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Sammanfattning 
 

I examensarbetets syfte är att undersöka olika stabiliserade jordars 

beständighet mot frost samt öka förståelse inom området. Genom variation av 

jordmaterial, bindemedel och vattenkvot är förhoppningen att finna en 

koppling mellan de olika faktorerna och frostbeständigheten. 

 

Terrasstabilisering är ingen ny metod då den använts sedan romartiden men 

även på senare tid har den amerikanska militären nyttjat stabilisering vid 

anläggning av vägar och flygplatsområden. 

 

I dagens samhälle har miljön fått en allt mer betydande roll. För anläggning 

kan denna metod ge miljö- och transportbesparingar samt ett bättre hållbart 

nyttjande av naturresurser. En stabiliserad terrass skapar förutsättningar för 

minskad överbyggnad och kan därmed minska behovet av bergkross. 

 

Metoden går ut på att bindemedel fräses ner i ett annars obrukbart jordmaterial 

för att erhålla önskad hållfasthet. Jordar med mindre kornfraktion samt hög 

lerhalt stabiliseras med fördel av kalk där blandningen medför puzzolana 

effekter samtidigt som cement lämpar sig bättre vid jordmaterial med grövre 

kornfraktioner. Hållfasthet erhålls snabbt vid inblandning av cement medan 

kalkinblandning ger en ökad hållfasthet först efter en längre tid. 

 

Det finns olika teorier för hur stabiliserat material reagerar vid frost, en av 

teorierna är murbruksteorin som bygger på att det vatten som är inneslutet av 

reaktionsprodukter inte är frysbart således är det enbart det kapillärt bundna 

vattnet som är utsatt. Stabiliserat jordmaterial är därmed mindre utsatt för 

isbildning samtidigt som utbredningen av restprodukter av reaktioner minskar 

sannolikheten för vattenmättnad. 

 

Franska erfarenheter har påvisat att en hållfasthet på 2,5 MPa med 

kalkstabilisering och 0,25 MPa draghållfasthet vid stabilisering med 

hydrauliska bindemedel har bedömts kunna tillräknas som frostbeständigt. 

Emellertid råder det delade meningar om vad som anses vara frostbeständigt. 

 

För att få struktur vid utförandet av studien följdes gällande standarder. Det 

jordmaterial som valdes för studien var en lermorän samt en siltmorän där 

lermoränen hade högt innehåll av mindre fraktioner samtidigt som siltmoränen 

innehöll hög andel av större fraktioner.  



  

Följande provparametrar ansågs vara intressanta då dess påverkan av 

stabiliserade materialet beständighet mot frost kan ses som betydande: 

 Bindemedelstyp 

 Bindemedelsmängd 

 Jordmaterial 

 Vattenkvot 

Dessa parametrar varierades antingen av typ eller halt. Då bindemedelshalten 

varierade var vattenkvoten konstant (optimal vattenkvot) och vice versa. 

 

Tillverkning av provkroppar utfördes med hjälp av modifierad proctor i PVC-

formar enligt förutsättningar i frost- och tö-standarden. Härdning av 

provkroppar skedde i värmeskåp vid en temperatur om 40°C. Efter värmeskåp 

placerades provkropparna i vattenbad för att uppnå vattenmättnad varpå frost- 

och tö-försök kunde påbörjas. Proverna placerades i klimatskåp där de 

genomgick temperaturcykler samtidigt som tryckhållfasthetstest utfördes på 

första referensprovet. När proceduren genomgåtts utfördes även 

hållfasthetstest på referensprov 2 och frostprov. 

 

För att få en bra överblick över frostens inverkan på blandningarna 

sammanställdes resultaten till medelvärde där kvoten mellan referensprov 2 

och frost beräknades samt redovisades. 

Resultat från studien påvisade att bindemedelsintervallet 3 och 4 % erhöll hög 

frostbeständighet. Vid närmare granskning av vattenkvotens inverkan på 

frostbeständigheten påträffades påtaglig skillnad mellan 6 och 9 % vattenkvot 

där blandningen med lägre vattenkvot gav minimal frostpåverkan. 

 

Hållfasthetsförändringen vid 9 respektive 12 % vattenkvot var ytterst liten. 

Detta fenomen kan tänkas bero på att vattenmängden i provkropparna med 12 

% är den samma som vid 9 %. 

 

 

Nyckelord: Terrasstabilisering, Frost, Bindemedel, Beständighet, 

Tryckhållfasthet 



  

Abstract 
 

The thesis examines various stabilised soils resistance to frost and to increase 

understanding in the field. By variation of soil materials, binders and water 

content, the expectation is to find a link between the various factors and frost 

resistance. 

 

Soil stabilisation is not a new method as it has been used since Roman times 

but even more recently, the U.S. military used the stabilisation at the 

construction of highways and airport areas. 

 

In today's society were environmental questions has got an increasingly 

significant role, this method can bring environmental and transport savings 

and a better sustainable use of natural resources. A stabilised subgrade creates 

incentives for reduced pavement and can thereby reduce the need for crushed 

rock. 

 

The approach is that the binder is milled into an otherwise unusable soil 

material to obtain the desired strength. Soils with less grain fraction and a high 

clay content is beneficially stabilised with lime where the mixture causes 

pozzolan effects while cement is better suited in soil materials with coarser 

grain fractions. Strength is obtained quickly when mixed with cement, while 

in lime mixtures strength isn’t achieved until long after. 

 

There are different theories of how the stabilised material reacts when exposed 

to frost conditions, one of the theories is the mortar theory based on the water 

which is trapped by the reaction products which aren’t freezable so it’s only 

the capillary bound water that’s exposed. Stabilised soil is therefore less prone 

to icing, while the occurrence of residual products from reactions decreases 

the probability of water saturation. 

 

French experiences has shown that a compressive strength of 2.5 MPa with 

lime stabilisation and 0.25 MPa tensile strength with stabilisation by hydraulic 

binders have been assessed to be regarded as frost resistant. However, there 

are divided opinions about what’s considered to be frost resistant. 

 

To get a structure of the study, standards were followed. The ground materials 

that were chosen to study was sandy clay till, and silty clayey moraine sand. 

The till contained high levels of lesser fractions while the silty till contained a 

high proportion of larger fractions. 

  



  

The following test parameters were considered to be of interest: 

• Binder type 

• Binder amount 

• Earth materials 

• Water content 

These parameters were varied by either type or content. When the binder 

content was varied, the water ratio were constant (optimum water content) and 

vice versa. 

