som  är  ännu
snävare  (0,14–0,20  m).  Det  korta  korrelationsavståndet  indikerar  att
pelarnas skjuvhållfasthet uppträder slumpartat mot djupet.

Den  naturliga  lerans  vertikala korrelationsavstånd  i  Nödinge  är,  enligt
Alén  (1998),  mindre  än  0,5  m,  dvs  mindre  än  provtagningsavståndet
som  i  detta  fall  var  0,5  m  i  vertikalled.  Erhållna  korrelationsavstånd
varierar dock något beroende på vilken modell som ansätts.

10.4 Fördelningar

Drygt  50  %  av  de  normaliserade  sonderingsresultaten  är
normalfördelade på 5 % signifikansnivå. Dock är inte huvuddelen av de
sonderingar  som  kan  förkastas  tillhöra  normalfördelning  på  5 %
signifikansnivå  radikalt  skilda  från  övriga  sonderingar  i  respektive
provlokal,  vilket  kan  studeras  närmare  i  bilagorna  CG.  Detta  innebär
att  normalfördelningen  bör  kunna  antas  även  för  övriga  pelare.  En
sammanställning över fördelningstesterna återfinns i Tabell 10.3.

Tabell 10.3.  Sammanställning  av  hållfasthetsfördelningar  i  respektive
provlokal.

Provlokal Normal
st (%)

Lognormal
st (%)

Logistisk
st (%)

Weibull
st (%)

Älvängen 8 (44 %) 7 (39 %) 7 (39 %) 1 (6 %)

Nol 5 (33 %) 6 (40 %) 7 (47 %) 4 (27 %)

Nödinge 22 (67 %) 15 (45 %) 18 (55 %) 15 (45 %)

Stora Viken 6 (55 %) 7 (64 %) 9 (82 %) 7 (64 %)

Surte 7 (39 %) 8 (44 %) 4 (22 %) 3 (17 %)

Totalt 48 (51 %) 43 (45 %) 45 (47 %) 30 (32 %)
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Närmare studier av pelarna som sonderades ca 2,5 år efter installation,
ger  intrycket  av  att  vara  betydligt  homogenare  mot  djupet.  Dock
fluktuerar  skjuvhållfastheten  fortfarande  men  i  en  mindre  skala.  Av
dessa pelare är 75 % normalfördelade på 5 % signifikansnivå.
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11 Slutsatser

Korrelationsstrukturen avseende hållfastheten utvärderad från ca 100
kalkcementpelarsonderingar  utförda  i  Götaälvdalen  har  utvärderats
med  semivariogram.  Vidare  har hållfasthetsfördelningen analyserats
statistiskt.  Följande  slutsatser  har  kunnat  dras  utifrån  analyserna
utförda i föreliggande examensarbete:

• Normalisering  med  andragradspolynom  eliminerar  huvuddelen
av den storskaliga trenden i kalkcementpelarnas skjuvhållfasthet
över pelarnas längd.

• Kalkcementpelarnas  variationskoefficient  i  vertikalled,  med
avseende på skjuvhållfasthet, varierar mellan ca 10  30 %.

• Kalkcementpelarnas  korrelationsavstånd  i  vertikalled,  avseende
skjuvhållfasthet, varierar mellan 0,12 – 0,63 m.

• Den  normaliserade  axiella  skjuvhållfastheten  är  i  51  %  av  de
undersökta  kalkcementpelarna  normalfördelad  på  5 %
signifikansnivå.  Dock  är  övriga  pelares  normaliserade  axiella
skjuvhållfasthet  inte  radikalt  annorlunda,  vilket  innebär  att
normalfördelning bör kunna antagas för samtliga.

• Den  axiella  variationskoefficienten  avseende  pelarnas
skjuvhållfasthet  minskar  med  ökande  pelarålder
(skjuvhållfasthet).

• Kalkcementpelarnas  skjuvhållfasthet  varierar  slumpartat  mot
djupet.

• Variationskoefficienten  är  tämligen  konstant  mot  djupet  i
pelarna.



Statistisk analys av kalkcementpelares vertikala korrelationsstruktur

68



Kapitel 12 Referenser

69

12 Referenser

Publicerade källor:

Alén,  C.,  (1998). On  probability  in  geotechnics. Doktorsavhandling,
Institutionen för geoteknik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

Almqvist,  L.  &  Eriksmats,  K.  (1994). Djupstabilisering  med
kalkcementpelare:  en  fält  och  laboratoriestudie  av  inverkande
faktorer.  Examensarbete,  Institutionen  för  geoteknik,  Chalmers
tekniska högskola, Göteborg.

Andréasson,  B.,  Edstam,  T.,  Svensson,  L.  (2002).  Väg  och  järnväg  i
södra Göta älvdalen. Bygg & teknik, nr 1, 2002.

Anselin,  L.,  (2003). An  introduction  to  Variography  using  Variowin.
Department  of  Agricultural  and  Consumer  Economics,  University  of
Illinois, UrbanaChampaign.

Asano,  J.,  Ban,  K.,  Azuma,  K.  and  Takahashi,  K.  (1996).  Deep  mixing
method  of  soil  stabilization  using  coal  ash. Proc.  of  the  ISTokyo´96,
Tokyo, 393398.

Axelsson,  A.  och  Larsson,  S.  (1994). Provningsmetoder  på
kalkcementpelare,  Svealandsbanan.  Examensarbete,  Institutionen  för
jord och bergmekanik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Axelsson,  M.,  och  Rehnman,  SE.  (1999).  Field  methods  for  quality
control  at  the  dry  jet  mixing  method. Proceeding  of  International
Conference  on  Dry  Mix  Methods  for  Deep  Soil  Stabilization,
Stockholm.

Axelsson,  M.  (2001). Djupstabilisering  med  kalkcementpelare  –
metoder  för  produktionsmässig  kvalitetskontroll  i  fält.
Licentiatavhandling, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.



