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Förord 
Denna skrift är baserad på de presentationer och diskussioner som ägde rum vid en 
seminariedag rörande sulfidjord på Luleå tekniska universitet den 10 november 2005. 
Sammanställningen bygger på förda minnesanteckningar och på presenterat 
föreläsningsmaterial.  
 
Skriften ges även ut som en Teknisk rapport i LTU:s publikationsserie. Den finns att gratis 
ladda ner via LTU:s biblioteks hemsida: 
 
http://epubl.ltu.se/1402-1536/index.shtml 
 
Luleå i december 2005 
 
Håkan Åkerlund 
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11.25 - 11.50 Miljömyndigheters syn på hantering av 
 sulfidjord, Lisbeth Almqvist 
11.50 - 12.15 Handledningsprojekt: Råd och rekommendationer för hantering av 

sulfidjordsmassor, Sven Knutsson/Kerstin Pousette 
12.15 – 12.30 Diskussion 
 

12.30 - 13.30 Lunch 
 

13.30 - 14.05 Hantering av sulfidjordsmassor vid  
 Botniabanan, Stefan Uppenberg/Jörg Brücher 
14.05 - 14.30 Att gräva eller inte gräva - några synpunkter  
 på åtgärder vid byggande på sulfidjord 
 Lars Eriksson 
14.30 - 14.55 Sulfidjords miljögeotekniska egenskaper -  
 problem och möjligheter, Josef Mácsik 
14.55 – 15.10 Fika 
 

15.10 - 15.35 Sulfidjords geotekniska egenskaper -  
 problem och möjligheter, Bo Westerberg/Daniel Albing 
15.35 - 16.00 Diskussion 
 

Föredragshållare: 
Sven, Knutsson, LTU, Avd för Geoteknologi 
Gunnar Zweifel, Vägverket Region Norr 
Lisbeth Almqvist, Miljökontoret, Luleå kommun 
Stefan Uppenberg, Botniabanan 
Jörg Brücher, MoRe Research 
Lars Eriksson, MRM Konsult 
Josef Mácsik, Ecoloop/LTU, Avd för Geoteknologi 
Bo Westerberg, SGI/LTU, Avd för Geoteknologi 
 



Innehållsförteckning 
Föreläsningsmaterial 

Gunnar Zweifel, Vägverket region norr ........................................................ 1 

Lisbeth Almqvist, Miljökontoret Luleå kommun.......................................... 5 

Kerstin Pousette, pres. av Sven Knutsson, LTU ......................................... 9 

Stefan Uppenberg Botniabanan.................................................................. 13 

Jörg Brϋcher Botniabanan .......................................................................... 16 

Lars Eriksson MRM-konsult ........................................................................ 20 

Josef Mácsik Ecoloop/LTU.......................................................................... 26 

Bo Westerberg LTU/SGI............................................................................... 29 

Diskussionsinlägg 

Peter Erixon LTU .......................................................................................... 35 

Deltagarförteckning 

Föreläsare ..................................................................................................... 36 

Deltagare....................................................................................................... 36 

Deltagande studenter................................................................................... 37 



1Vägverket
2005-12-16

PROBLEM VID 
BYGGANDE PÅ
SULFIDJORD

2Vägverket
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GUNNAR ZWEIFEL

GEOTEKNIKER
VÄGVERKET REGION NORR

3Vägverket
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PROBLEM VID BYGGANDE PÅ
SULFIDJORD

• KLASSIFICERING SAKNAS
• OSÄKERHET I VAD GÄLLER SULFIDJORDARS 

OMGIVNINGSPÅVERKAN – VÄGLEDNING SAKNAS
• OSÄKERHET VID UTVÄRDERING AV GEOTEKNISKA 

PARAMETRAR KAN GE FEL TEKNISKA LÖSNINGAR
• HANTERINGS-/TRANSPORTPROBLEM VID HÖG 

SENSITIVITET
• STORA KRYPSÄTTNINGAR
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MEN…….

GEOTEKNISKA PROBLEM I FÖRSTA HAND I 
SAMBAND MED MYCKET LÖSA OCH STORA  

SULFIDJORDSMÄKTIGHETER.

I NORMALFALLET MED MÅTTLIGA MÄKTIGHETER 
OCH LÅGA BELASTNINGAR UTGÖR 

SULFIDJORDEN INGET GEOTEKNISKT PROBLEM

5Vägverket
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VÄG E4 GENOM KALIX
FORTSATTA SÄTTNINGAR EFTER DRYGT 30 ÅR

6Vägverket
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VÄG I VÄSTERBOTTEN

Problem vid byggande på sulfidjord - exempel från Vägverket
Gunnar Zweifel, Vägverket region norr
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VÄG VÄSTERBOTTEN
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VÄG I VÄSTERBOTTEN

9Vägverket
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VÄG VÄSTERBOTTEN

• PROBLEM MED ATT FASTSTÄLLA 
SKJUVHÅLLFASTHET

• PROBLEM MED ATT FASTSTÄLLA 
SÄTTNINGSMODULER (?)

• ÅTGÄRD VALD DELVIS MED TANKE PÅ ATT T EX 
UNDANTRÄNGNING/MASSUTSKIFTNING INTE 
SKULLE ACCEPTERAS ELLER TA FÖR LÅNG TID 
ATT FÅ IGENOM AV MILJÖMÄSSIGA SKÄL

10Vägverket
2005-12-16

VÄG E4, 5 KM SÖDER OM MÅNSBYN
SULFIDJORDSUPPLAG FRÅN 60-TALET

11Vägverket
2005-12-16

VÄG 97 SUNDERBYBÄCKEN
CA 1970

12Vägverket
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VÄG E4 BOVIKEN 1993

Problem vid byggande på sulfidjord - exempel från Vägverket
Gunnar Zweifel, Vägverket region norr
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13Vägverket
2005-12-16

VÄG 97 SÖDRA SUNDERBYN 2005

14Vägverket
2005-12-16

VÄG 97 SÖDRA SUNDERBYN

GAMMAL TEGELTÄKT SOM ALTERNATIV 
UPPLAGSPLATS 

15Vägverket
2005-12-16

VÄG 97 SÖDRA SUNDERBYN
INSTRUMENTERING OCH UPPFÖLJNING AV 

”SULFIDJORDSLIMPAN”

• 3 OLIKA TÄCKNINGSGRADER AV SULFIDJORDEN
• SLANGSÄTTNINGSMÄTNING
• 15 LYSIMETRAR PÅ 2 NIVÅER 
• 14 BAT-SPETSAR FÖR VATTENPROVTAGNING
• KONTROLL AV OXIDATIONSFRONT
• PROVTAGNING OCH ÖVRIGA OBSERVATIONER 

3 GGR/ÅR UNDER 3 ÅR DÄREFTER 1 GGR/ÅR 
UNDER 2 ÅR

16Vägverket
2005-12-16

INRIKTNING FÖR FORSKNING
OPRIORITERAD ÖNSKELISTA

• KLASSIFICERING
• GEOTEKNISKA EGENSKAPER
• KEMISKA EGENSKAPERS INVERKAN PÅ

FYSIKALISKA EGENSKAPER OCH 
LABORATORIEPROVNINGAR

• MILJÖMÄSSIGA EGENSKAPER
• BYGGNADSTEKNIK

RESULTAT I FORM AV VÄGLEDNINGAR 
OCH HANDBÖCKER

Problem vid byggande på sulfidjord - exempel från Vägverket
Gunnar Zweifel, Vägverket region norr
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Problem vid byggande på sulfidjord – exempel från Vägverket 
Gunnar Zweifel, Vägverket region norr 

 
Lite minnesanteckningar: 
 
Arbete i sulfidjord är förknippat med många osäkra faktorer. Bland dessa kan nämnas: 

• Hur sulfidjorden skall klassificeras 
• Sulfidjordens omgivningspåverkan 
• Hur olika analysmetoder skall utvärderas 
• Jordarnas sensitivitet 
• Vilka sättningar och framförallt krypsättningar som uppkommer i sulfidjord  

 
CPT-analys är förknippat med stora osäkerheter 
 
Skall sulfidjorden grävas ur eller skall jorden ligga kvar och stabiliseras? 
 