 

Manufacture of test specimens were performed using modified proctor in PVC 

moulds as in the purposed European freeze-thaw standard. Curing of test 

specimens were performed in an oven of temperature of 40 ° C. After curing 

in oven, the specimens were placed in a water bath to obtain water saturation 

followed by freeze-thaw tests. The samples were placed in a climate chamber, 

where they underwent temperature cycles while the compressive strength test 

was performed on the first reference sample. Once the procedure had been 

completed, strength tests were performed on reference samples 2 and frost 

test. 

 

To get a good overview of the frost effect on the blends, a ratio between the 

mean value of the reference samples 2 and frost samples were compiled and 

studied. 

 

Results from this study demonstrated that binder content between 3 and 4 % 

gave a high frost resistance. Upon further examination of the water contents 

effect on frost resistance, significant difference were found between 6 and 9 % 

water content at which the mixture of lower water content had minimal frost 

damage. 

The strength change between 9 and 12 % were insignificant which could be 

explained by that the amount of water contained within the specimen didn’t 

increase from 9 to 12 % water content. 

 

 

Keywords: Soil stabilisation, Frost, Susceptibility 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Vägkonstruktioner måste uppfylla flertalet krav angående kvalitet, låga 

underhållskostader och lång hållbarhet, likaså måste projekt ur ett ”Livs Cykel 

Analys”-perspektiv beakta kostnadsbesparing samt naturresurserhantering. 

 

Med terrasstabilisering av jordmaterial kan en minskad överbyggnad fås samt 

styvare konstruktion med högre hållfasthet. Det medför ett bättre nyttjande av 

material på plats därtill mindre behov av dyrt krossmaterial vilket också är att 

föredra ur hållbarhets perspektiv. Det medför även mindre miljöpåverkan och 

mindre transportkostnader i form av mindre transporter då tillgången på 

bergkross är begränsad i vissa delar av landet (Lindh, 2000). 

 

Ett av Naturvårdsverkets miljömål är att minska utvinningen av den ändliga 

resursen, naturgrus. Detta mål, 14 miljoner ton, skulle vara uppnått vid 2010, 

men väntas inte bli verklighet förrän 2016. Målet gör att efterfrågan av 

bergkross (57,47 miljoner ton 2009) blir mer påtagligt och nya tekniska 

lösningar är därför nödvändiga för att tillgodose behovet vid bygg- och 

anläggningsarbete. Speciellt i sydvästra Skåne som exploateras kraftigt 

(Naturvårdsverket). 

 

För att uppnå önskat resultat vid terrasstabilisering krävs det att bindemedel 

fräses ner i det befintliga jordmaterialet varpå de jordfysikaliska egenskaperna 

förändras. Bindemedelsortens lämplighet bestäms utifrån jordens karaktär. 

Med rätt bindemedelsinblandning, förslagsvis cement eller kalk, ökar 

hållfastheten i konstruktionen samt ges möjlighet till en mindre överbyggnad 

(Lindh, 2000). 

 

I Sverige är terrasstabiliseringsmetoden relativt obeprövad vilket delvis beror 

på tillfredställt behov och tillgång till bergkross. Internationellt, främst i länder 

som Australien och Tyskland, förekommer det mycket stabilisering. Detta 

beror främst på att tillången till bergkross är väldigt begränsad samt att 

klimatet är gynnsamt och inte lika utsatt för tjäle som längre norrut. Detta ger 

bättre förutsättningar för stabilisering. Emellertid är det oklart hur 

stabiliserade material fungerar i klimat där frost är vanligt förekommande. 

 

Terrasstabilisering har bland annat utförts vid följande projekt: 

 Yttre ringvägen, Malmö, ettap 4 (Lindh, 2000) 

 Lager för Biltema, Halmstad (Hadidpour och Mattsson, 2008) 

 E22, cementstabilisering vid Hurva och Hörby. (Trafikverket)  
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1.2 Syfte 

Denna rapports ändamål är att undersöka hur hållfastheten i en stabiliserad 

terrass påverkas av frost med hänsyn till olika faktorer, såsom jordmaterial, 

bindemedel och vattenkvot. 

1.3 Förväntat resultat 

Målsättningen är att ge en djupare förståelse kring frostens inverkan på 

hållfastheten i terrasstabiliserat material i form av en empirisk undersökning.  

1.4 Genomförande 

Genom litteraturundersökning inhämtades grundläggande kunskap för att få 

insyn i stabiliseringsprocessen samt hur olika bindemedel påverkar 

hållfastheten. Genom detta bestämdes vilka kombinationer av bindemedel och 

jordtyper som ansågs intressanta för studien. Laboratorieförsök genomfördes 

enligt gällande standarder och utifrån dessa tillverkades provkroppar för vilka 

tryckhållfastheten och optimal vattenkvot bestämdes. Provkropparna utsattes 

för ett antal frost- och-tö cykler enligt ett förslag till europisk standard 

vartefter hållfastheten testades. 

1.5 Avgränsningar 

Testen bestod av frost-tö försök på två stycken olika jordar. Undersökningen 

var inte bunden till ett specifikt objekt och därmed valdes jordarter 

representativa för Sveriges geotekniska förutsättningar; lermorän och 

siltmorän. Tillgången till bindemedel för stabilisering är stor och därför valdes 

de två vanligast förekommande; osläckt kalk och cement som tillsammans 

skapar tre olika kombinationer: 

 Kalk 

 Cement 

 Cement-kalk 

Samrådan med sakkunnig kontaktperson möjliggjorde ytterligare uteslutning 

av parametrar. I undersökningen togs hänsyn till bindemedel, bindemedelshalt, 

jordmaterial samt vattenkvot för att begränsa omfattningen inom den 

tidsperiod som förelåg. 



 

  

3 

2 Litteraturstudie 

2.1 Historia 

Det har visat sig att vägar stabiliserades med kalk redan på Romartiden, Via 

Appia är en sådan väg som anlades redan 312 f.Kr. I förhållande till 

kalkstabilisering är användning av cement som bindemedel en yngre metod 

som inte fick se dagens ljus förrän år 1917. Metoden togs fram av Amies som 

tog patent på jordförbättring med en inblandning av portlandcement (Lindh, 

2004). 

 

USA har sedan 1920-talet använt kalk vid vägkonstruktioner och år 1938 blev 

det även accepterat av Texas Highway Department vid stabilisering av jordar 

med plastiska egenskaper. Under 1940-talet utförde Amerikanska militären 

stabilisering av vägar och flygplatsområden som än idag fyller sin funktion. 

Denna teknik användes ofta under andra världskriget för att möta det akuta 

behovet som rådde vid detta tillfälle. Emellertid behöll inte dessa vägar sin 

bärighet under någon längre tid, men detta berodde främst på hushållande av 

material och att personalen som utförde stabiliseringsarbetet inte hade adekvat 

kunskap. För att klara den allt stramare budgeten började militären utföra 

hållbarhetstester för att se hur kalk som stabiliseringsbindemedel påverkas 

med tiden. Provtagning som utfördes 1977 visade ypperliga provresultat 

(Lindh, 2004). 