Statistisk analys av kalkcementpelares vertikala korrelationsstruktur

70

Bengtsson, P.E., Berggren, B., Olsson, L., Stille, H. (1984). Geoteknik &
Statistik, Redovisning av forskningsprojekt finansierat med medel från
Byggforskningsrådet (projekt nr 8104304, del 4)

Christensen, S., Watn, A., Nordal, S., Emdal, A., Lund, T., Kristiansen,
T.  (1999). Grunnforsterkning  med  kalksementpælar.  Arbetsrapport  9,
Svensk Djupstabilisering, Linköping.

Deutsch,  C.  V.  (2002). Geostatistical  Reservoir  Modeling. Oxford
University Press, New York.

Edstam,  T.  (1997). Erfarenhetsbank  för  kalkcementpelare.  Rapport  1,
Svensk Djupstabilisering, Linköping.

Edstam,  T.,  Ekström,  J.,  Hallingberg,  A.,  Nilsson,  L.  (2004).  Provning
av  kalkcementpelare  i  Göta  älvdalen.  Rapport  3:2004,  Svenska
Geotekniska föreningen, NGM2004 XIV Nordic Geotechnical meeting,
2004, pp D43 – D54.

Elkateb,  T.,  Chalaturnyk,  R.,  Robertson,  P.  K.  (2003).  An  overview  of
soil heterogeneity: quantification and implications on geotechnical field
problems. Canadian Geotechnical Journal, Vol. 40, No 1. pp 115.

Ekström,  J.  (1994). Kontroll  av  kalkcementpelare  –  Slutrapport  med
redovisning  av  fältförsök  i  Ljungskile.  Chalmers  Tekniska  Högskola,
Rapport B 1994:3, Göteborg.

Haglund,  E.,  Nilsson,  E.  (2001). Kalk  och  kalkcementpelare  –
Jämförelse  mellan  laboratoriestabilisering  och  pelarinstallation.
Arbetsrapport 18, Svensk Djupstabilisering, Linköping.

Halkola,  H.  (1999).  Quality  control  for  dry  mix  methods,  Keynote
lecture, Proceeding  of  International  Conference  on  Dry  Mix  Methods
for Deep Soil Stabilization, Stockholm.

Hedman,  P.  &  Kuokkanen,  M.,  (2003). Hållfasthetsfördelning  i
kalkcementpelare  :  Fältförsök  i  Strängnäs.  Examensarbete,
Institutionen för jord och bergmekanik, Kungliga Tekniska Högskolan,
Stockholm.

Janz,  M.,  &  Johansson,  S.E.  (2001). Olika  bindemedels  funktion  vid
djupstabilisering. Rapport 9, Svensk Djupstabilisering, Linköping.

Kivelö, M. (1994). Odränerade provbelastningar av kalkcementpelare i
fält.  Tritaami  Rapport  3002,  Institutionen  för  anläggning  och  miljö,
Avdelningen för jord och bergmekanik, Kungliga Tekniska Högskolan,
Stockholm.



Kapitel 12 Referenser

71

Koch, G.S. & Link, R.F.  (1970). Statistical analysis of geological data.
John Wiley & Sons, Inc, New York. ISBN 0471496901.

Larsson, S. (1997).Inblandningsmekanismer vid djupstabilisering med
kalk,  kalk/cementpelare  och  cementpelare.  Arbetsrapport  3,  Svensk
Djupstabilisering, Linköping.

Larsson, S. (2000). Blandningsmekanismer och blandningsprocesser –
med  tillämpning  på  pelarstabilisering.  Rapport  6,  Svensk
Djupstabilisering, Linköping.

Larsson, S. (2003) Mixing processes for ground improvement by deep
mixing. TRITAJOB PHD 1004. Div. of Soil and Rock Mechanics, Royal
Institute of Technology, Stockholm.

Larsson, S. and Nilsson, L. (2005) Findings of the work on influencing
factors on the installation process for limecement columns . Int. Conf.
on  Deep  Mixing  Best  Practice  and  Recent  Advances,  Stockholm  (In
press).

Larsson, S., Dahlström, M. and Nilsson, B. (2005a). Uniformity of lime
cement columns for deep mixing: a  field study. Ground Improvement,
Vol. 9, No. 1, 115.

Larsson, S., Stille, H. and Olsson, L. (2005b). On horizontal variability
in  limecement  columns  in  deep  mixing. Géotechnique,  Vol.  55,  No.  1,
3344.

Larsson,  S., Dahlström, M. and Nilsson, B.  (2005c). A complementary
field study on the uniformity of  limecement columns for deep mixing.
Ground Improvement, Vol. 9, No. 2, 6777.

Matsuo,  T.,  Nisibayashi,  K.  and  Hosoya,  Y.  (1996)  Studies  on  soil
improvement  adjusted  at  low  compressive  strength  in  deep  mixing
method. Proc. of the ISTokyo´96, Tokyo, 421424.

Olsson, L. (1986). Användning av  metoden i geotekniken  illustrerad
med  spontberäkning.  Doktorsavhandling,  Institutionen  för  jord  och
bergmekanik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Pannatier, Y. (1996) VARIOWIN: Software for Spatial Data Analysis in
2D. Springer Verlag, 1996, 91p. ISBN 0387946799

Parfitt, G.D. och Barnes, H.A. (1992). The dispersion of fine particles in
liquid media, Chapter 6, Mixing in the Process Industries, Butterworth
Heinemann, London, 1992, pp 99117.



Statistisk analys av kalkcementpelares vertikala korrelationsstruktur

72

SGF  (2000). Kalk  och  kalkcementpelare  –  Vägledning  för
projektering,  utförande  och  kontroll.  Rapport  2:2000,  Svenska
Geotekniska föreningen, Linköping.

Srivastava,  R.  M.  (1996). Describing  spatial  variability  using
geostatistical  analysis,  Geostatistics  for  Environmental  and
Geotechnical  Applications,  ASTM  STP  1283,  American  Society  for
Testing and Materials.

Vännman, K. (1990). Matematisk statistik. Studentlitteratur, Lund.