På en önskelista inför framtiden finns följande: 

• En praktisk och ändamålsenlig klassificering av sulfidjord 
• Bättre förståelse för de geotekniska egenskaperna hos olika typer av sulfidjord 
• Förståelse för sulfidjordars miljöpåverkande egenskaper och bedömning och 

klassificering av dessa 
• Kunskaper om hur man bäst bygger i sulfidjord 

 
Det finns undersökningar av gamla deponier av sulfidjord som indikerar att oxideringen i vissa 
fall är begränsad.
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Från samråd till beslut…..
• Vägverket kallar till samråd 2004-06-11.
• ???????? Vad ska vi göra vi har 40000 ton 

sulfidlera över när vi bygger vägporten i 
Sunderbyn?????????

• Hur karaktäriseras sulfidlera? Inert, icke 
farligt eller farligt avfall???

• Hur har andra kommuner hanterat 
sulfidlera?

Tidigare hantering av sulfidlera i Luleå

• 1995 deponerades sulfidlera i en speciell deponi i 
Sunderbyn. Ärendet hanterades som ett tillståndspliktigt 
ärende.

• Sulfidleran deponerades djupt och syrefritt. Inga negativa 
miljökonsekvenser kunde upptäckas i prover som togs i 
grundvattnet efteråt.

• Några år senare kunde man fylla på med mer sulfidlera på
samma plats.

•

Diskussion med LST ledde till en 
anmälan

• LST, miljökontoret och Vägverket träffades 
för en diskussion

• Riktlinjer från LST att detta ärende kunde 
betecknas som anmälningspliktigt…..

• Anmälan om uppläggning av inert avfall för 
anläggningsändamål

• Vägverket lämnar in en anmälan till 
miljönämnden

Handläggning av ärendet…..

• Remiss till LST, TF, SBK samt Sunderbyns
byamän

• Speciella frågor till LST: Kan sulfidleran
betecknas som inert avfall? Är terrängmodellering 
anläggningsändamål? Kan föroreningsrisken anses 
som ringa?

• LST  svar: ny förordningstext, leran naturligt 
material, föroreningsrisken ringa mm

Anmälan

• Terrängmodellering = anläggningsändamål
• Omgående täckning med täta jordarter
• Topptäckning med matjord som sås in, 

området bevuxet under kommande sommar
• Leran 1% samt 0,7 % total svavelhalt
• Vattentäkter, limpornas utformning, 

kalkning ??????

Miljömyndigheters syn på hantering av sulfidjord
Lisbeth Almqvist, Miljökontoret, Luleå kommun
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Miljökontorets synpunkter

• Området mkt flackt och det är långt till 
närmast vattendrag

• Positivt att man kan nyttiggöra leran istället 
för att transportera bort den och kanske 
deponera den i en deponi

• Kan vägverket med flera aktörer lära sig 
något av denna hantering??? Samarbete 
med universitet??

Miljönämndens beslut

• - om inte annat framgår av nedan angivna villkor 
ska verksamheten bedrivas och utformas i enlighet 
med anmälan

• - upplaget av sulfidhaltiga massor får inte placeras 
så att de täcker dag- och spillvattenledningen

• - vägverket ska fastställa svavelhalten i massorna 
som läggs upp

• - upplaget av sulfidhaltiga massor ska täckas med 
minst 0,5m tätt icke sulfidhaltigt material, täckas 
med matjord och sås in

• - kontroll och besiktning ska göras årligen, i minst 
tre år efter täckning för att inspektera om sprickor 
har uppstått

• - uppstår sprickbildning i upplagen ska 
eftertäckning ske

• ett kontrollprogram som fastställer om och hur 
upplagen oxiderar ska utformas i samarbete med 
miljökontoret. 

Kontrollprogrammet

• Syfte att belysa oxidationen av sulfidjorden
• Avsteg från att täcka all sulfidjord med 0,5 m tätt 

icke sufidhaltigt material
• En tredjedel av massorna täcks med 0,5 m icke 

sulfidhaltigt material
• En tredjedel med 0,3 m tätt icke sulfidhaltigt 

materiel
• En tredjedel täcks endast med matjord

Kontroll av sulfidjorden

• 5 olika ställen tas sulfidjordsprover ut
• Vattenkvot, densitet, glödgningsförlust, 

kornstorleksanalys,konsistensgränser. Odränerad 
skjuvhållfasthet och sensivitet, 

• Försurningspotential
• pH, Eh samt konduktivitet
• Totalhalten av svavel och metaller

• 15 lysimetrar placeras ut, 5 st på respektive limpa 

Kontroll av ”lakvatten”

Kontroll av yt och grundvatten

Minst 5 BAT spetsar placeras ut i två olika punkter en 
norr om terrängmodelleringen och en närmare 
schakten
Ytterligare BAT-spetsar sätts för att kontrollera GV 
längre från schakten.Vattenprover tas ut regelbundet 
under minst 5 år
Prov på vattnet i ett dike kommer att följa ev
försurning i ytvatten

Miljömyndigheters syn på hantering av sulfidjord
Lisbeth Almqvist, Miljökontoret, Luleå kommun
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• Dels genom analyssvaren från provtagningen samt 
tas störda jordprover som kan visa 
oxidationsfrontens läge. Detta görs 1-2 ggr per år.

Kontroll av ”oxidationsfront”

Utvärdering

Årlig redovisning till miljökontoret. Mätperiodens 
längd i första etappen 4 år. Sedan fattas beslut om 
programmet ska fortsätta.

Miljömyndigheters syn på hantering av sulfidjord
Lisbeth Almqvist, Miljökontoret, Luleå kommun
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Miljömyndigheters syn på hantering av sulfidjord 
Lisbeth Almqvist, Miljökontoret, Luleå kommun 

 
Lite minnesanteckningar: 
 
I samband med att Vägverket skulle bygga en planskild korsning efter väg 97 vid Sunderbyn 
skulle ca 40 000 ton sulfidjord grävas ur. I samband med detta projekt uppkom flera 
frågeställningar av vikt för Luleå kommuns Miljökontor. Bland dessa märks: 
 
• Kan sulfidjord betraktas som inert avfall? 
• Kan sulfidjord deponeras säkert? 
• Kan sulfidjord återanvändas som en terrängmodellering? 
• Vilken påverkan på miljön kan uppkomma om sulfidjord läggs upp på markytan? 
• Hur ska ett sådant upplag bäst utformas för att minska risken för icke önskvärd påverkan på 

miljön (surt läckagevatten, urlakning av metaller etc.) 
• Vad vet man om sulfidjordars miljöpåverkan i samband med upplag? 
• Är alla typer av sulfidjord lika försurningsbenägna? 
 