 

Sverige hade fram till 1984 använt kalkstabilisering vid fåtalet tillfällen inom 

både vägbyggande och andra konstruktioner, men metoden fick vid införandet 

av BYA (föregångare till ATB) minskad efterfrågan till följd av ändrade krav 

för motorvägar. Ekonomiska incitament gick förlorade och det visade sig vid 

den här tiden inte sig längre vara lönsamhet och med detta gick kunskapen 

förlorad (Lindh, 2004). 

 

I Australien infördes metoden under 1950-talet av en specialiserad entreprenör 

med maskinutrustning försedd med trippelrotor. Utrustningen gav möjligheten 

att blanda en högkvalitativ mix som gjorde det möjligt att anlägga väg i 

Australiens inland. Under 1960-telet ökade cementstabiliseringen, vilket har 

fört Australien till ett ledande land inom området stabiliseringstekniker. 

Metoden förekommer också flitigt i Storbritannien, vars kalkanvändning för 

jordstabilisering uppgick 1995 till 0,5 miljoner kubikmeter (Lindh, 2004). 
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2.2 Stabiliseringsmetoder 

Grundmetoden för stabilisering bygger på förstärkning av jordmassor genom 

inblandning av bindemedel i ett jordmaterial för att sedan packas och uppnå 

önskade egenskaper. Genomförandet kan variera men generellt delas de in i 

två grupper, in-situ och ex-situ. 

 

Vid båda metodvalen används maskinutrustning för packning då rätt 

packningsgrad skall uppnås och ytavjämning eller höjdjustering. För 

höjdjustering och ytavjämning används en vanlig väghyvel (Hadidpour och 

Mattsson, 2008). Packningsgraden är av stor betydelse vid jordstabilisering då 

denna påverkar den slutgiltiga hållfastheten, speciellt vid cementstabilisering 

där härdningen leder till svårigheter av packning om för lång tid tillåts mellan 

fräsning och packning. 

 

När det stabiliserade jordlagret är tjockare än 300 mm bör tvåstegspackning 

användas vilket innebär att först används en paddfotsvält varpå avjämning 

sker och slutligen används en valsvält (Hermansson och Karlsson, 2011). 

2.2.1 In-sutu 
Stabilisering med in-situ metoder innebär att stabiliseringen sker på plats så att 

jorden inte behöver schaktas bort för att kunna behandlas. 

Den grundläggande principen för in-situ behandling innebär att bindemedlet 

läggs ut på den obehandlade marken dessutom tillsätts vatten vid behov, för att 

uppnå en korrekt vattenkvot. 

 

Efter att bindemedelshalt och vattenkvot kontrollerats kan fräsning påbörjas 

(Naturvardsverket
2
). För att förhindra onödig spridning av bindemedel på 

grund av vind har spridarna dammkjolar monterade men även med dessa kan 

hård vind ge upphov till dammbildning. Eftersom cement och kalk är båda 

basiska och frätande bör hänsyn tas till arbetsmiljö och omgivning 

(Hermansson och Karlsson, 2011). 

 

Det generella arbetsdjupet för rotorfräsarna ligger på 0-500 mm vilket kan 

variera beroende på modell. Rotorfräsarna kan delas in i två stycken olika 

kategorier: 

 Traktordragna rotorfräsar 

 Självdrivande rotorfräsar 
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Skillnaden mellan de självgående- och traktordrivna fräsarna är kapaciteten då 

de självgående har oftast har större kapacitet samt större terrängförmåga. En 

del av rotorfräsarna (figur 1) har inbyggd blandningsfunktion i trumman vilket 

möjliggör utläggning av bindemedel, tillsättning av rätt vattenmängd och 

fräsning i samma maskin. Arbetsbredden på maskinerna varierar beroende på 

vilken modell som väljs men ligger generellt på mellan 2 000–2 438 mm 

(Wirtgen). 

 

 
Figur 1. Illustrerad bild av infräsning av bindemedel i jordmaterial (Wirtgen). 

 

2.2.2 Ex-situ 
Ex-situ innebär att det material som skall stabiliseras tas upp och fraktas till ett 

verk där behandlingen av materialet sker. Det finns olika typer av verk som 

antingen kan vara på plats, med andra ord mobilaverk eller ha en annan 

lokalisering så kallade fabriksverk (Bendz et al., 2007). 
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2.3 Tillvägagångssätt 

Inledningsfasen innefattar noggranna förundersökningar av jordegenskaper 

och jordsammansättning för det aktuella området. Förundersökning är viktig 

för att bestämma bindemedelshalt och typer av bindemedel med syftet att 

uppnå önskade materialegenskaper i de stabiliserade massorna. De vanligaste 

undersökningarna som utförs är: 

 Enaxiella tryckförsök för bestämning av hållfasthet i tillverkade 

provkroppar 

 Bestämning av optimal vattenkvot för jordens packningsegenskaper 

 Siktning för att bestämma kornfördelningskurvan 

 Mineralogi 

 Pulveriseringsgrad, bestämning av kohesionsmaterialets 

blandningsbenägenhet, enligt standard SS-EN 13 286-48: 2005 

(Hermansson och Karlsson, 2011). 

Innan stabilisering påbörjas bör sten och block större än 125 mm plockas bort 

från jordmaterialet då dessa kan orsaka skador på maskinutrustningen samt 

homogenisera förhållanden. 

 

Bindemedelsapplicering kontrolleras kontinuerligt av utrustning för att uppnå 

rätt blandning. Slutligen efter infräsning sker hyvling och packning för att 

uppnå lämplig höjd samt packningsgrad (Hermansson och Karlsson, 2011). 

 

Vid val av bindemedel bör arbetsmetodiken spela en viss roll eftersom olika 

bindemedel har olika behandlingstider. Cementens behandlingstid är väldigt 

kort, 2 timmar, vilket för med sig att packning måste utföras kort efter 

infräsning annars riskeras förlust i hållfasthet till skillnad mot kalken som har 

betydligt längre härdningstid (V-byggaren, 2004). 
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2.4 Bindemedel 

2.4.1 Kalk 
Osläckt kalk tillverkas genom uppvärmning av kalksten, över 1000 °C vilket 

leder till att kalciumkarbonat sönderdelas varpå koldioxid frigörs och 

slutprodukten blir osläckt kalk, kalciumoxid (ekvation 1) (Sandberg, 2006). 

 

                      ekvation 1 

 

När vatten tillsätts med den osläckta kalken uppstår en reaktion där värme 

friges och kalciumhydroxid bildas även kallat släckt kalk (ekvation 2). 