Åhnberg, H., Johansson, S.E., Retelius, A., Ljungkrantz, C., Holmqvist,
L. och Holm, G. (1995). Cement och kalk för djupstabilisering av jord 
En  kemisk–fysikalisk  studie  av  stabiliseringseffekter.  Rapport  48,
Statens Geotekniska Institut, Linköping.

Elektroniska referenser:

Internet

Produktion av kalkcementpelare.
http://www.limecolumnmethod.se/produktion.htm (20040519)

Online manual till Statgraphics plus 5.0.
www.statgraphics.com (20050821)

Mailkorrespondens:

Mailkorrespondens med Torbjörn Edstam (2004).

Muntliga referenser:

Larsson, S., (2004). Muntligen.

Larsson, S., (2005). Muntligen.

http://www.limecolumnmethod.se/produktion.htm
http://www.statgraphics.com


Kapitel 13 Bilageförteckning

73

13 Bilageförteckning

• Bilaga A    Områdesöversikt

• Bilaga B      Sammanställning av geotekniska egenskaper

• Bilaga C      Sammanställning  av  provningar  och  statistiska
bearbetningar Älvängen

• Bilaga D      Sammanställning  av  provningar  och  statistiska
bearbetningar Nol

• Bilaga E      Sammanställning  av  provningar  och  statistiska
bearbetningar Nödinge

• Bilaga F  Sammanställning  av  provningar  och  statistiska
bearbetningar Stora Viken

• Bilaga G  Sammanställning  av  provningar  och  statistiska
bearbetningar Surte





Bilaga A





Provpelarområden Bilaga A1
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Sammanställning av geotekniska egenskaper Bilaga B1
Älvängen
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Figur a. Skjuvhållfasthet ur
konförsök respektive vinge
och sensitivitet.

Figur b. Vattenkvot, konflytgräns
och densitet.



Sammanställning av geotekniska egenskaper Bilaga B2
Nol
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Figur a. Skjuvhållfasthet ur
konförsök respektive vinge
och sensitivitet.

Figur b. Vattenkvot, konflytgräns
och densitet.



Sammanställning av geotekniska egenskaper Bilaga B3
Nödinge
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Figur a. Skjuvhållfasthet ur
konförsök respektive vinge
och sensitivitet.

Figur b. Vattenkvot, konflytgräns
och densitet.



Sammanställning av geotekniska egenskaper Bilaga B4
Stora Viken

0

5

10

15

20

25

30

35

40

40 60 80 100 120

Vattenkvot och konflytgräns [%]

D
ju

p 
un

de
r m

ar
ky

ta
n 

[m
]

0 0,5 1 1,5 2

Skrymdensitet [t/m3]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 10 20 30 40 50 60 70

Skjuvhållfasthet [kPa]

D
ju

p 
un

de
r m

ar
ky

ta
n 

[m
]

0 20 40 60 80 100 120 140

Sensitivitet

Figur a. Skjuvhållfasthet ur
konförsök respektive vinge
och sensitivitet.

Figur b. Vattenkvot, konflytgräns
och densitet.



Sammanställning av geotekniska egenskaper Bilaga B5
Surte
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Figur b. Vattenkvot, konflytgräns
och densitet.

Figur a. Skjuvhållfasthet ur
konförsök respektive vinge
och sensitivitet.
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Sammanställning av provningsresultat Bilaga C1
Älvängen 3 dygn, pelare nr 31

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,105432
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,059779
Estimated overall statistic DN = 0,105432
Approximate PValue = 0,138828

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,105432     1,16208      <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0897902
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,065806
Estimated overall statistic DN = 0,0897902
Approximate PValue = 0,289299

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0897902    0,983602   <0.01*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga C2
Älvängen 3 dygn, pelare nr 33

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0770762
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,046771
Estimated overall statistic DN = 0,0770762
Approximate PValue = 0,478145

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0770762   0,853023    <0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0570104
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,056652
Estimated overall statistic DN = 0,0570104
Approximate PValue = 0,826478

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0570104  0,627114   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga C3
Älvängen 3 dygn, pelare nr 35

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,129813
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,076086
Estimated overall statistic DN = 0,129813
Approximate PValue = 0,0350437

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,129813      1,4308       <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,109916
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,102222
Estimated overall statistic DN = 0,109916
Approximate PValue = 0,110104

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,109916      1,20407     <0.01*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga C4
Älvängen 11 dygn, pelare nr 25

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,101136
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,063529
Estimated overall statistic DN = 0,101136
Approximate PValue = 0,168329

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,101136      1,1193       <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0732799
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,065879
Estimated overall statistic DN = 0,0732799
Approximate PValue = 0,55084

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0732799    0,806079   <0.05*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga C5
Älvängen 11 dygn, pelare nr 26

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0615109
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0501865
Estimated overall statistic DN = 0,0615109
Approximate PValue = 0,754261

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0615109   0,677976  >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0548351
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0562014
Estimated overall statistic DN = 0,0562014
Approximate PValue = 0,842899

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0562014   0,622964    >=0.10

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga C6
Älvängen 11 dygn, pelare nr 27

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0899424
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0373306
Estimated overall statistic DN = 0,0899424
Approximate PValue = 0,287398

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0899424     0,991349      <0.05*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0504149
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,052253
Estimated overall statistic DN = 0,052253
Approximate PValue = 0,898582

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,052253   0,572403    >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga C7
Älvängen 11 dygn, pelare nr 32

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0483671
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,080485
Estimated overall statistic DN = 0,080485
Approximate PValue = 0,424504

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,080485     0,88711      <0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0548313
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0794257
Estimated overall statistic DN = 0,0794257
Approximate PValue = 0,442386

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0794257    0,870065   <0.05*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga C8
Älvängen 11 dygn, pelare nr 34

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0801622
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0677658
Estimated overall statistic DN = 0,0801622
Approximate PValue = 0,429898

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0801622   0,883551    <0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0657493
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0711432
Estimated overall statistic DN = 0,0711432
Approximate PValue = 0,578102

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0711432   0,788586    >=0.10