I samråd med Luleå kommuns miljökontor fick Vägverket tillstånd att lägga upp 
sulfidjordsmassor i form av en ”limpa” längs väg 97. ”Limpan” utformades som en 
terrängmodellering. Länsstyrelsen godkände ansökan, under förutsättning att 
omgivningspåverkan kunde minimeras. Metoden som valdes var att täcka den ej oxiderade 
sulfidjorden för att därigenom minska oxidationsförloppet.  
 
Samtidigt väcktes tanken att det kunde gå att lära sig något om hur olika täckningslager och 
deras olika tjocklek påverkar den upplagda sulfidjorden. Terrängmodelleringen används för 
detta ändamål. 
 
Terrängmodelleringen delades in i tre delområden. Vart och ett av dessa hade olika tjocklek på 
täcklagret: 0,5 m, 0,3 m resp. 0 m. Ovanpå täcklagret läggs ett 10 cm tjockt matjordslager.  
 
För att följa miljöpåverkan upprättades ett kontrollprogram av miljön runt 
terrängmodelleringen. Programmet innehåller provtagning och analys av yt-, grund- och 
lakvatten under en 5-årsperiod. Provtagning, analys, sammanställning och bedömningar görs av 
forskargruppen för geoteknik vid LTU på uppdrag av Vägverket, region Norr. 
 
Uppmätta halter i vattenproverna bör om möjligt jämföras med bakgrundshalter. Detta kan 
vara mycket svårt, eftersom man inte alltid har bra information om dessa. I de få fall man har 
sådan information, kan värdena variera mycket beroende på årstid och nederbörd. I 
Sunderbyförsöket sker en uppföljning av bakgrundshalterna med avseende på bland annat 
årstid.
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inst för Samhällsbyggnad1

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Handledningsprojekt:
Råd och anvisningar för hantering av 
sulfidhaltiga massor

Finansiärer: Vägverket och banverket

Utförare: Kerstin Pousette, LTU
Ansvarig projektledare: Sven Knutsson, LTU

Tidplan:
Start 1 maj 2005 och avslutas 31 oktober 2006. 

inst för Samhällsbyggnad2

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Projektmål är att utifrån dagens kunskap ta fram
en handledning i form av ”råd och rekommendationer”
som hjälper beställare och konsulter att:

• välja och på rätt sätt utföra de undersökningar, 
fält- och laboratorieundersökningar samt 
analyser, som behövs för att kunna bedöma 
sulfidjordars försurningsegenskaper

• klassificera och bedöma sulfidjordar med 
avseende på deras försurningsegenskaper

• visa på möjliga åtgärdsförslag

• informera om handledningen 

inst för Samhällsbyggnad3

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Tidplan
2005 2006

Aktivitet 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv

Arbete
Inventering och sammanställning
Kartläggning av klassificeringsmetoder
Studier av klassificeringssystem
Handledningen skrivs
Projektrapport skrivs
Implementering

Seminarier och workshops
Seminarium
Workshop med miljömyndigheter m fl

Rapporter
Utkast handledning
Handledning
Projektrapport

inst för Samhällsbyggnad4

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Innehållsförteckning
Inledning
Bakgrund
Vad är problemet med sulfidjord när det gäller miljöeffekter?
Beskrivning av sulfidjord
När klassas en jord som sulfidjord?
Undersökningar
Fältundersökningar: 
Laboratorieundersökningar: Vilka geotekniska provningar, kemiska analyser och
lakförsök behöver utföras?
Vad behöver undersökas i en inledande respektive fördjupad undersökning?
Karakterisering
Ett klassificeringssystem tas fram, för att utifrån resultat från
laboratorieundersökningar, kunna bedöma sulfidjordars försurningsegenskaper
och miljöpåverkan. Systemet kan vara i tabell och/eller diagramform.
Kontakter med miljömyndigheter
Åtgärdsförslag
Principer för val av åtgärd
Tänkbar uppföljning

inst för Samhällsbyggnad5

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

När klassas en jord som 
sulfidjord?

Typisk sulfidjord från
Norra Sunderbyn.
• svart färg
• brun när den oxiderat
• luktar svavel när den tas upp

inst för Samhällsbyggnad6

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Laboratorieundersökningar

Geotekniska provningar
1. Okulär klassning av kornstorlek, skrymdensitet, 

vattenkvot, flytgräns, glödgningsförlust 
2. Permeabilitet

Markkemiska provningar och analyser
1. Järn- och svavelhalt, Fe/S
2. Lakförsök av något slag där pH, konduktivitet och 

redox mäts.

Handledningsprojekt: Råd och rekommendationer för hantering av sulfidjordsmassor
Kerstin Pousette/Sven Knutsson, Forskargruppen geoteknik, LTU
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inst för Samhällsbyggnad7

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Klassificeringssystem
Försurningspotential i sulfidjord – metodutveckling/förstudie 
2000-06-28, Josef Mácsik

Typ w [%] ρ S  
[mg/kg TS] 

Fe/S Eh 
[mV] 

pH 
 

Försurningspotential/ 
Försurningshastighet 

1 65 - >120 <1,5 > 9000 < 3,5 < 0  > 6 hög/långsam 
2 40 - 90 1,5 – 1,6 6000 - 9000 3,5- 4 0 - 500 3 - 6 hög/långsam 
3 40 - 55 1,5 – 1,6 3800 - 6000 4 – 4,5 100 - 400 3 - 6 hög/medel 
4 < 50 1,5 – 1,6 < 3800 4,5 – 16 100 - >500 4 - 6 medel/snabb 
5 < 50 > 1,6 < 900 16 – 46 0 - 200 > 6 låg/- 

 

inst för Samhällsbyggnad8

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Försurningsegenskaper

Försurningspotential Försurningshastighet

inst för Samhällsbyggnad9

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Lakförsök – Anaerob lakning

Ursprungs-
prov

Tillsatt
vatten 50 g

10 g

Rörs om 
och skakas

pH, Eh, 
konduktivitet,
vattenfas

Mätning

Rörs om 
och skakas

Får stå med lock
4 timmar
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LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Lakförsök – Aerob lakning

Får stå utan lock
4 timmar

Tillsatt
vatten

50 g

10 g
Torkat
prov

pH, Eh, 
konduktivitet,
vattenfas

Mätning

Josefs metod

inst för Samhällsbyggnad11

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Lakförsök – Aerob lakning

Lars, MRM:s, metod

Vatten 
som hälls 

över provet
50 g

pH, Eh, mäts

25 gTorkat
prov

Filter Filter

25 gTorkat
prov

Filtrering

Filter

Indunstas,
torkas

Försöksuppställning

inst för Samhällsbyggnad12

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Lakförsök – Exempel resultat (MRM:s metod)
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Björkskataleden - jordprofil

Handledningsprojekt: Råd och rekommendationer för hantering av sulfidjordsmassor
Kerstin Pousette/Sven Knutsson, Forskargruppen geoteknik, LTU
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LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
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Björkskataleden - jordprofil
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LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Lakförsök – Exempel resultat (MRM:s metod)
Prov från Kalix-Haparanda banan