 

                         ekvation 2 

 

Stabilisering av lerjordar sker fördelaktigt med osläckt kalk då reaktionen 

leder till en koagulering av leran, resultatet blir en gelliknande massa (Lindh, 

2000). 

Kalkstabilisering fordrar en hög pH-nivå (minst 12) för den långvariga 

hållfasthetstillväxten, således ökar behovet av kalk i jordar med låg pH-nivå 

(V-byggaren, 2004). 

Vid stabilisering reagerar den brända kalken med vattnet i jorden vilket skapar 

släckt kalk som i sin tur agerar som en kalciumjonkälla (Ca
++

). 

Kalciumjonerna ersätter natriumjonerna som annars adsorberas till 

lerpartiklarnas yta. 

Genom denna reaktion ersätts natriumjonerna med kalciumjonerna vilket 

reducerar vattenlagret runt lerpartiklarna. Detta resulterar i en koagulering av 

leran till en gelliknande massa. 

 

Viskositeten ökas markant och ändrar konsistens från flytande- till plastisk- 

eller fast form beroende på vatteninnehåll. Det reducerande vattnet befinner 

sig i hålrum mellan de koagulerade partiklarna. Vattenminskningen gör det 

möjligt för partiklarna att flockas vilket medför en struktur där partiklarna 

låses fast i varandra, denna process illustreras i figur 2 (Lindh, 2004). 

 
Figur 2. Omvandling av lerpartiklar vid inblandning av kalk (V-byggaren 2004).  
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2.4.1.1 För- och nackdelar 

 En kalkstabiliserad terrass kan användas av transporter efter 

förstärkningslager påförts utan att deformationer uppstår. 

 Stabiliserad terrass ger bättre packningsegenskaper i överbyggnaden. 

 Längre bearbetningstid än cement som måste packas inom två timmar 

efter i fräsning. 

 Kan ge en utsatt arbetsmiljö, osläckt- och släckt kalk är frätande. 

 Sättningar kan uppstå vid efterarbeten om inte stabilisering har utförts. 

 Lång liggtid innan hållfasthetstillväxt sker genom puzzolanreaktioner. 

(Gustafsson, 1999). 

2.4.2 Cement 
Cement även känt som Portland cement är ett hydrauliskt bindemedel som 

antas uppfylla vissa förväntningar angående dess hållfasthet, permabilitet och 

beständighet. 

 

Cementstabiliserade jordar har en kort arbetstid på ca 2 timmar, vilket kan ge 

problem vid packning. En risk med cementstabiliserade jordar är att 

hållfastheten blir för hög vilket kan leda till krympsprickor som i sin tur kan 

leda till minskad livslängd på konstruktionen (Lindh, 2000). 

 

Portland cement framställs genom upphettning av kalk och lera till ca 1450 °C 

i roterugnar. Efter detta utförande avkyls materialet som sedan mals ned 

tillsammans med gips vilket skapar slutprodukten (Hermansson och Karlsson, 

2011).  
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2.4.3 Merit 
Merit betecknas som ett latent hydrauliskt bindemedel som framställs genom 

förädling av hyttsand som i sin tur kommer från masugnsslag vilket kyls ned 

snabbt för att sedan malas ned (Merox2). 

 

För att möjliggöra vissa puzzolana effekter kan Merit blandas tillsammans 

med annat bindemedel, vanligen cement eller kalk. Merit är ett vitt pulver som 

tack vare dess finkornighet har stor specifik yta som tillsammans med vatten 

bidrar till puzzolana reaktioner. 

 

Blandning med cement minskar behovet av vatten i blandningen vilket medför 

mindre risk för krympning och separation (Merox
1
). Inblandning av Merit med 

andra bindemedel påverkar sluthållfastheten men ger även en påverkan av 

sorptionen vilket möjliggör bindning av tungmetaller och andra föroreningar. 

Detta medför att vägkroppen kan agera som filter vilket binder föroreningar 

från trafiken i vägkroppen och på så sätt hindrar spridning i naturen (Merox
2
). 

2.4.4 Val av bindemedel 
Beroende på jordtyp varierar valet av bindemedel då olika bindemedel har 

olika egenskaper vilket gör vissa bindemedel lämpligare än andra. Exempelvis 

är cement vanligt förekommande i friktionsjordar. 

 

I kohesionsjordar är kalk ett väldigt bra stabiliseringsallternativ men kan även 

användas i grövre jordar i kombinaton med andra bindemedel för att uppnå 

puzzolana effekter vilket gör det möjligt för reaktioner som ökar hållfastheten 

(Hermansson och Karlsson, 2011). Självständigt är kalken inte ett bindemedel, 

det är inte förrän reaktion mellan kalken och lerans mineraler som önskad 

funktion uppnås (Sandberg, 2006). 

2.4.5 Bindemedelsmängd 
En viktig faktor i stabiliseringsprocessen är valet av blandningshalt eftersom 

det stabiliserade jordmaterialets egenskaper påverkas starkt av det. Generellt 

sett behöver grovkorniga jordar mer bindemedel än finkorniga jordar. Utöver 

kornfördelning kan jordarna graderas som ens- och månggraderad vilket också 

påverkar behovet av bindemedel där ensgraderade jordar är i större behov av 

högre andel bindemedel (V-byggaren, 2004). 

2.4.6 Härdning 
Hållfasthetstillväxten för olika bindemedel varierar under härdningsprocessen 

och anges således oftast hur stor andel av bindemedel som reagerat i procent 

av uppnådd sluthållfasthet (Ljungkrantz et al., 1999). 
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För cement sker hydratationen relativt snabbt i kontakt med jordmaterialets 

vatten. Redan inom tre dygn uppnås 50 % av den slutliga hållfastheten och 

inom loppet av 28 dagar har mestadelen av den stabiliserade jorden reagerat 

och därmed uppnått sluthållfasthet (Janz och Johansson, 2002).  

 

Jämförelsevis ges vid reaktion mellan osläckt kalk och vatten inte någon 

lastbärande förmåga, utan endast uttorkning av befintligt jordmaterial till följd 

av den kraftiga värmeutvecklingen. Det är inte förrän i nästkommande fas som 

hållfasttillväxten äger rum som sker efter värmeutveckling samt höjd pH-nivå. 

Detta ger förutsättningar för puzzolana reaktioner mellan jordmineraler och 

bindemedel för en högre sluthållfasthet (Janz och Johansson, 2002). 

 

Härdningsprocessen pågår under flera månader. Till följd av värmeutveckling 

samt jonutbyte i materialet kan arbete utföras tidigare på de stabiliserade 

jordmassorna då begränsad bärighet erhålls. Reaktionen kräver emellertid ett 

finkornigt jordmaterial alternativt ett bindemedel med erforderlig andel 

puzzolanmineraler, aluminater och silikater, för att reaktion med Ca(OH)2 ska 

kunna fortlöpa. I annat fall avstannar hållfasthettillväxten (Gustafsson, 1999). 