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga C9
Älvängen 11 dygn, pelare nr 36

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,100734
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,104865
Estimated overall statistic DN = 0,104865
Approximate PValue = 0,139755

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,104865     1,16057      <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,100734
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,104865
Estimated overall statistic DN = 0,104865
Approximate PValue = 0,139755

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,104865     1,16057      <0.01*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga C10
Älvängen 21 dygn, pelare nr 28

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0927986
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0529084
Estimated overall statistic DN = 0,0927986
Approximate PValue = 0,253443

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0927986    1,02283     <0.05*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0739357
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0741237
Estimated overall statistic DN = 0,0741237
Approximate PValue = 0,540112

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0741237   0,811985    <0.05*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga C11
Älvängen 21 dygn, pelare nr 29

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0683833
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,061014
Estimated overall statistic DN = 0,0683833
Approximate PValue = 0,62868

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0683833   0,753724  >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0575556
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0631754
Estimated overall statistic DN = 0,0631754
Approximate PValue = 0,724422

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0631754   0,700268    >=0.10

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga C12
Älvängen 21 dygn, pelare nr 30

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0632108
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0828163
Estimated overall statistic DN = 0,0828163
Approximate PValue = 0,387001

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0828163   0,912805    <0.05*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0694295
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0517853
Estimated overall statistic DN = 0,0694295
Approximate PValue = 0,609418

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0694295   0,760562    <0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga C13
Älvängen 21 dygn, pelare nr 38

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0659788
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0779633
Estimated overall statistic DN = 0,0779633
Approximate PValue = 0,467958

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0779633   0,859315    <0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0497907
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0438197
Estimated overall statistic DN = 0,0497907
Approximate PValue = 0,927332

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0497907   0,54543    >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga C14
Älvängen 21 dygn, pelare nr 40

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0712068
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0726983
Estimated overall statistic DN = 0,0726983
Approximate PValue = 0,55006

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0726983  0,801284   >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0712068
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0726983
Estimated overall statistic DN = 0,0726983
Approximate PValue = 0,55006

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0726983  0,801284   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga C15
Älvängen 21 dygn, pelare nr 42

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,103428
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0755768
Estimated overall statistic DN = 0,103428
Approximate PValue = 0,153511

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,103428     1,13999      <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0965657
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0799657
Estimated overall statistic DN = 0,0965657
Approximate PValue = 0,213476

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0965657    1,05782     <0.01*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga C16
Älvängen 2833 dygn, pelare nr 37

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,068591
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0702394
Estimated overall statistic DN = 0,0702394
Approximate PValue = 0,594572

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0702394  0,774182   >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,068591
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0702394
Estimated overall statistic DN = 0,0702394
Approximate PValue = 0,594572

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0702394  0,774182   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga C17
Älvängen 2833 dygn, pelare nr 39

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0694586
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,100807
Estimated overall statistic DN = 0,100807
Approximate PValue = 0,174575

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,100807    1,1111        <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0523178
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,067001
Estimated overall statistic DN = 0,067001
Approximate PValue = 0,654209

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,067001    0,733959     <0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga C18
Älvängen 2833 dygn, pelare nr 41

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0812518
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0900758
Estimated overall statistic DN = 0,0900758
Approximate PValue = 0,285738

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0900758   0,99282      <0.05*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0819564
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0877844
Estimated overall statistic DN = 0,0877844
Approximate PValue = 0,315255

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0877844   0,96163      <0.01*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Bilaga D





Sammanställning av provningsresultat Bilaga D1
Nol 4 dygn, pelare nr 31

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,136504
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,182789
Estimated overall statistic DN = 0,182789
Approximate PValue = 0,000658411

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,182789    2,01471       <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,168365
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,152755
Estimated overall statistic DN = 0,168365
Approximate PValue = 0,00222043

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,168365    1,84434       <0.01*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga D2
Nol 4 dygn, pelare nr 33

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0817155
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,103141
Estimated overall statistic DN = 0,103141
Approximate PValue = 0,155708

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,103141     1,13683      <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0912771
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,090182
Estimated overall statistic DN = 0,0912771
Approximate PValue = 0,271125

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0912771   0,999891    <0.05*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga D3
Nol 4 dygn, pelare nr 35

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,118048
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0666366
Estimated overall statistic DN = 0,118048
Approximate PValue = 0,0686174

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,118048     1,30647      <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,079909
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0652302
Estimated overall statistic DN = 0,079909
Approximate PValue = 0,428572

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,079909    0,878999     <0.05*

Figur E. Bäst anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga D4
Nol 22 dygn, pelare nr 25

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,133037
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0560402
Estimated overall statistic DN = 0,133037
Approximate PValue = 0,0296247

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,133037     1,46029      <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0835015
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0830095
Estimated overall statistic DN = 0,0835015
Approximate PValue = 0,381794

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0835015    0,910894   <0.01*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga D5
Nol 22 dygn, pelare nr 26

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,123718
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0942008
Estimated overall statistic DN = 0,123718
Approximate PValue = 0,052355

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,123718    1,35801       <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0903721
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,107767
Estimated overall statistic DN = 0,107767
Approximate PValue = 0,126088

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,107767    1,1756         <0.01*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga D6
Nol 22 dygn, pelare nr 27

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0597868
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0561038
Estimated overall statistic DN = 0,0597868
Approximate PValue = 0,784336

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0597868  0,658972   >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0597868
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0561038
Estimated overall statistic DN = 0,0597868
Approximate PValue = 0,784336

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0597868  0,658972   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga D7
Nol 22 dygn, pelare nr 28

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,099375
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0549381
Estimated overall statistic DN = 0,099375
Approximate PValue = 0,190756

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,099375    1,0908        <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0861266
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0746081
Estimated overall statistic DN = 0,0861266
Approximate PValue = 0,343082

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0861266   0,939531    <0.01*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga D8
Nol 22 dygn, pelare nr 29

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,048191
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0843154
Estimated overall statistic DN = 0,0843154
Approximate PValue = 0,364201