7 x 10-103 x 10-9Permeabilitet(CRS) [m/s]
69Glödgningsförlust [%]
85105w [%]
2,72,8Fe/S

16 00018 000S [mg/kg TS]
42 50050 300Fe [mg/kg TS]

svart, enstaka 
grå band, 

oxiderad 2-3 mm

svart,
oxiderad 2-3 

mm

Utseende
siSuLeSuLeBenämning

BA
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LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Lakförsök – Exempel resultat (MRM:s metod)
Prov från Kalix-Haparanda banan
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LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Lakförsök 
– Sammanställning 27 prov (MRM:s metod)
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Lakförsök 
–Sammanställning 27 prover (MRM:s metod)

2

3

4

5

6

7

8

0 5 10 15 20 25
Fe/S

pH
 m

in
 la

kf
ör

sö
k 

inst för Samhällsbyggnad18

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Bedömningssystem - försurningsegenskaper

• Fe, S, Fe/S – första indikation, men räcker ej
• Någon typ av lakförsök behövs för att 

undersöka försurningsegenskaperna
• Hur tolkas resultat från lakförsök? 
• Bedömning av miljöeffekter? 

Handledningsprojekt: Råd och rekommendationer för hantering av sulfidjordsmassor
Kerstin Pousette/Sven Knutsson, Forskargruppen geoteknik, LTU
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Lite minnesanteckningar: 
 
Sven Knutsson presenterade ett material som Kerstin Pousette arbetat fram och skulle ha 
presenterat. Hon kunde dock inte närvara vid dagen då hon drabbats av influensa och tappat 
rösten.  
 
Projektet ”Handledning för hantering av sulfidjordsmassor”, som initierats till följd av 
uppföljningen av terrängmodelleringen i Sunderbyn presenterades inledningsvis. Syftet med 
projektet är att sammanställa dagens kunskap i en handledning rörande hur sulfidjordar kan 
hanteras utifrån miljö och tekniska aspekter. Handledningen ska vara till stöd och hjälp för de 
som kommer i kontakt med sulfidjord i samband med markarbeten. 
 
I handledningen ska ingå en sammanställning av de klassificeringsmetoder för sulfidjord som 
finns idag. Arbete ska genomförs i nära kontakt med tillsynsmyndigheter så att även deras 
synpunkter kommer med i handledningen. En tidplan för arbetet presenterades och detta 
seminarium är det första av totalt tre seminarier. 
 
Innehållet i handboken är i huvudsak bestämt tillsammans med uppdragsgivarna, Banverket 
och Vägverket, se bifogat föreläsningsmaterial.  
 
Centrala frågeställningar: 
• Hur skall sulfidjordar klassificeras? Både med hänsyn till miljö och teknik. 
• Hur skall sulfidjord hanteras?  
 
Resultatet av ett tidigare arbete har tillexempel visat att material med samma utseende och i 
stort sett liknande geotekniska egenskaper, kan påverka försurningen (pH) olika.  
 
Det finns inga tydliga samband mellan pH och svavelhalt eller mellan pH och Fe/S. 
 
Kan den organiska halten i sulfidjorden eller kanske sulfidjordens mineralisering eller 
kornstorlek påverka? Sulfidjorden har: 
 
• Olika typer av mineraliseringar, beroende på nord-syd förhållande i Sverige (exempelvis 

pyrit och kalkinnehåll) 
• Olika kornstorleksfördelning och organisk halt beroende på kust- eller inland (sulfidjord är 

mera finkornig och har högre organisk halt vid kusten) 
 
En presentation av lämpliga geotekniska undersökningsmetoder och lakmetoder skall göras.  
 
Två metoder för att bestämma försurningspotentialen i sulfidjord nämndes: 
• LTU-metoden (Josefs metod) 
• MRM-metoden (Lars metod).  
 
De båda metoderna har sina respektive fördelar och nackdelar. En fördel med MRM-metoden 
är att den är relativt snabb.  
 
Både försurning och försurningsspotential bör beaktas. 
 
När ingående parametrar är många och det statiska underlaget är begränsat, kan multivariata 
utvärderingar vara lämpliga. Men här återstår en hel del arbete om detta ska vara möjlig 

Handledningsprojekt: Råd och rekommendationer för hantering av sulfidjordsmassor
Kerstin Pousette/Sven Knutsson, Forskargruppen geoteknik, LTU
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Stefan Uppenberg Botniabanan 

 

 

1313



Hantering av sulfidjordsmassor vid Botniabanan 
Stefan Uppenberg Botniabanan 

1414



Hantering av sulfidjordsmassor vid Botniabanan 
Stefan Uppenberg Botniabanan 

 
Lite minnesanteckningar: 
 
Botniabanan går igenom områden med sulfidjord. Botniabanans sträckning har delats upp i 
etapper och hittills har förekomsten av sulfidjord i banlinjen varit begränsad. 
 
Vid en urgrävning vid Gideå älv har 3 300 m3 sulfidjord grävts upp och deponerats vid sidan. 
Svavelhalten var ca 1 %. Till deponin har 90 ton kalk blandats i syfte att buffra (motverka) 
försurningen. Bästa nyttan av kalkning åstadkoms när kalken placerades på ytan (ca 30 kg/m2). 
 
En diskussion uppstod rörande kalkens eventuella påskyndande inverkan på 
oxidationsförloppet. Det framfördes argument för uppfattningen att kalkning motverkar 
övergången från aerobt (oxiderande) till anaerobt tillstånd i marken. Detta gäller vart fall 
kalkning på överytan. Oxidationsförloppet kan påskyndas av att sprickor gärna bildas i 
sulfidjord efter inblandning av kalk. Kalkning på överytan kan motverka sitt syfte. Kalkningens 
effekt bör i vart fall undersökas och utvärderas innan den rekommenderas som en lösning på 
frågeställningen.  
 
Vid täckning skulle urlakningen minimeras och därigenom skulle deponin kunna betraktas som 
inert avfall. Detta innebar att deponin kunde anses vara endast ett ”anmälningsärende”.  
 
Vid undersökningar av läget på oxidationsfronten har det visats att den deponerade sulfidjorden 
snabbt oxiderade vid ytan. Vidare avtog hastigheten på oxidationsfronten med stigande djup. 
 
Ett värsta-fall-scenario beräknades som baserades på att hela mängden sulfidjord momentant 
skulle oxideras samt att all lakning skulle ske på två dygn och hamna i Gideå älv. Detta skulle 
skänka pH-värdet från 6,9 till 6,0. 
 