 

Merit har förhållandevis långsam hållfasthetstillväxt men tillsammans med en 

aktivator, exempelvis cement eller kalk, höjs temperaturen i jorden. Kraftigare 

reaktionstemperatur med bindemedelskombinationen leder till en snabbare 

hållfasthetstillväxt, vilket också fodras i klimatzoner med lägre temperaturer 

då värmen är avgörande faktor för hållfasthetsutvecklingen (Janz och 

Johansson, 2002). Dock råder det delade meningar då andra studier menar på 

att de exoterma effekterna gås om intet på grund av omfattande avkylning 

(Franzén et al., 2012). 

 

Vid terrasstabilisering spelar val av årstid en betydande roll då kallare 

temperaturer orsakar fördröjning i hållfasthetstillväxten. Det har påvisats i 

franska erfarenheter att vid temperaturer under 5°C kan härdningsprocessen 

komma till att avstanna helt men återupptas vid högre temperaturer igen 

(Franzén et al., 2012). 

 

Organiska halter i jordar är av stor betydelse eftersom en hög halt kan leda till 

hämmad eller även förhindrad hållfasthetsutveckling. En annan hämmande 

effekt kan bero på hög sulfidhalt i jord då denna bidrar till ettringitbildning 

vilket skapar en diffusionsbarriär. Denna barriär fördröjer värmeutvecklingen 

vilket i sin tur hämmar härdningsprocessen (V-byggaren, 2004. Janz och 

Johansson, 2002). 
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2.5 Tjäle & frost 

Vid stabilisering med kalk av finkorniga jordar sker en strukturomvandling 

där den finkorniga jorden omvandlas till ett grovkornigare material. Genom att 

materialet blir grovkornigare blir det också mer permeabelt vilket medför en 

ökning i tjälfarlighet (Sandberg, 2006). 

2.5.1 Tjällyftning 
När lufttemperaturen understiger noll grader skapas en temperaturskillnad där 

vattnet i markytan börjar frysa vilket leder till en expansion på 9 % av vattnets 

volym. Detta skapar en hävning av markytan under förutsättningarna att 

vattenmättnadsgraden är 100 %. 

Temperaturen i marken beror på djupet vilket leder till en värmetransport från 

markytan till atmosfären. Avsaknaden av värme leder till en nedfrysning av 

markytan där vattnet i jorden fryser till is och bildar iskristaller. 

Sammanväxten av flera iskristaller kan sedan leda till bildning av plana 

islinser. 

Vid processen sker en vattentransport av det underliggande vattnet till 

tjälfronten som ökar tjältjockleken. Tjockare islinser är ett tecken på att 

tjälfronten har stått stilla vilket beror på att kylan endast täcker behovet av att 

kyla ner de varma jordmassorna. Då kyleffekten är större än den i marken 

närvarande värmeffekten, tränger tjälfronten neråt i marken tills dess att 

ekvivalens mellan värme och kyla uppnås (Berglund, 2000). 

2.5.2 Tjällossning 
Vid smältning av säsongtjäle frigörs vatten från de tidigare islinserna i 

marken. Jordens permabilitet påverkar huruvida smältvattnet stannar kvar i 

konstruktionen. Den ökade vattenmängden, på grund av smältvatten, i jorden 

leder till högre vattenmättnadsgrad och ett högre porvattentryck. Vid högre 

porvattentryck minskas jordens skjuvhållfasthet på grund dess beroende till 

effektivspänningen. 

 

Hållfasthetsförlusten som sker under tjällossningen är beroende av mängden is 

och tjällyftning. Faktorer som styr mängden is och tjällyftning är flera, några 

av dem är jordtyp, temperatur vid tjälning och urtjälning, vattentillgång och 

dräneringsförhållande (Berglund, 2000). 

2.5.3 Tjälfarlighetsklassificering 
Vid bestämning av tjälfarlighet tas de viktigaste faktorerna i beaktande; 

jordtyp, temperaturförhållande och tillgång till vatten. Varje land har egna 

tjälfarlighetsklassificeringar, likaså i Sverige som enligt Trafikverket är 

indelad i fyra olika tjälfarlighetsklasser, från ett till fyra där ett är lägst och 

fyra högst tjälfarlighet. Dessa bygger på materialtypklassificering där 

kornfördelningskurvan är avgörande. Kornstorleksfördelningen bestäms 

genom siktning och sedimentationsanalys. 
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Grovkorniga jordar är generellt sett mindre tjälfarliga än finkorniga jordar. 

Emellertid så är jordar med hög lerhalt inte mest tjälfarliga då den höga 

lerhalten minskar permabiliteten. Detta kan i sin tur hejda vattentransporten 

till tjälfronten under de korta tjälsäsongerna (Berglund, 2000). 

2.5.4 Frost 
För kalkstabiliserade material råder det flera olika teorier varav en av dem är 

murbruksteorin. Denna teori grundar sig i att då puzzolana reaktioner sker 

fylls utrymmet i porerna av reaktionsprodukter. Vid frysning är bara kapillärt 

bundet vatten utsatt medan det vatten som innesluts av reaktionsprodukterna 

inte är frysbart. Genom denna sammanvägda process blir sannolikheten för 

isbildning minskad, samtidigt som utbredningen av restprodukter minskar 

vattenmättnad i jorden (Sandberg, 2006). 

 

I franska studier har en hållfasthet på 2,5 MPa vid kalkstabilisering samt 0,25 

MPa draghållfasthet vid stabilisering med hydrauliska bindemedel bedömts 

kunna tillräknas som frostbeständigt. Emellertid har brittiska erfarenheter 

pekat på att en tryckhållfasthet på minst 2,0 MPa innan frostpåverkan, är 

tillräcklig för att bedömas som frostbeständig. 

Det råder således skilda meningar huruvida material bör räknas som 

frostbeständiga (Franzén et al., 2012). 

2.5.4.1 Kontrollmetoder 
Det finns flera olika metoder för bedömning av ett materials frostbeständighet. 

En av metoderna är ”Avflagning vid frysning” som används normalt vid 

betongprovning. Denna metod går ut på att placera en provkropp delvis 

nedsänkt i frysvätska varefter ett bestämt antal fryscykler genomförts så 

samlas avflagnat material upp för att vägas (SS 13 72 44). 