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0843154   0,929329    <0.05*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0501758
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0630522
Estimated overall statistic DN = 0,0630522
Approximate PValue = 0,726652

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0630522  0,690703   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga D9
Nol 22 dygn, pelare nr 30

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,120004
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0767795
Estimated overall statistic DN = 0,120004
Approximate PValue = 0,0649407

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,120004    1,31724       <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,109973
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0891441
Estimated overall statistic DN = 0,109973
Approximate PValue = 0,112461

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,109973    1,19966       <0.01*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga D10
Nol 22 dygn, pelare nr 32

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0376022
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0551609
Estimated overall statistic DN = 0,0551609
Approximate PValue = 0,861977

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0551609  0,605481   >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,041047
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0442719
Estimated overall statistic DN = 0,0442719
Approximate PValue = 0,973816

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0442719   0,48295    >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga D11
Nol 22 dygn, pelare nr 34

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0620485
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0581112
Estimated overall statistic DN = 0,0620485
Approximate PValue = 0,749316

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0620485  0,681083   >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0590014
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0491534
Estimated overall statistic DN = 0,0590014
Approximate PValue = 0,801808

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0590014  0,643629   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga D12
Nol 22 dygn, pelare nr 36

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0387614
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0621002
Estimated overall statistic DN = 0,0621002
Approximate PValue = 0,73915

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0621002   0,68728    >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0608197
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,060493
Estimated overall statistic DN = 0,0608197
Approximate PValue = 0,761997

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0608197  0,669017   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga D13
Nol 22 dygn, pelare nr 38

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0435322
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0521721
Estimated overall statistic DN = 0,0521721
Approximate PValue = 0,899605

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0521721  0,575043   >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0435322
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0521721
Estimated overall statistic DN = 0,0521721
Approximate PValue = 0,899605

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0521721  0,575043   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga D14
Nol 22 dygn, pelare nr 40

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0862058
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0998437
Estimated overall statistic DN = 0,0998437
Approximate PValue = 0,186558

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0998437  1,09595       <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,06726
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0523308
Estimated overall statistic DN = 0,06726
Approximate PValue = 0,654612

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,06726     0,73372      >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga D15
Nol 22 dygn, pelare nr 42

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0852987
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,066051
Estimated overall statistic DN = 0,0852987
Approximate PValue = 0,354962

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0852987   0,936293    <0.05*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0640736
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0656037
Estimated overall statistic DN = 0,0656037
Approximate PValue = 0,685046

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0656037   0,715652    <0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.





Bilaga E





Sammanställning av provningsresultat Bilaga E1
Nödinge 4 dygn, pelare nr 35

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0958371
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,107242
Estimated overall statistic DN = 0,107242
Approximate PValue = 0,123696

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,107242    1,18687       <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0958371
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,107242
Estimated overall statistic DN = 0,107242
Approximate PValue = 0,123696

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,107242    1,18687       <0.01*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E2
Nödinge 4 dygn, pelare nr 39

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,13993
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0796465
Estimated overall statistic DN = 0,13993
Approximate PValue = 0,0182029

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,13993     1,54232        <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,129187
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0997826
Estimated overall statistic DN = 0,129187
Approximate PValue = 0,0364324

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,129187    1,41518       <0.01*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E3
Nödinge 4 dygn, pelare nr 41

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0583118
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0749535
Estimated overall statistic DN = 0,0749535
Approximate PValue = 0,529967

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0749535   0,822737    <0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0608436
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0599161
Estimated overall statistic DN = 0,0608436
Approximate PValue = 0,770455

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0608436  0,663726   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E4
Nödinge 6 dygn, pelare nr F1

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0558984
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,094696
Estimated overall statistic DN = 0,094696
Approximate PValue = 0,232649

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,094696    1,04374       <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0920687
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0700066
Estimated overall statistic DN = 0,0920687
Approximate PValue = 0,261811

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0920687   1,00856      <0.01*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E5
Nödinge 6 dygn, pelare nr H1

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0746873
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0769592
Estimated overall statistic DN = 0,0769592
Approximate PValue = 0,486117

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0769592   0,848248    <0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0760911
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0629616
Estimated overall statistic DN = 0,0760911
Approximate PValue = 0,502219

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0760911   0,833536    <0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E6
Nödinge 14 dygn, pelare nr 26

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,113324
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0638906
Estimated overall statistic DN = 0,113324
Approximate PValue = 0,0894006

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,113324    1,25418       <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,103905
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0693387
Estimated overall statistic DN = 0,103905
Approximate PValue = 0,146701

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,103905    1,14995       <0.01*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E7
Nödinge 14 dygn, pelare nr 27

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0588959
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,080077
Estimated overall statistic DN = 0,080077
Approximate PValue = 0,436981

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,080077    0,878976     <0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0554348
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0618676
Estimated overall statistic DN = 0,0618676
Approximate PValue = 0,752516

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0618676  0,674896   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E8
Nödinge 14 dygn, pelare nr 28

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0345373
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0671339
Estimated overall statistic DN = 0,0671339
Approximate PValue = 0,646595

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0671339  0,742989   >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0670996
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0416146
Estimated overall statistic DN = 0,0670996
Approximate PValue = 0,647232

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0670996  0,738095   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E9
Nödinge 14 dygn, pelare nr 29

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0732022
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,076639
Estimated overall statistic DN = 0,076639
Approximate PValue = 0,492013

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,076639    0,844718     <0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0645355
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0689898
Estimated overall statistic DN = 0,0689898
Approximate PValue = 0,617504

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0689898   0,764717    >=0.10

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E10
Nödinge 14 dygn, pelare nr 30

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0494746
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0564229
Estimated overall statistic DN = 0,0564229
Approximate PValue = 0,839474

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0564229  0,621896   >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0494746
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0564229
Estimated overall statistic DN = 0,0564229
Approximate PValue = 0,839474

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0564229  0,621896   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E11
Nödinge 14 dygn, pelare nr 33

