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Djupstabilisering i sulfidjord  

Träpålar har använts i ökande 
omfattning, Djupstabilise-
ring kan vara ett intressant 

och kostnadseffektivt alternativ för 
jordförstärkning i sulfidjord. I flera 
tidigare fall har det varit problem 
med sulfidjordsstabilisering i bygg-

skedet, då fältresultaten avseende 
hållfasthet blivit betydligt lägre än 
laboratorieresultaten. Orsakerna 
till problemen har oftast inte un-
dersökts, men de kan i många fall 
bero på att ”standardrecept” och 
inblandning som används för leror 

även har tillämpats i sulfidjord. I 
artikeln presenteras resultat från 
ett FoU-projekt som utfördes längs 
Botniabanan i syfte att undersöka 
möjligheterna med sulfidjordsstabi-
lisering och metodens potential.
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 längs Botniabanan

En laboratorie- och fältstudie av 
sulfidjord utfördes söder om Umeå, 
Andersson m fl (2009) och Anders-
son och Norrman (2004). I projek-
tet medverkade Statens geotekniska 
institut (SGI), Ramböll, Luleå tek-
niska universitet (LTU) och Hercu-
les. Referensgrupp och finansiärer 
utgjordes av Banverket, Vägverket, 
Svenska byggbranschens utveck-
lingsfond (SBUF), Botniabanan AB, 
Svensk djupstabilisering, Cementa, 
Nordkalk samt Svenska energiaskor 
AB. 

Provområdet är beläget strax söder 
om Umeå flygplats i närheten av 
Stöcke och ligger inom ett delta-
område. En bild från platsen visas i 
Figur 1. Jorden består av fyra olika 
typer av sulfidjord (sulfidjordstyper 
enligt Mácsik (2000)) och mäktig-
heten på sedimenten är ca 6 m. På 
djupet 3,5 m har sulfidjorden en 
vattenkvot på ca 120-210 % och 
en skrymdensitet på ca 1,4 t/m3. På 
nivåerna över och under är vatten-
kvoten ca 40-60 % och skrymden-
siteten ca 1,5-1,6 t/m3. Sulfidjor-
dens odränerade skjuvhållfasthet 
uppmätt med fallkonförsök visar 
på värden mellan 12 och 23 kPa 
(okorrigerat) med de lägre värdena 
på djupet 3,5 – 4 m. Laboratorie-
inblandningar utfördes med flera 
olika kombinationer av bindeme-
del och varierande mängder*, se 
Andersson och Norrman (2004). 
Enaxiella tryckförsök för att under-
söka hållfastheten utfördes på pro-
verna. Skillnaderna i den naturliga 
jordens egenskaper (ex densitet och 
vattenkvot) på olika nivåer avspeg-
lar sig i resultaten från tryckförsö-
ken. Effekten av stabilisering visas 
i Figur 2. 

Den nivå (3,5 – 4 m djup) som var 
svårast att stabilisera (lägst hållfast-
het) har markant högre vattenkvot, 
lägre redox, högre konduktivitet 
och högre organiskt innehåll än 
övriga nivåer. Redox och konduk-

tivitet är uppmätt på jordmaterial 
som torkats och därefter lakats 
enligt beskrivning i Andersson och 
Norrman (2004). En eller flera av 
de ovan nämnda faktorerna kan 
förklara skill naderna i stabilise-
ringseffekt på de olika nivåerna. 
Resultaten visar att de flesta av de 
undersökta bindemedlen ger en god 
stabiliseringseffekt på alla nivåer. 

Fältdelen av projektet omfattade 90 
provpelare som installerades under 
mitten av maj 2008. Installationen 
utfördes med pelardimension  600 
mm och en pelarlängd av ca 6 m. 

Verktygen som användes var för den 
torra metoden en sk ”Pinnborr”, se 
Figur 3, och för våta metoden en 
MDM–bygel (med vattentillsats), se 
Figur 4. Rotationshastig heten var 
200 varv/min och försöken utför-
des med 2 olika blandningsenergier 
(stigningshastigheter), 10 mm/varv 
och 30 mm/varv. Installationen av 
pelarna utfördes i ett rutnät med 
c/c 2 m, se Figur 1. Området är till 
delar ”stört” på markytan beroen-
de på att en grävmaskin avlägsnat 
de största stubbarna och tagit bort 
ris före pelarinstallationen. 

Totalt användes fyra olika bin-
demedel med inblandningsmängden 
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150 kg/m3 respektive 250 kg/m3. De 
bindemedel, som användes var:

vardera)

gips, 33 % vardera)

70 %)

-
tillförsel enligt MDM-metoden)

Valet av bindemedel baserades på 
de tidigare utförda inblandnings-
försöken i laborato riet. Laborato-
rieresultaten för CM 70/30 visar 
högre hållfasthet än CM 30/70 men 
CM 30/70 valdes i fält för att se ef-
fekten av mer Merit och för att få 
(förväntade) större skillnader jäm-
fört med ren cement. 

Vid användning av pinnbor-
ren tillfördes allt bindemedel samt 
utfördes blandningsarbetet i sam-
band med stigningen. ”Blade Ro-
tation Number” (BRN) för de an-
vända stigningarna 10 och 30 mm/
varv var 500 respektive 167. Med 
MDM-bygeln tillfördes hälften av 
bindemedlet vid neddrivning och 
hälften i samband med stigning. 
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Detta innebär att 3 blad blandar på 
väg ned och 5 blad på väg upp. Vat-
ten tillfördes endast i samband med 
neddrivning genom ett munstycke i 
nedre delen av verktyget. BRN för 
de använda stigningarna 10 och 30 
mm/varv var 800 respektive 267.