 

En annan metod grundar sig i att placera provkroppar nedsänkta i vattenbad 

under bestämda förhållanden för att erhålla vattenmättnad varpå de packas in i 

en plastfilm för att sedan utsättas för tio frostcykler. När frostcyklerna är 

genomförda placeras proverna i vattenbad igen för försäkring om fullständig 

vattenmättnad för att slutligen utsättas för tryckhållfasthetsförsök och därefter 

jämföras mot referensprover (prEN 13286-54:2010). 
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3 Metod 

I följande kapitel beskrivs bland annat förfarandet vid klassificering av olika 

jordmaterial och dess egenskaper. Vidare kommer tillvägagångssättet för 

tillverkning och provtryckning av provkroppar att redovisas. Största vikten av 

metoddelen är utförandet av frost- och töförsök där även resonomanget kring 

val av provparametrar beskrivs samt utförandet. 

 

I metod- och resultatdel benämns blandningarna med olika förkortningar som 

redovisas nedan. 

 S(1/2) – provserie 1 eller 2 där antingen vattenkvot eller 

bindemedelshalt varierades. 

 R(1-3) – variabel parameter beroende på huruvida det är provserie 1 

eller 2, 1 benämner vattenkvot och 2 bindemedelshalt. 

o 1-3 – beroende på om variabel är vattenkvot (6-, 9-, 12 %) eller 

bindemedelshalt (2-, 3-, 4 %), koncentrationen av blandning där 1 

är lägst och 3 högst. 

 LM – lermorän. 

 SM – siltmorän. 

 K/C – kalk och/eller cement. 

Exempel: S1-R1-LM K = Provserie 1(S1), 6 % vattenkvot(R1), 

lermorän(LM), kalk(K). 

Under laboratorieförsöken följdes standarder för att säkerställa att arbetet 

utfördes på ett korrekt sätt, där de avvikelser som gjorts redovisas nedan. 

3.1 Provmaterial 

Resomanget kring valet av material var att inhämta jordar som är vanligt 

förekommande i Sverige för att få en så hög applicerbarhet som möjligt. De 

jordar som valdes för försöken blev av typen SM och LM då dessa 

representerar olika sidor av spektrumet moränjordar. 

3.1.1 Klassificering av jordmaterial 
Representativa prover togs in till laboratorium för bestämning av kornkurva 

samt torrdensitet vid optimal vattenkvot (SS-EN 13286-2). Följande standard 

följdes; SS 27124 för sedimentationsanalys enligt hydrometermetoden 

tillsammans med SS-EN 933-1 för bestämning av kornstorleksfördelningen. 

 

Följande avvikelser gjordes för borttagning av kalk, salt, järn och humus vid 

sedimentationsanalys. För bestämning av kornkurva där kornstorlek >0,065 

mm följdes SS-EN 933-1 med avvikelser för tvättning av sten >16 mm samt 

minsta provviktsmassa 1,4 mot metodens 2,6 kg.  



 

  

14 

3.1.1.1 Siltmorän 
Siltmoränen valdes utifrån dess lämplighet att stabiliseras med cement då 

innehållet av grövre partiklar är jämförelsevis högre än för lermoräner. 

Det jordmaterial som användes för studien kom ifrån ett exploateringsområde, 

norra Helsingborg som enligt de utförda förundersökningarna blivit klassat 

som en siltmorän med visst lerinnehåll. Materialet togs från ett upplag där 

risken för klimatpåverkan var påtaglig. Efter sedimentationsanalys och 

siktning av inhämtat material bestämdes jorden till en siltig morän(SiMn). 

3.1.1.2 Lermorän 
Förundersökning gav två stycken kandidater för studien av lermoräner, en från 

centrala Lund och en från Stora Råby, Lund. Jordmaterialet visade sig vara 

snarlika och efter laboratorieundersökning togs beslutet att gå vidare med 

jordmaterialet från Kristallen, centrala Lund. 

 

Jordmaterialet från Kristallen, Lund C, ansågs vara bättre representativ för fler 

markområden än det från Stora Råby som ansågs innehålla för hög lerhalt. 

Från exploateringsområdet Kristallen hämtades materialet, orört i den mån att 

den enbart blivit uppgrävd och placerad i förvaringskärl. Genom 

laboratorieundersökningar konstaterades materialets beteckning till lerig 

sandig morän (leSaMn). 

 

Efter att ha studerat det inhämtade jordmaterialet ansågs kalk alternativt kalk-

cement vara lämpliga bindemedel för inblandning på grund av dess 

mineralsammansättning som skapar ideala förutsättningar för puzzolana 

effekter. 

3.1.2 Hantering 
Båda materialen hämtades på plats för att sedan lagras i pallar med kragar 

inomhus vid en temperatur av cirka 20°C. Denna process gör att materialet blir 

lufttorkat och förblir inte naturfuktigt vilket kan leda till att viss förlust av 

bindningar mellan de finkorniga partiklarna som inte kan återskapas enligt 

Lindh (2004). 
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3.2 Studerade parametrar 

Parametrar valdes som ansågs påverka det stabiliserade materialets 

beständighet mot frost. Med hänsyn till arbetets omfattning valdes fyra 

parametrar: 

 Jordmaterial 

 Vattenkvot 

 Bindemedelstyp 

 Bindemedelshalt 

Två av de parametrar som varierades var bindemedelshalt respektive 

vattenkvot. Vid förändring av bindemedelshalt var vattenkvoten konstant och 

vice versa. 

3.2.1 Jordmaterial 
Som förklarats i kapitel 3, valdes två typer av moräner från södra Sverige, en 

kohesionsjord d.v.s. hög andel fina partiklar och en friktionsjord med högre 

andel grova partiklar. 

3.2.2 Vattenkvot 
För att kunna tillsätta bestämda vattenkvoter torkades provmaterialet först ut i 

ugnar om 105±5°C under ett dygn varpå önskad mängd vatten tillsattes. 

I samråd med handledare ansågs vattenkvotens inverkan intressant att 

undersökas. Utgångspunkten vid val av vattenkvoter var den optimala 

vattenkvoten och sedan testa lägre respektive högre kvoter för att se frosten 

inverkan. För att ojämn fördelning av vatten i blandningarna inte skulle få för 

stort genomslag valdes en differens på 3 % mellan vattenkvoterna, 6-, 9- och 

12 %. 

3.2.3 Typ av bindemedel 
För studien valdes osläckt kalk och portlandcement som bindemedel som även 

kombinerades för att se om de puzzolana effekterna från kalk ger förbättrade 

hållfasthetsegenskaper med cement. 

3.2.3.1 Osläckt kalk 
Kalken inhandlades från Nordkalk och var av typen osläckt kalk med 

kornstorlek av 0-0,1 mm. 