Erfarenheter från försöken visar att: 

• sulfidjord bör deponeras i närheten sitt ursprungsställe 
• att lakvatten från deponi inte skall ledas in i små vattendrag 

 
Erfarenheterna från försöken är publicerade i rapporter som finns att hämta gratis: 
 
www.botniabanan/miljo.se
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Sulfidleror
Utveckling och egenskaper

•Uppkomst
•Kemiska egenskaper
•Ur EU förordningens 

synvinkel
•Stabilisering

2005-12-16/2 MoRe Research

2005-12-16/3 MoRe Research

•Starkt sur (pH <3)
•Höga salthalter (SO4

2-)
•Saknar ofta växtlighet
•Djupa sprickor
•Försurningsreaktionen är reversibel
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pH värdet 
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2005-12-16/5 MoRe Research

3 m

15 m

Starkt oxiderad zon

Svagt påverkad/ 
opåverkad zon

Provborrningar

Spricka med oxidationszon

2005-12-16/6 MoRe Research

Bestämning torrvikt, justering på 2 l/kg vattenhalt
Skakning i 6 timmar
Centrifugering, justering på 8 l/kg vattenhalt
Vattenfasen slås ihop
Bestämning sulfathalt genom jonkromatografi

Max sulfathalt enl. EU kriterier:
1000 mg/kg

Lakningstest pr EN 12457-3

Hantering av sulfidjordsmassor vid Botniabanan
Jörg Brücher, MoRe Research
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Sommaren 2005: pH 4,8- 5,6
sulfathalter 300- 600 mg/l
Sulfat maximum förflyttar sig neråt och blir 
mindre
Oxidationsprocesser minskar i hastighet 

Sulfatprofilens vidare utveckling

För höga SO4 halter ned till 30 cm 
Upplagets kompakta form minskar syreintrång
”Finger” med smala oxidationszoner längre 
nedåt

Slutsatser

2005-12-16/10 MoRe Research

2005-12-16/11 MoRe Research

Kompakt struktur
Tätande kalkskikt ovanpå upplaget 
Låg hydraulisk vattenledningsförmåga
Hög grundvattenspegel
Täckskikt av jord ovanpå upplaget
Organiskt material tillgängligt

Rekommendationer

2005-12-16/12 MoRe Research

Hantering av sulfidjordsmassor vid Botniabanan
Jörg Brücher, MoRe Research
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2005-12-16/13 MoRe Research

Stöcke Upplag
45000 m3 sulfidhaliga massor
Yta 2,5 ha, ca 5 m djup
Deponikroppen till största del vattenmättad
Tätning i botten
Toppskikt efter avslutning 

...Uppstå sulfidjordar även idag?

2005-12-16/14 MoRe Research

Här! Här!

2005-12-16/15 MoRe Research

Och där!

Här med!

2005-12-16/16 MoRe Research

Antrofogena sulfidjordar
(”modern soils”)

Utsläpp av organiskt material tillsammans med sulfat
Leder till anaeroba jordar, mycket höga kolhalter
Höga halter elementär S
Lukta <censurerad>
Innehåller ”biomarkers”

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

”Jag var ett hartsämne” ”Och jag var skogens doft”

Hantering av sulfidjordsmassor vid Botniabanan
Jörg Brücher, MoRe Research
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Lite minnesanteckningar: 
 
En deponi av sulfidjord undersöktes som inte varit täckt under ett års tid. Jorden var en sandig 
sulfidjord och deponins yta var full av sprickor. 
 
Det genomströmmande lakvattnet hade hög sulfathalt och lågt pH. Den höga sulfathalten 
kunde kopplas till vattnet som rann genom deponin till följd av sprickorna. 
 
Al/Zn-kvot tillsammans med pH visade på stora variationer. 
 
Den höga sulfathalten och det låga pH-värdet kom från ytan av deponin. 1m under markytan 
var sulfidjorden opåverkad av syre. 
 
Metallhalter som detekterats har jämförts med riktvärden. Att jämföra med riktvärden innebär 
fördelar i kontakt med myndigheter. Processen förenklas. 
 
Frågan: ”Är det rimligt att riktvärden varieras beroende på naturliga förutsättningar i aktuella 
områden?” ställdes. 
 

Hantering av sulfidjordsmassor vid Botniabanan
Jörg Brücher, MoRe Research
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Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

• Organiskt innehåll – gyttjekaraktär
• Järnsulfider, även dessa bidrar med en

”deformerbar” struktur – krypning
• Hållfastheten överskattas vid provning
• Sättningar blir oftast större än beräknat

pga sekundärdeformation
• Organiskt material ökar den vattenhållande 

förmågan och ger en lägre permeabilitet än 
förväntat i förhållande till kornstorleken

• Temperaturberoende vid provning

Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

Oxiderad sulfidjord - torrskorpa, 0.5-2 m

Finskiktad sulfidbandad si Le, 0.2-1 m

Sulfidlera/Sulfidsilt (helsvart), 0.5 - 25 m

Sulfidbandad/sulfidfläckig si Le/le Si, 0.5 - 2 m

Finbandad (ej svart) si Le, 0,2 - 1 m

Glest sulfidbandad si Le (le Sif), 0.3 - 0.6 m

Siltskikt, (tappningsvarv från issjö), 0.1 - 0.5 m

Något sulfidfläckig si Le, högsensitiv, 0.2- 0.5 m

Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

Röntgenfoto av bandad sulfidjord

17 cm

Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

Flammig/fläckig Sulfidlera

5 cm

Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

Glest sulfidbandad lera

5 cm

Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

Oxiderad glest sulfidbandad lera

5 cm

Att gräva eller inte gräva - några synpunkter på åtgärder vid byggandet på sulfidjord
Lars Eriksson, MRM Konsult
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Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

Oregelbundet finbanda sulfidlera
delvis oxiderad

Skikt av finsand
17 cm

Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

VAD ÄR PROBLEMET?

•Bärigheten är för låg

•Vi får för stora sättningar

VAD ÄR LÖSNINGEN?

•Urgrävning och återfyllning

med bättre massor!

eller

Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

Förstärkning av undergrunden

•Kemisk stabilisering

Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

Förstärkning av undergrunden

•Vertikaldränering 

med överlast

Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

Förstärkning av undergrunden

•Träpålar

Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

Finns det någon ekonomi i att grundförstärka?

(mkt översiktliga kostnadskalkyler 200 m * 15 m * 7 m)

•Visar enbart storleksordningar exklusive projektering, laboratorieprovningar mm. 

•Antag totalkostnaderna 2-3 ggr (?) mot angivet. 

•Avsikten är inte att jämföra jordförstärknings-metoderna. 

•Kostnader för de angivna delmomenten är inhämtade från entreprenörer som tillhandahåller 

metoderna och inga platsspecifika förhållanden har medtagits.

Att gräva eller inte gräva - några synpunkter på åtgärder vid byggandet på sulfidjord
Lars Eriksson, MRM Konsult
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Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

Kalk-cementpelarstabilisering

Arbetsbädd: 50 000

Etablering K/C-maskin 70 000

K/C-pelare 100:-/st +15:-/m 1 800 000

TOTALT CIRKA: 2 000 000

Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

Vertikaldränering med överlast

Arbetsbädd: 50 000

Etablering dränstickare 70 000

Dränkostnad 25:-/st + 15:-/m 500 000

Flyttning av överlast inom omr. 300 000

TOTALT CIRKA: 1 000 000

Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

Träpålar 

Arbetsbädd: 50 000

Pålning c/c 1.25 m triangulärt 1 600 000

Armerad överbyggnad 350 000

TOTALT CIRKA: 2 000 000

Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

URGRÄVNING/ÅTERFYLLNING

Urgrävning: 300 000

Borttransport: 1 000 000

Återfyllnadsmassor : 500 000 

Deponikostnad 22 000 000

TOTALT CIRKA: 23 800 000

OBS! Transport till närområde väsentligt billigare!

Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

Urgrävning 1): 23 800 000

Kalk-cementpelarstabilisering 2 000 000 2)

Vertikaldränering m överlast 1 000 000 2)

Träpålar 2 000 000 2)

1)Här står deponikostnaderna för i princip 23 000 000 
men ibland är det nödvändigt hur gör vi då det bästa 
möjliga av situationen?
2) Totalkostnaderna totalt 2 à 3 ggr denna summa

Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

Ett annat objekt – totalkostnader:

Fullständig urgrävning 13 000 000

Blockstabilisering 12 500 000

Lätt bankfyllning 11 500 000

Träpålar med geonät 6 100 000

Att gräva eller inte gräva - några synpunkter på åtgärder vid byggandet på sulfidjord
Lars Eriksson, MRM Konsult
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Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

Några kommentarer till lakförsöken:

•De är utförda på klart misstänkta jordprover
•Nästan samtliga får ”slut-pH” på 3-4
•Det som skiljer dem åt är tiden till lägsta pH
•Några jordar är inte svarta
•Lakning på glest varviga jordar bör på något sätt
korreleras till mängden sulfidband.
•Jord med sulfidband finns inte bara i ”Norrland”
•Fler parametrar saknas för att göra en bra karaktärisering
exempelvis glödgningsförlust, kornfördelning, organiskt
kol, ledningsförmåga 

Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

Exempel på lakning med snabb resp långsam pH-ändring

pH-förändring  vid lakning
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Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

Eh-förändring vid lakning
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Sulfidjordsseminarium i Luleå
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Redovisningsmodell för lakförsök
S Fe/S pH, dir pH, tork1 pH, min Klassificering Permeabilitet Försurn. kort sikt Försurn. lång sikt

8640 4,4 5,7 6,5 3,0 si SuLe 8 E-10 måttlig hög
1380 31,2 7,0 6,6 3,1 sulfidfläck. le Si 7 E-9 måttlig måttlig
7210 4,3 8,1 7,0 3,7 le SuSi 5 E-9 låg hög
1620 22,3 8,0 7,0 3,5 sulfidbandad Le 5 E-10 låg måttlig

S Fe/S pH Okulär benämn Permeabilitet Försurn. Kort sikt Försurn. Lång sikt
>10000 <3 <3 >Sa mycket hög mycket hög mycket hög

6000-10000 3-5 3-4 Sa/Si, Torrsk. hög hög hög 
3000-6000 5-10 4-5 Si f   (le) måttlig måttlig måttlig
1000-3000 10-20 5-7 Le/Si  (su) Su rel låg rel låg rel låg

<1000 >20 >7 Le (Su) låg låg låg

Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

Fe/S vs k
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Sulfidjordsseminarium i Luleå
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Exempel på urgrävning  

Att gräva eller inte gräva - några synpunkter på åtgärder vid byggandet på sulfidjord
Lars Eriksson, MRM Konsult
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Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

Exempel på urgrävning  

Sulfidjordsseminarium i Luleå

2005-11-10

Exempel på urgrävning  

Att gräva eller inte gräva - några synpunkter på åtgärder vid byggandet på sulfidjord
Lars Eriksson, MRM Konsult
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Att gräva eller inte gräva – några synpunkter på åtgärder vid byggande på sulfidjord 
Lars Eriksson, MRM Konsult 

 
Lite minnesanteckningar: 
 
Järnsulfider och organiskt material ger sulfidjord dess speciella egenskaper: 
• Jorden är påtagligt krypbenägen och ger ofta upphov till stora krypsättningar 
• Vid analyser överskattas i regel jordens odränerade skjuvhållfasthet. En orsak kan vara 

förekomsten av organiskt material 
• Den odränerade skjuvhållfastheten är temperaturberoende 
• Jorden har hög vattenkvot på grund av det organiska materialet 
 
Sulfidjord är ofta skiktad. Egenskaperna i skikten varierar påtagligt. 
 
Till följd av deponeringsavgifter kan förstärkningsåtgärder ofta vara mycket intressanta. Ett 
problem är dock att det inte sällan saknas tid för planering av förstärkningsåtgärder.  
 
Exempel på metoder är: 
• Masstabilisering 
• Förbelastning tillsammans med vertikaldränering 
 
Vid oxidering av sulfidjord kan lakvattnet få ett pH på 3-4. 
 
Det är svårt att bestämma försurningspotentialen. 
 
Fe/S-kvoten kan ha en viss roll.
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Sulfidjords miljögeotekniska 
egenskaper - problem och 

möjligheter

Josef Mácsik, Ecoloop/LTU

2

Kunskap Ekonomi 

Miljögeoteknik

Geoteknik 

Bakgrund

3Kompetensbehov

• Med dagens kunskap kan vi:
– Bedöma risk för försurningspotential (kvalitativ)

• Dagens kunskap räcker inte till att:
– Ta fram bedömningssystem för att kvantifiera försurningspotential 
– Göra generella bedömningar
– Bedöma sulfidjordsförekomst i Sverige med tillhörande miljögeotekniska 

egenskaper

• Morgondagens kunskap bör kunna ta fram :
– Kvantifiering av försurningspotential i tid och rum
– Geoteknisk och miljögeoteknisk kartering och karakterisering av viktiga 

sulfidjordsområden, 
– Kostnadseffektiva lösningar på sulfidjordsproblematik från fall till fall

4Ekonomi

Dyrbart att inte använda rätt kunskap 

Hanteras urgrävning med en ”säker lösning”, dvs deponering kostar det 
storleksordningen 10 miljoner kr/10 000 m3 sulfidjord 

Utformning av ”säkra lösningar” är dyra, medan billiga lösningar är osäkra 
miljömässigt

Stora projekt är på gång
Det borde finnas kostnadsram för incitamenten 

Val av robusta icke traditionella lösningar 

5

– Vägverket  * Försurning, lakning av metaller, deponering alternativt 
annan hantering 

– Botniabanan  * Försurning, lakning av metaller, deponering 
alternativt annan hantering. 

– Skred * Stabiliseringsproblematik och markkemi.

– Försurning av vattendrag, Umeå * Försurning, lakning av metaller

– Dräneringsledningar, bl.a. Luleå * Igensättning och försurning

Ekonomi 6

Sulfidjord en ”levande”
död jord

“Miljöfarlig jord kan tippas på Tomtebo”, UMEÅ
(Västerbottens Folkblad 20021211 )

“…Tomtebotippen kan bli deponi för miljöfarlig sulfidjord.
Jorden ska kapslas in i grundvatten för att undvika 
försurning……….
……….. Svartmockan är den svarta lera, bestående av döda djur 
och växter, som ligger längs älvens stränder.”

Miljö

Sulfidjords miljögeotekniska egenskaper - problem och möjligheter
Josef Mácsik, Ecoloop/Forskargruppen geoteknik, LTU
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7Miljögeoteknik 

Fe/S=3

Fe/S=10

8Miljögeoteknik 

Sulfidjordens och grund- och ytvattnets markkemi

9Miljögeoteknik 10FoU-behov

• Erfarenhetssammanställning (Vägledningsprojekt – en 
sammanställning av dagens kunskap)

• Indelning i olika ”typer” av sulfidjordar (en förfining av 
dagens indelning – bredare underlag)

• Framtagning av en förenklad metod att bedöma sulfidjord 
ur miljögeoteknisk synpunkt

• Kartläggning av olika sulfidjordars miljögeotekniska 
egenskaper

11Slutsats

• Det går att spara pengar och miljö genom att välja 
lämplig metod att hantera sulfidjord 

• Vägen dit måste gå genom kunskapshöjning inom 
miljögeoteknik och geoteknik

• Vi har möjlighet att starta ett kunskapscenter för att nå
dit

• Vision
Nyttjande av sulfidjord som resurs, exempelvis förorenad jord, etc.