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0485298
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0675453
Estimated overall statistic DN = 0,0675453
Approximate PValue = 0,644151

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0675453  0,744488   >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0537135
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0611211
Estimated overall statistic DN = 0,0611211
Approximate PValue = 0,761144

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0611211  0,669548   >=0.10*

Figur E. Bäst anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E12
Nödinge 14 dygn, pelare nr 38

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0477816
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0692626
Estimated overall statistic DN = 0,0692626
Approximate PValue = 0,612484

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0692626  0,763416   >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,048899
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0300994
Estimated overall statistic DN = 0,048899
Approximate PValue = 0,93648

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,048899   0,535662    >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E13
Nödinge 14 dygn, pelare nr 40

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0493339
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0674229
Estimated overall statistic DN = 0,0674229
Approximate PValue = 0,646413

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0674229  0,743138   >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0493339
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0674229
Estimated overall statistic DN = 0,0674229
Approximate PValue = 0,646413

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0674229  0,743138   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E14
Nödinge 14 dygn, pelare nr 42

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0602878
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0761053
Estimated overall statistic DN = 0,0761053
Approximate PValue = 0,501953

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0761053   0,838836    <0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,061087
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0619208
Estimated overall statistic DN = 0,0619208
Approximate PValue = 0,746977

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0619208  0,678308   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E15
Nödinge 30 dygn, pelare nr 25

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,156432
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0680838
Estimated overall statistic DN = 0,156432
Approximate PValue = 0,00535997

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,156432     1,73127      <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,121822
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0893947
Estimated overall statistic DN = 0,121822
Approximate PValue = 0,0551184

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,121822     1,34004      <0.01*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E16
Nödinge 30 dygn, pelare nr 31

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0929753
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0595354
Estimated overall statistic DN = 0,0929753
Approximate PValue = 0,251448

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0929753   1,02478      <0.05*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0696807
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0822181
Estimated overall statistic DN = 0,0822181
Approximate PValue = 0,396385

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0822181   0,900654    <0.01*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E17
Nödinge 30 dygn, pelare nr 32

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0524641
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,051893
Estimated overall statistic DN = 0,0524641
Approximate PValue = 0,89589

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0524641  0,578261   >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0524641
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,051893
Estimated overall statistic DN = 0,0524641
Approximate PValue = 0,89589

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0524641  0,578261   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E18
Nödinge 30 dygn, pelare nr 34

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0337483
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0769078
Estimated overall statistic DN = 0,0769078
Approximate PValue = 0,481215

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0769078   0,851159    <0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0483442
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0353586
Estimated overall statistic DN = 0,0483442
Approximate PValue = 0,939919

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0483442  0,531786   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E19
Nödinge 30 dygn, pelare nr 36

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,161505
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0930603
Estimated overall statistic DN = 0,161505
Approximate PValue = 0,00382208

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,161505    1,78011       <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,108956
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,106421
Estimated overall statistic DN = 0,108956
Approximate PValue = 0,1158

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,108956    1,19355       <0.01*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E20
Nödinge 30 dygn, pelare nr 37

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0452859
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0415242
Estimated overall statistic DN = 0,0452859
Approximate PValue = 0,966396

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0452859  0,499144   >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0452859
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0415242
Estimated overall statistic DN = 0,0452859
Approximate PValue = 0,966396

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0452859  0,499144   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E21
Nödinge 190 dygn, pelare nr A2

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,107566
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0749398
Estimated overall statistic DN = 0,107566
Approximate PValue = 0,127391

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,107566    1,18071       <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0773104
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0712209
Estimated overall statistic DN = 0,0773104
Approximate PValue = 0,485597

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0773104   0,843357    <0.05*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E22
Nödinge 190 dygn, pelare nr B17

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0547796
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0772919
Estimated overall statistic DN = 0,0772919
Approximate PValue = 0,4919

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0772919    0,84488     <0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0624803
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0577041
Estimated overall statistic DN = 0,0624803
Approximate PValue = 0,746322

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0624803  0,67871     >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E23
Nödinge 210 dygn, pelare nr F1

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0925107
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0691491
Estimated overall statistic DN = 0,0925107
Approximate PValue = 0,261165

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0925107   1,01546      <0.05*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0716742
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,053594
Estimated overall statistic DN = 0,0716742
Approximate PValue = 0,573896

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0716742  0,791197     >=0.10

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E24
Nödinge 210 dygn, pelare nr F190

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0589176
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0656175
Estimated overall statistic DN = 0,0656175
Approximate PValue = 0,679748

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0656175  0,723239   >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0589176
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0656175
Estimated overall statistic DN = 0,0656175
Approximate PValue = 0,679748

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0656175  0,723239   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E25
Nödinge 210 dygn, pelare nr I490

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0651543
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,116378
Estimated overall statistic DN = 0,116378
Approximate PValue = 0,0754375

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,116378    1,28799       <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0496769
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0680626
Estimated overall statistic DN = 0,0680626
Approximate PValue = 0,629375

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0680626  0,748688   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E26
Nödinge 2 år, pelare nr 22010962

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0774199
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0457789
Estimated overall statistic DN = 0,0774199
Approximate PValue = 0,489558

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0774199   0,846279    <0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0572904
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0691096
Estimated overall statistic DN = 0,0691096
Approximate PValue = 0,625952

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0691096   0,759715    >=0.10

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E27
Nödinge 2 år, pelare nr 22020963

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,048218
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0365221
Estimated overall statistic DN = 0,048218
Approximate PValue = 0,94667

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,048218   0,527072    >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0473083
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,04038
Estimated overall statistic DN = 0,0473083
Approximate PValue = 0,954352

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0473083  0,5139       >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E28
Nödinge 2 år, pelare nr 22030964

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0343441
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,034661
Estimated overall statistic DN = 0,034661
Approximate PValue = 0,998894

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,034661   0,37888      >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0343441
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,034661
Estimated overall statistic DN = 0,034661
Approximate PValue = 0,998894

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,034661   0,37888      >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E29
Nödinge 2 år, pelare nr 22040965