3.2.3.2 Cement 
Cement kunde inhandlas från byggvaruhus och var av typen standard 

portlandcement med en koncentration på 60 – 100 %. Förvaring av cementen 

skedde tillslutet och i rumstemperatur.  
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3.2.3.3 Cement & osläckt kalk 
Enligt Lindh (2004) har studier funnit att i vissa jordmaterial ger en blandning 

av cement och kalk större hållfasthet jämfört med inblandning av kalk och 

cement var för sig. Den blandning kalk och cement som valdes för studien var 

hälften kalk samt hälften cement efter konsultation med handledare. 

3.2.4 Bindemedelshalt 
Bindemedelshalten bestämdes till 3 % efter konsultation med handledare, 

därefter valdes en övre och undre halt för att se förändring vid frostförsök. I 

den franska studien Setra (2007) kunde bindemedelsposten fastsällas till cirka 

hälften av de totala kostnaderna vid stabilisering. Därför bestämdes 

bindemedelshalterna i denna studie därmed till 2-, 3- och 4 % då små 

skillnader i bindemedelshalt ger stora effekter i anläggningskostnader men 

även i hållfasthet. 

3.3 Provkroppstillverkning 

Provkropparna tillverkades i enlighet med SS-EN 13286-50:2005 där 

provkroppsformen var av typ A vilket innebar en diameter på 100 och höjd om 

120 mm.  

3.3.1 Inblandning av bindemedel och vattenkvot 
Innan vatten kunde tillsättas siktades först jordmaterialet genom en sikt på 16 

mm i diameter, för att minska större kornstorlekars påverkan i proverna, varpå 

önskad mängd vägdes upp. 

 

Då mängden provmaterial bestämts tillsattes korrekt mängd vatten varpå 

blandning utfördes med hjälp av cementblandare. Efter vattnet blivit jämt 

fördelat förslöts jordmaterialet i en plastsäck för ytterligare vattenfördelning 

över natten. 

 

När vattnet fördelats jämt i hela jordmaterialet vägdes önskad 

bindemedelsmängd upp som bestämts genom att multiplicera önskad 

bindemedelsandel med torrmaterialets vikt. Blandning utfördes med hjälp av 

cementblandare under cirka två minuter varefter pulveriseringsgraden 

bestämdes. 
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3.3.2 Pulveriseringsgrad 
Pulveriseringsgrad bestämdes på varje blandning för att avgöra hur bra 

blandningen blev. 

Den standard som användes för bestämning av kohesionsjordars 

pulveriseringsgrad med hydraulisk och/eller kalk bindemedel var SS-EN 

13286-48:2005. 

 

Pulveriseringsgraden erhölls genom att väga upp 1 kg material med en 

noggrannhet av 1g, för att sedan siktas med försiktighet genom en 5,6 mm sikt 

så att sönderdelningen av det kohesiva jordmaterialet blev minimalt. 

Kvarvarande material i sikt vägdes med en noggrannhet av 1 g och återfördes 

efter vägning till sikten där materialet som kunde passera forcerades genom 

5,6 mm sikten. Slutligen vägdes det kvarvarande materialet. 

Pulveriseringsgraden erhölls av kvoten mellan det passerade materialet före- 

och efter forcering. 

3.3.3 Packning av provkroppar 
Provkropparna packades med hjälp av en modifierad proctor enligt SS-EN 

13286-2:2004. 

Samtliga provkroppar tillverkades i PVC-rör vars inre dimensioner var 120 

hög och diameter på 100 mm i enlighet med förslaget till frost och tö standard. 

Packning skedde i fem lager med 25 proctorslag per lager där efter vart lager 

raspades ytan för att uppnå bättre kohesion. Efter packning jämnades 

packningsytan av med hjälp av ett stålblad för att säkerställa dimensionerna på 

provkroppen. 

3.3.4 Lagring 
Efter packning och vägning placerades provkropparna i förslutningsbara 

plastpåsar, fortfarande i PVC-rör. Fuktade pappersbitar tillsattes även för att 

minska förlusten av fukt från provkroppen i så stor utsträckning som möjligt. 

Plastpåsarna placerades sedan i värmeskåp med en temperatur på 40°C för att 

påskynda härdningsprocessen. I den andra provserien gjordes avvikelse ifrån 

provkroppstillverkningsstandarden då provkropparna tilläts härda i värmeskåp 

i PVC-form för att efterlikna de förhållanden som råder i terrassen vid 

stabilisering. 

 

Samtliga provkroppar lagrades i ett dygn vid en temperatur på 20°C innan 

fortsatt härdning i värmeskåp. Härdningstiden för provkropparna varierade 

beroende på huruvida de tillhörde referensprov 1 eller frost- och töförsök samt 

referensprov 2 men även tillverkningsdatum hade en avgörande roll i 

härdningstiden. 

I provserie 1 varierade härdningstiden från 15 till 34 dygn och i provserie 2 

var tiden 13 till 30 dygn, i samtliga fall räknas tid i vattenbad till 

härdningstiden.  
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3.3.4.1 Avlägsnande av provkropp ur form 
PVC-röret möjliggjorde avlägsnandet av provkroppen ur provformen lättare 

jämfört med en proctorform vilket hade fått ske med pressverktyg. För 

minimal åverkan på provkropp valdes en oscillerande vinkelslip dock förekom 

viss åverkan (se figur 3) på provkroppar från sågbladet. 

 
Figur 3. Sågbladets åverkan vid avformning av PCV-form. 

De provkroppar som tillhörde provserie 2 avlägsnades ur provformerna efter 

härdning i värmeskåp till skillnad mot provserie 1, vars provformer 

avlägsnades redan innan placering i värmeskåp. 

3.3.4.2 Vattenbad 
Då härdningen i värmeskåpet var avklarad vägdes samtliga provkroppar för att 

sedan placeras i vattenbad om 20°C i två dygn. Efter två dygn i vattenbad togs 

referensprov 1 samt proverna avsedda för frostförsök upp ur badet för att 

vägas och sedan antingen provtryckas alternativt placeras i klimatskåp. 

 

Vägning efter vattenbad utfördes så att hållrumshalten kunde bestämmas för 

provkropparna.  

3.4 Frostförsök 

För frost- och tö försöken valdes prEN 13286-54:2010 vilket är ett förslag till 

ny standard. Principen bakom standarden var att provkroppar skulle tillverkas 

i tre set, A, B och C, om vardera tre provkroppar. Syftet med två set är den att 

då set A är i klimatskåp förblir set B försänkt i vattenbad för att sedan testa 

tryckhållfasthet samtidigt, därigenom få referensresultat att jämföra frost- och 

tö försöken med. Emellertid frångicks utförandet i den utsträckningen att varje 

set bestod av två provkroppar på grund av omfattning.  
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De prover som placerades i klimatskåp lindades först in i plastfilm för att 

bibehålla vattenmättnad. En dator förprogrammerades med olika temperaturer 

i intervall som sedan användes för att styra klimatskåpet. Varje intervall 

cyklades tio gånger där varje cykel hade en temperaturvariation mellan -17,5 

till +20°C och som varade i 24 timmar per cykel. Proverna placerades i 

klimatskåpet med 5 centimeters mellanrum för minimering av påverkan från 

andra prover.  