Provtryckning av pelarna utfördes 
med förborrad traditionell kalkpe-
larsondering, en sk FKPS-sonde-
ring. Före sondering schaktades 0,5 
m av översta jordlagret bort, varvid 
pelarna relativt lätt kunde urskiljas. 
Därefter förborrades varje pelare 

med en JB-sondering. Mätningen 
av pelarnas hållfasthet utfördes 
med spetskraftsmätning, med en 
traditionell vinge för pelarsonde-
ring (500x15 mm) med en CPT-
spets inuti.  Efter 28 dygn utfördes 
sonderingar på 20 pelare med bin-
demedelsmängden 150 kg/ m3 och 
20 pelare med 250 kg/m3. Efter 90 
dygn provades 20 pelare med bin-
demedelsmängden 150 kg/m3. 

Resultaten från ett urval sonde-
ringar visas i Figur 5-7. I samtliga 
figurer är bindemedelsmängden 150 
kg/m3 och stigningen 10 mm/varv 
vid provning efter 28 dygn. I det 
här fallet motsvarar 10 kN i net-
tokraft 148 kPa i skjuvhållfasthet. 
I Figur 5 visas bindemedel 50 % 
kalk och 50 % cement som utgjor-
de referensblandning. En jämförelse 
mellan Figur 6 och 7 visar att stabi-
liseringseffekten för ren cement är 



högre vid tillförsel av vatten och blandning med MDM-
bygeln än för den torra metoden. Resultaten från hela 
projektet redovisas i Andersson m fl (2009).  

Efter 90-dygnssonderingarna gjordes en framgräv-
ning av tre pelare för att studera strukturen och ho-
mogeniteten hos pelarna. Den visade på vissa problem 
med homogeniteten på den mest svårstabiliserade nivån 
(3,5-4 m) i två av pelarna. Resultat från kontrollson-
deringar visar att de framgrävda pelarna är de som 
uppnått lägst hållfasthet av samtliga pelare i provfältet, 
som lägst knappt 60 kPa i skjuvhållfasthet vid 90 dygns 
sondering. Av kostnadsskäl schaktades inte fler pelare 
fram.  

Några av de slutsatser som kan dras från projektet är:
-

stabilisering i sulfidjord är en möjlig metod för väg- 
och järnvägsbyggnation. Undersökningar i både la-
boratorium och fält är dock nödvändiga.  

-
mogeniteten för vissa pelare och det är därför viktigt 
att utföra provpelare för undersökning av hållfast-
heten i fält, gärna med framschaktning av pelare.

3 ger en högre håll-
fasthet än 150 kg/m3, men för de flesta bindemedlen 
ger 150 kg/m3 en godtagbar förstärkningseffekt. 

-
ningshastigheterna 10 och 30 mm/varv med den tor-
ra metoden. För pelare med C+vatten (MDM-bygel) 
har stigningshastigheten stor betydelse och låg has-
tighet gav bättre resultat. 

-
terbara resultat och metoden är lämplig för att ut-
föra verifiering i fält.

undersökas.

Hållfastheten som uppnåddes i fält visar att djupsta-
bilisering i sulfidjord är en möjlig metod för väg- och 

Våra geo-experter hjälper till i valet av produkter för 
bästa möjliga funktion och vi levererar snabbt 
det du behöver. Vi erbjuder också installation 
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järnvägsbyggnation. Jordprofiler 
med sulfidjord är ofta skiktade med 
jordlager som har varierande egen-
skaper och noggranna undersök-
ningar är därför viktiga i de olika 
jordlagren för att undvika att svaga 
partier ska uppstå vid stabilisering. 
”Standardrecept” som används för 
normal svensk lera bör inte använ-
das, utan större mängder och olika 
typer av bindemedel bör provas. 
Överensstämmelse i resultat mel-
lan laboratorie- och fältförsök är 
tämligen god. Inblandningsförsök 
bör utföras på laboratorium för att 
få en uppfattning om möjligheterna 
att stabilisera sulfidjorden. Preli-
minär dimensionering kan utföras 
utifrån laboratorieresultat, men 
slutligt val av bindemedel och ve-
rifiering av utförande ska ske med 
provpelare i fält. Homogeniteten 
bör undersökas genom framgräv-
ning av pelare.

Redoxpotential, pH, specifik 
konduktivitet och det organiska 
innehållet i jorden kan ha stor be-
tydelse för stabiliseringseffekten. 
Det rekom menderas att dessa pa-
rametrar bestäms eftersom de kan 
ge en indikation på svårigheten att 
stabilisera. 

I denna studie användes pinn-
borr och MDM-bygel och en gene-
rell jämförelse och bestämning kan 
därför inte göras av den (de) mest 
lämpliga verktyget för inbland-
ning i sulfidjord. Här undersöktes 
endast ett provområde (visserligen 
med olika typer av sulfidjord) och 
det rekommenderas därför att tills-
vidare vara extra noggrann, utför-
lig och detaljerad vid projektering 
av pelare i just sulfidjord. Fler upp-
följningar krävs för att bygga upp 
mer erfarenhet och kunna dra mer 
generella slutsatser, men metoden 
bedöms ha en stor potential.