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0512126
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0816078
Estimated overall statistic DN = 0,0816078
Approximate PValue = 0,417235

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0816078   0,892057    <0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0518821
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0574665
Estimated overall statistic DN = 0,0574665
Approximate PValue = 0,830645

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0574665  0,624246   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E30
Nödinge 2 år, pelare nr 22050966

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0675906
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,131575
Estimated overall statistic DN = 0,131575
Approximate PValue = 0,0336248

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,131575    1,43825       <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0582783
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0815718
Estimated overall statistic DN = 0,0815718
Approximate PValue = 0,417821

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0815718   0,886097    <0.01*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E31
Nödinge 2 år, pelare nr 22060967

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0766717
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0516762
Estimated overall statistic DN = 0,0766717
Approximate PValue = 0,509459

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0766717   0,834589    <0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0507398
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0492426
Estimated overall statistic DN = 0,0507398
Approximate PValue = 0,923983

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0507398  0,548834   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E32
Nödinge 2 år, pelare nr 22070968

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0595136
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,094185
Estimated overall statistic DN = 0,094185
Approximate PValue = 0,246738

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,094185    1,02954       <0.05*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0607315
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0724672
Estimated overall statistic DN = 0,0724672
Approximate PValue = 0,565109

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0724672  0,787196   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga E33
Nödinge 2 år, pelare nr 22080969

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0520141
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0754128
Estimated overall statistic DN = 0,0754128
Approximate PValue = 0,527219

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0754128   0,82434      <0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0442926
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0578194
Estimated overall statistic DN = 0,0578194
Approximate PValue = 0,825068

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0578194  0,628079   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.





Bilaga F





Sammanställning av provningsresultat Bilaga F1
Stora Viken 6 dygn, pelare nr 25

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0491988
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0637941
Estimated overall statistic DN = 0,0637941
Approximate PValue = 0,71803

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0637941  0,700245   >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0566658
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0389703
Estimated overall statistic DN = 0,0566658
Approximate PValue = 0,839375

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0566658  0,618151   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga F2
Stora Viken 31 dygn, pelare nr 25

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,105162
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0709557
Estimated overall statistic DN = 0,105162
Approximate PValue = 0,3417

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,105162    0,949538     <0.05*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,101848
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0808419
Estimated overall statistic DN = 0,101848
Approximate PValue = 0,381707

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,101848   0,924431      >=0.10

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga F3
Stora Viken 31 dygn, pelare nr 36

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,105226
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0467352
Estimated overall statistic DN = 0,105226
Approximate PValue = 0,340956

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,105226    0,950118     <0.05*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,100484
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0524438
Estimated overall statistic DN = 0,100484
Approximate PValue = 0,399131

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,100484   0,912052      >=0.10

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga F4
Stora Viken 31 dygn, pelare nr 37

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,10527
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0712621
Estimated overall statistic DN = 0,10527
Approximate PValue = 0,340447

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,10527     0,950516      <0.05*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0949778
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0845764
Estimated overall statistic DN = 0,0949778
Approximate PValue = 0,47539

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0949778   0,849507    <0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga F5
Stora Viken 31 dygn, pelare nr 38

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0908563
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0564589
Estimated overall statistic DN = 0,0908563
Approximate PValue = 0,538924

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0908563   0,820369    <0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0703162
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,055456
Estimated overall statistic DN = 0,0703162
Approximate PValue = 0,823825

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0703162  0,628927   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga F6
Stora Viken 31 dygn, pelare nr 39

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0687777
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0589355
Estimated overall statistic DN = 0,0687777
Approximate PValue = 0,843587

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0687777  0,621014   >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0627205
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0497095
Estimated overall statistic DN = 0,0627205
Approximate PValue = 0,911357

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0627205   0,569287    >=0.10

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga F7
Stora Viken 31 dygn, pelare nr 40

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0610993
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0855205
Estimated overall statistic DN = 0,0855205
Approximate PValue = 0,602119

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0855205  0,772191   >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0610993
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0855205
Estimated overall statistic DN = 0,0855205
Approximate PValue = 0,602119

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0855205  0,772191   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga F8
Stora Viken 56 dygn, pelare nr 27

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0638103
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0431385
Estimated overall statistic DN = 0,0638103
Approximate PValue = 0,717738

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0638103  0,700422   >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0460918
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0479456
Estimated overall statistic DN = 0,0479456
Approximate PValue = 0,947283

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0479456  0,523025   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga F9
Stora Viken 56 dygn, pelare nr 28

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0785234
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0633012
Estimated overall statistic DN = 0,0785234
Approximate PValue = 0,463829

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0785234   0,861922    <0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0853275
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0937673
Estimated overall statistic DN = 0,0937673
Approximate PValue = 0,242654

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0937673  1,03351      <0.05*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga F10
Stora Viken 56 dygn, pelare nr 29

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,109599
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0980651
Estimated overall statistic DN = 0,109599
Approximate PValue = 0,111958

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,109599     1,208         <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0853275
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0937673
Estimated overall statistic DN = 0,0937673
Approximate PValue = 0,242654

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0937673   1,03936     >=0.10

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga F11
Stora Viken 56 dygn, pelare nr 30

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0598065
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0351584
Estimated overall statistic DN = 0,0598065
Approximate PValue = 0,783996

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0598065  0,65919    >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0480913
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0474815
Estimated overall statistic DN = 0,0480913
Approximate PValue = 0,944167

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0480913  0,533068    >=0.10

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.