12

Sulfidjords miljögeotekniska egenskaper - problem och möjligheter
Josef Mácsik, Ecoloop/Forskargruppen geoteknik, LTU
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Sulfidjords miljögeotekniska egenskaper – problem och möjligheter 
Josef Mácsik, Ecoloop/Forskargruppen geoteknik, LTU 

 
Lite minnesanteckningar: 
 
Riskbedömningar av sulfidjordars försurande effekt kan göras i dag. Däremot kan ingen 
kvantifiering göras i tid och i rum. 
 
Huruvida sulfidjord är inert eller ej beror på yttre omständigheter.  
 
Eftersom det är billigare att stabilisera än att deponera, borde det finnas incitament för att hitta 
nya lösningar än att bara deponera uppgrävda massor. Järnoxider bildas när grund- och ytvatten 
från sulfidjord oxideras. 
 
Ett sätt att klassificera sulfidjord är att använda Fe/S-kvoten.  
Kvoten varierar: 
• Med varifrån sulfidjorden kommer. I huvudsak en variation i nord-sydlig riktning 
• Mellan kust- och inland 
• Med den organiska halten (gyttja eller mineraljord) 
 
Sulfidjord är en ”levande” jord. Syretillgången påverkar jorden genom oxidation och därmed 
försuras omkringliggande miljö. Reaktionen kan gå åt motsatt håll, förutsatt att jorden är 
vattenmättad och det finns reducerande förhållanden. Sådana förhållanden kan uppkomma 
genom nedbrytning av organiskt material. Tillsätts kalk bromsas detta eftersom kalk kan 
hämma den biologiska aktiviteten i jorden. Trots att metaller binds på grund av pH-höjningen 
lakas sulfatjonerna bort med genomströmmande vatten. Kalkning är därmed ingen metod som 
bör användas i samband med sulfidjord. 
 
Med en relativt begränsad forskningsinsats bör det vara fullt möjligt att arbeta fram en praktiskt 
användbar klassificeringsmetod som gör det möjligt att hantera sulfidjordar på olika sätt 
beroende på deras försurningspotential. Idag saknas detta, vilket leder till att all sulfidjord får 
hanteras på samma sätt, utifrån perspektivet att jorden är ett miljöproblem. Kan 
hanteringsmetoderna varieras i förhållande till typ av sulfidjord kan mycket pengar sparas. Detta 
gäller särskilt om alternativet är deponering av uppgrävd sulfidjord (kostnad ca 1 000kr/ton). 
 
Det finns en tydlig koppling mellan miljögeoteknik och mera klassisk geoteknik. Anledningen 
är att sulfidjordens geotekniska egenskaper starkt påverkas av markkemin.
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Sulfidjords geotekniska egenskaper –
problem och möjligheter

Bo Westerberg

LTU/SGI

- Vad gör vi idag?

- Vad vill vi göra imorgon?
⇒ Stor osäkerhet idag i signifikans i resultat 
från fält- och laboratorieförsök!

Måste:

öka tillförlitligheten till utvärderade parametrar som 
beskriver hållfasthets- och deformationsegenskaper i 
sulfidjord!!

⇒ Hur välja undersökning?

- Vilken metod?

- Vilka värden?

Metoder och utvärderingsmodeller ej 
uttestade och kalibrerade mot sulfidjord

Varför osäkerhet?

⇒ I sulfidjord – resultat avviker ofta

Sw
ed

en

Exempel – olika resultat från olika metoder
Ex.) Beräkning av stabilitet/bärförmåga för en vägbank

Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet från metoderna 
CPT, vingförsök och konförsök

Metod 1 (högsta värden) ⇒ Stabil, tillräcklig säkerhet

Metod 2 (mellersta värden) ⇒ Stabil, ej tillräcklig säkerhet

Metod 3 (lägsta värden) ⇒ Instabil, brott

Alt. 1) ”Säker sida” vid val av värden

Osäkerhet – innebär?

⇒ Överdimensionering av konstruktioner ⇒ dyrare 
lösningar 

Ex, pålning istället för förbelastning

Alt. 2) Risker – överskattar egenskaper

⇒ Risk för skred eller stora deformationer

⇒ Tekniskt säkrare lösningar

⇒ Samhället kan spara pengar

⇒ Större möjligheter att välja miljövänliga alternativ

Ökad  tillförlitlighet ger:

Sulfidjords geotekniska egenskaper - problem och möjligheter
Bo Westerberg, SGI/Forskargruppen geoteknik 
Daniel Albing, Tyréns AB/Forskargruppen geoteknik, LTU
Presentation 1 - Sulfidjords geotekniska egenskaper - problem och möjligheter
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Osäkerhet – hållfasthets- och deformationsegenskaper

Ex)

- Odränerad skjuvhållfasthet

- kompressionsmoduler

- förkonsolideringstryck

- m.m……

Hur öka signifikansen?

⇒ Forskning

- Doktorandprojekt pågår

- Vidare forskning

- Olika parametrar

- Olika sulfidjordar

- Temperatureffekt

- m.m.

FRÅGA

Hur skall vi alla aktörer i samhället gemensamt se till att 
FoU utförs så att kunskap finns tillgänglig då den 
behövs?

⇒ Långsiktighet och hållbart samhälle!?!

⇒ Vem/vilka ansvarar?

Sulfidjords geotekniska egenskaper - problem och möjligheter
Bo Westerberg, SGI/Forskargruppen geoteknik 
Daniel Albing, Tyréns AB/Forskargruppen geoteknik, LTU
Presentation 1 - Sulfidjords geotekniska egenskaper - problem och möjligheter
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Sulfidjord –
ny kunskap, tillförlitligare metoder

och bättre dimensionering

Ett samarbetsprojekt mellan:
- Luleå tekniska universitet (LTU)
- Statens geotekniska institut (SGI)

- Tyréns

Daniel Albing, industridoktorand, Tyréns
Bo Westerberg, projektledare, LTU/SGI
Rolf Larsson, forskare, SGI

Sulfidjord –
ny kunskap, tillförlitligare metoder

och bättre dimensionering

Övergripande syfte med projektet är att:

öka tillförlitligheten till utvärderade 
hållfasthets- och deformationsparametrar i 
sulfidjord

Exempel - Konförsök

Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet
i sulfidjord

⇒ Ungefär 20% högre odr. skjuvh. med 100-g kon

⇒ Vilken kon skall användas?

Sulfidjord
Projektets innehåll (översiktligt)

⇒ Fokus på geotekniska egenskaper

- hållfasthets- och deformationsegenskaper

- basegenskaper

⇒ Koppling till markkemiska egenskaper

⇒ Löper över 3 + 2 år

⇒ Fältförsök

⇒ Laboratorieförsök

⇒ Litteraturstudie

⇒ Publikationer

- Licentiatuppsats (3 år)

- Doktorsavhandling (5 år)

- Artiklar och rapporter (veten-

skapliga, populärvetenskapliga)

Sw
ed

en

Vad skall genomföras?