Bilaga G





Sammanställning av provningsresultat Bilaga G1
Surte 4 dygn, pelare nr 31

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,117216
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,155663
Estimated overall statistic DN = 0,155663
Approximate PValue = 0,0062585

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,155663    1,70865      <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0857847
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,118502
Estimated overall statistic DN = 0,118502
Approximate PValue = 0,070724

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,118502    1,2927        <0.01*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga G2
Surte 4 dygn, pelare nr 33

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0435801
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0411302
Estimated overall statistic DN = 0,0435801
Approximate PValue = 0,977543

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0435801  0,478362   >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0435801
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0411302
Estimated overall statistic DN = 0,0435801
Approximate PValue = 0,977543

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0435801  0,478362   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga G3
Surte 4 dygn, pelare nr 35

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,207739
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,12426
Estimated overall statistic DN = 0,207739
Approximate PValue = 0,0000635205

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,207739    2,28971      <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,165794
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,137178
Estimated overall statistic DN = 0,165794
Approximate PValue = 0,00272885

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,165794    1,81618      <0.01*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga G4
Surte 14 dygn, pelare nr 25

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0463925
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0713379
Estimated overall statistic DN = 0,0713379
Approximate PValue = 0,579975

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0713379  0,78305     >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0464847
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0565888
Estimated overall statistic DN = 0,0565888
Approximate PValue = 0,840566

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0565888  0,617311   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga G5
Surte 14 dygn, pelare nr 26

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0876018
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0501624
Estimated overall statistic DN = 0,0876018
Approximate PValue = 0,312836

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0876018  0,969513    <0.05*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0704143
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0398577
Estimated overall statistic DN = 0,0704143
Approximate PValue = 0,586035

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0704143  0,783711    >=0.10

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga G6
Surte 14 dygn, pelare nr 27

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0434593
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0952087
Estimated overall statistic DN = 0,0952087
Approximate PValue = 0,223171

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0952087   1,0537       <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0637396
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,050829
Estimated overall statistic DN = 0,0637396
Approximate PValue = 0,709344

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0637396 0,701135   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga G7
Surte 14 dygn, pelare nr 28

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0704731
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0563498
Estimated overall statistic DN = 0,0704731
Approximate PValue = 0,590303

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0704731  0,776758   >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0609882
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,053776
Estimated overall statistic DN = 0,0609882
Approximate PValue = 0,763481

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D 0,0609882   0,676023    >=0.10

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga G8
Surte 14 dygn, pelare nr 29

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0609637
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,145446
Estimated overall statistic DN = 0,145446
Approximate PValue = 0,011959

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,145446    1,60969      <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0644741
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0962429
Estimated overall statistic DN = 0,0962429
Approximate PValue = 0,21271

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0962429   1,05867     <0.01*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga G9
Surte 14 dygn, pelare nr 30

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0744562
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,113668
Estimated overall statistic DN = 0,113668
Approximate PValue = 0,090022

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,113668    1,25285      <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0756751
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0596159
Estimated overall statistic DN = 0,0756751
Approximate PValue = 0,510069

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0756751  0,828979    <0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga G10
Surte 14 dygn, pelare nr 34

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,125099
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,185319
Estimated overall statistic DN = 0,185319
Approximate PValue = 0,000563984

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,185319    2,03417      <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,111906
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0978342
Estimated overall statistic DN = 0,111906
Approximate PValue = 0,101547

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,111906    1,22075      <0.01*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga G11
Surte 14 dygn, pelare nr 37

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0701455
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0611564
Estimated overall statistic DN = 0,0701455
Approximate PValue = 0,590958

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0701455  0,77632    >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0609236
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0680844
Estimated overall statistic DN = 0,0680844
Approximate PValue = 0,628971

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0680844  0,75778      >=0.10

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga G12
Surte 14 dygn, pelare nr 38

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0769596
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,071169
Estimated overall statistic DN = 0,0769596
Approximate PValue = 0,48611

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0769596  0,848252    <0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0707277
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0723841
Estimated overall statistic DN = 0,0723841
Approximate PValue = 0,55569

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0723841  0,802341    >=0.10

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga G13
Surte 33 dygn, pelare nr 26

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0855659
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0786307
Estimated overall statistic DN = 0,0855659
Approximate PValue = 0,345953

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0855659  0,943111    <0.05*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0782623
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0795083
Estimated overall statistic DN = 0,0795083
Approximate PValue = 0,440974

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0795083  0,876344    <0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga G14
Surte 33 dygn, pelare nr 32

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,076379
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,038746
Estimated overall statistic DN = 0,076379
Approximate PValue = 0,5028

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,076379   0,838385     <0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0546835
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0422736
Estimated overall statistic DN = 0,0546835
Approximate PValue = 0,868848

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D  0,0546835  0,596526   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga G15
Surte 33 dygn, pelare nr 39

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0690503
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0737454
Estimated overall statistic DN = 0,0737454
Approximate PValue = 0,54153

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0737454 0,81616     >=0.10*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0529217
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0469174
Estimated overall statistic DN = 0,0529217
Approximate PValue = 0,887013

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0529217 0,582138   >=0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga G16
Surte 33 dygn, pelare nr 40

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0903716
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0676747
Estimated overall statistic DN = 0,0903716
Approximate PValue = 0,282086

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0903716   0,99608     <0.05*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0847137
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0680636
Estimated overall statistic DN = 0,0847137
Approximate PValue = 0,358315

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0847137  0,933718    <0.05*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga G17
Surte 33 dygn, pelare nr 41

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0879219
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0523924
Estimated overall statistic DN = 0,0879219
Approximate PValue = 0,313422

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0879219  0,969079    <0.05*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0746414
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0602531
Estimated overall statistic DN = 0,0746414
Approximate PValue = 0,52995

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0746414  0,822701    <0.10*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.



Sammanställning av provningsresultat Bilaga G18
Surte 33 dygn, pelare nr 42

Figur A. Semivariogram över pelarsondering.

Figur B. Regressionsanalys  av
pelarsondering.

Figur C. Histogram  över
pelarsondering.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0980873
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0931106
Estimated overall statistic DN = 0,0980873
Approximate PValue = 0,195011

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0980873   1,08556     <0.01*

Figur D. Normalfördelningstest.

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0776044
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0799758
Estimated overall statistic DN = 0,0799758
Approximate PValue = 0,427451

EDF Statistic          Value          Modified Form   PValue

KolmogorovSmirnov D   0,0799758  0,879733    <0.05*

Figur E. Bäst  anpassade
fördelning.