Fältförsök
- Vingförsök
- CPT-sondering
- Dilatometerförsök
- Seismisk CPT-sondering
- Ostörd provtagning

⇒ Bestämma hållfasthetsegenskaper och 
dynamiskt-elastiska egenskaper

Laboratorieförsök
- triaxialförsök
- skjuvförsök
- ödometerförsök
- CRS-ödometerförsök
- rutinundersökning av geotekniska egenskaper
- karakterisering av markkemiska egenskaper

⇒ Bestämma hållfasthets- och 
deformationsegenskaper och 
markkemiska egenskaper

⇒ Bestämma inverkan på erhållna 
resultat av temperatur

Sulfidjord
Samlingsnamn för finkornig jord med 
bl.a. följande typiska egenskaper:
- svavel- och järninnehåll
- organiskt material
- lera eller silt
- svart eller svartbandad (järnmonosulfid)
- luktar (svavelväte)

- låg hållfasthet
- hög kompressibilitet
- stora krypdeformationer
- låg densitet

Sulfidjords geotekniska egenskaper - problem och möjligheter
Bo Westerberg, SGI/Forskargruppen geoteknik 
Daniel Albing, Tyréns AB/Forskargruppen geoteknik, LTU
Presentation 2 - Sulfidjord - ny kunskap, tillförlitligare metoder och bättre dimensionering
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Mål – översiktliga (5 år)
⇒ Ge rekommendationer om lämpliga 
provningsmetoder i fält- och laboratorium och hur 
resultaten skall kunna tolkas och utvärderas, samt hur 
prover skall hanteras och provas för olika 
undersökningar i laboratorium.

⇒ Ta fram metoder för att undersöka och klassificera 
sulfidjordar ur geoteknisk synvinkel med koppling till 
markkemiska parametrar.

⇒ Öka kunskapen om sulfidjords geotekniska och 
miljögeotekniska egenskaper.

⇒ Slutmålet: genom en ökad kunskap om 
sulfidjords tekniska och miljömässiga egenskaper 
skall byggande i och på sulfidjordar kunna ske på
ett säkrare och mer ekonomiskt sätt än tidigare.

Sulfidjords geotekniska egenskaper - problem och möjligheter
Bo Westerberg, SGI/Forskargruppen geoteknik 
Daniel Albing, Tyréns AB/Forskargruppen geoteknik, LTU
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www.swedgeo.sewww.swedgeo.se

Stabilisering av sulfidjord på Botniabanan vid Umeå
• Syfte - visa om stabilisering av sulfidjord är en tekniskt möjlig, 

miljömässig och kostnadseffektiv metod.

• Ge rekommendationer för framtida användande.  

• Medverkande: Ramböll, LTU, SGI, Hercules, Vägverket, Banverket, 
Cementa, Nordkalk, SBUF, Botniabanan, Svensk Djupstabilisering och 
Svenska energiaskor.

• Projektet omfattar inventering, miljökarakterisering, laboratoriestudie 
och fältförsök.

• Lab.försök - stabilisering med kombinationer av kalk, cement, merit, gips 
och aska. Miljöundersökningar och enaxliga tryckförsök. 

• Fältförsök - 2006? Testa olika bindemedel, mängder och 
blandningsenergi.

www.swedgeo.sewww.swedgeo.se

Slutsatser så här långt…..

• Karakterisering enligt Mácsik ger att Typ 1 jorden är svårast 
att stabilisera. Högre organisk halt, lägre redox, högre pH 
och högre spec. konduktivitet ger sämre hållfasthet.

• Tillräcklig hållfasthet kan uppnås men mer bindemedel krävs 
i sulfidlera jämfört med annan lera. 

• Bindemedel CM och C100 gav högst tryckhållfasthet. 
Bindemedlet KCG 33% gav den jämnaste hållfastheten över 
hela djupet.

• Stabilisering för vibrationsdämpning i Umeå - Cementpelare 
mängd 150 resp 200 kg/m3, hållfasthet i fält 200-600 kPa.

www.swedgeo.sewww.swedgeo.se

Fullskaleförsök

• Våren - 2006, ungefär 90 provpelare
• 4 olika bindemedel 
• 2 mängder
• Pelarsondering efter 28 och 90 dygn
• Framgrävning av pelare

www.swedgeo.sewww.swedgeo.se

Resultat stabiliserad jord
Djup 3,5 m,  28 och 90 dygn

Maximal tryckspänning [kPa] 

Bindemedel 
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Lite minnesanteckningar: 
 
Bo Westerberg presenterade ett material som Daniel Albing arbetat fram och skulle ha 
presenterat. Han kunde dock inte närvara vid dagen på grund av sjukdom. 
 
Att bestämma relevanta hållfasthetsparametrar i sulfidjord är svårt. Kunskapen är otillräcklig. 
Stora osäkerheter finns när det gäller utvärdering. Utvärderat resultat kan slå åt ”båda håll”, dvs 
såväl överskatta som underskatta hållfastheten. När man överskattar respektive underskattar 
hållfastheten är inte klarlagt.  
 
Jämförs resultat från CPT med fallkonförsök och vingborr varierar resultatet beroende av 
försöksmetod. Variationerna är så stora att en konstruktion, som konstruerats med hjälp av ett 
värde från en försöksmetod, kan vara helt oacceptabel om ett värde använts som utvärderats 
med en annan försöksmetodik. Detta får ofta till följd en kostsam överdimensionering. 
 
I ett doktorandprojekt vid LTU arbetas med att minska osäkerheterna vid utvärderingarna av 
bland annat den odränerade skjuvhållfastheten i sulfidjord. Vidare studeras parametrarna för 
konsolideringssättningar och krypsättningar. I projektets inledning undersöks sulfidjord från 5 
olika lokaler. Triaxialförsök och direkta skjuvförsök kommer att utföras. Resultat från fältförsök 
kalibreras mot resultat från triaxförsök. Arbetet ska resultera i handfasta råd för hur data ska 
utvärderas då sulfidjord förekommer. 
 
Ett sätt att stabilisera sulfidjorden är att blanda in Merit (blandning av slagg och kisel), gips och 
aska. 
 
Försök visar att sulfidjord som tillhör klass 1 (i Josefs klassificering) är svårast att stabilisera. 
Dessa typer av sulfidjord kräver mer bindemedel än andra. Dessa jordars organiska halt är ofta 
hög. 
 

Sulfidjords geotekniska egenskaper - problem och möjligheter
Bo Westerberg, SGI/Forskargruppen geoteknik, LTU
Daniel Albing, Tyréns AB/Forskargruppen geoteknik, LTU
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Diskussionsinlägg 
Peter Erixon, LTU, avd tillämpad kemi och geovetenskap 

 
Lite minnesanteckningar: 
Efter torra somrar då grundvattenytan sjunkit kommer puffar av surt vatten med höga 
metallhalter ut i vattendrag. Orsaken är att syre tränger in i sulfidjorden och oxiderar denna. 
Dessa variationer är naturliga och har i regel större påverkan på miljön än den människan 
åstadkommer genom till exempel dikning. Till detta kommer även inverkan av landhöjningen 
och att grundvattenytan i marken sjunker av detta skäl. 
 
Aluminiumoxider/hydroxider som rinner ut fungerar som metallfällor på samma sätt som i 
reningsverk. 
 
Gruvindustri som bryter sulfidmalmer har problem som är likartade med de som vi har i 
sulfidjord. 
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