Då de tio cyklerna var slutförda togs proverna ur klimatskåpet för avplastning 

och att försattes i vattenbad på nytt i tre dygn vilket är en avvikelse från 

standardutförande och berodde på logistiska anledningar.  
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3.5 Tryckhållfasthetsprov 

Provtryckstesterna utfördes i en enaxiell tryckutrustning med tillhörande dator 

som registrerade data om belastning, deformation och tid om intervall på en 

halv sekund. Utrustningen var deformationsstyrd som angavs till 2 mm/min 

och målsättningen var att brott skulle ske inom ramen av 30 till 60 sekunder. 

 

 
Figur 4. Provkropp under provtryckning i enaxiellt trycktest. 

Eftersom tryckplattorna på utrustningen var överdimensionerade för 

provkroppen placerades en kulledad tryckkloss på provkropp (se figur 5) så 

fördelning av tryck skedde jämt över hela provkroppen. Innan proverna 

placerades i tryckutrustningen torkades överflödig fukta bort och placerades 

centrerat på tryckplattan. Då brott (se figur 4) uppnåtts inspekterades 

provkropparna för bedömning av vilken typ av brott som skett för att sedan 

dokumenteras. Provtryckningen utfördes i enlighet med SS-EN 13286–

41:2003. 

 
Figur 5. Kulledad tryckkloss på provkropp.  
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4 Resultat 

Resultaten i studien grundar (se bilaga 1 och 2) sig främst på medelvärden 

som erhölls från enaxiella provtryckningar av provkroppar. 

Eftersom resultaten baseras på värden från två provkroppar per parameter som 

valdes att studeras, så föregås en del av resultaten av en viss osäkerhet på 

grund av viss variation i värden. 

4.1 Klassificering av jordmaterial 

 
Figur 6. Siktkurva för jordmaterial inhämtat från kv. Kristallen, Lund. Påvisar viktfördelning av kornstorlek. 

Enligt figur 6 konstaterades lerhalten till 20,9 % för jordmaterialet från 

kvarteret Kristallen, Lund. Materialet klassades som lerig sandig morän med 

en maximal torrskrymdensitet på 2,09 Mg/m³ vid en optimal vattenkvot om 

9,0 % (se bilaga 4 och 5). 

  



 

  

22 

 
Figur 7. Siktkurva för jordmaterial inhämtat från Mariastaden, Helsingborg. Påvisar viktfördelning av 

kornstorlek. 

Enligt figur 7 konstaterades lerhalten till 13,8 % för jordmaterialet som 

inhämtades från Mariastaden, Helsingborg. Materialets maximala 

torrskrymdensitet bestämdes till 2,12 Mg/m³ vid en optimal vattenkvot om 8,6 

%. Noterbart var dock att den maximala torrskrymdensiteten minskade 

drastiskt vid vattenkvot över 9 % (se bilaga 4 och 5). Provmateralet från 

Mariastaden klassificerades som en siltig morän.  
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4.2 Packningsresultat 

Redan under tiden som provkropparna var nedsänkta i vattenbadet 

observerades att några av provkroppar inte uppfyllde de förväntade kraven. 

Blandningen LM med vattenkvot 6 % samt bindemedelshalten 3 % kunde 

redan vid avformning konstateras vara porös och uttorkad. Efter avklarat 

vattenbad visade det sig att provkropparna inte klarade av att utsättas för 

vattennedsänkning då total strukturfördelning uppstod (se figur8). 

 
Figur 8. Bild på förkastad provkropp med kalkinbladning och 6 % vattenkvot. 

Rent allmänt kunde det konstateras att blandningar i den LM blev väldigt torra 

vid vattenkvot på 6 % och olika grader av strukturförlust uppstod. 

 

Vid proctorpackning tillverkades provkroppar i omgångar om tre stycken åt 

gången, en observation som gjordes var att provkropp fyra till sex erhöll 

generellt lägre provkroppsvikter än ett till tre. Vilket tordes bero på 

vattenavdunstning vid reaktion med bindemedel under packning. 
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Figur 9. Medelvärden på provkropparnas torrdensitet vid olika vattenkvot av fyra blandningar. 

Torrskrymdensitet blev lägre vid högre vattenkvoter emellertid påverkades 

inte kalk LM i samma utsträckning. Optimal packningsgrad erhölls därmed 

vid 9 % vattenkvot (figur 9). Värden för kalkblandningen vid 6 % vattenkvot 

utgick. 

 
Figur 10. Medelvärden på provkropparnas torrdensitet vid olika bindemedelshalter av fyra blandningar. 

En högre bindemedelshalt ger upphov till en lägre torrskrymdensitet (figur 

10).  
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4.3 Betydelse av vattenkvot 

Den första parametern som valdes att studera var inverkan av olika 

vattenkvoter vid en given mängd bindemedel, 3 %. Resultaten från 

referensprov 1 och 2 ur provserie 1 redovisas nedan. 

 
Figur 11. Medelvärde av referensprov 1 och 2 ur provserie 1 med konstant bindemedelshalt, 3 % med varierande 

vattenkvot. 

Över 9 % vattenkvot minskade tryckhållfastheten för blandningarna med 

jordmaterialet SM vilket även samstämmer med den vattenkvot vid optimal 

packningsgrad som bestämdes vid laboratorium. 

Hållfastheten i SM minskade kraftigt medan den LM inte påverkades alls i 

samma utsträckning av högre vattenkvot (figur 11). 

Hållfastheten för LM tyder på att den maximal hållfasthet inte påträffades 

inom det studerade intervallet. 

Någon större skillnad mellan referensprov 1 och 2 kunde inte noteras vilket 

tyder på att den extra härdningstid som referensprov 2 utsattes har marginell 

påverkan. Försämring av hållfasthet i referensprov 2 förekom även, speciellt i 

kalk blandningen. 
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4.4 Bindmedelsinverkan 

Resultaten från den andra provserien där referensprov 1 och 2 ställdes mot 

varandra, påvisade att hållfasthetsutvecklingen var tämligen linjär med hänsyn 

till mängden bindemedel som tillsattes (figur 12).  

Vattenkvoten var i detta fall konstant 9 % i samtliga provkroppar. 

 
Figur 12. Medelvärde av referensprov 1 och 2 ur provserie 2 med konstant vattenkvot, 9 % med varierande 

bindemedelshalt. 

Noterbart är att cementblandningen erhåller lika stor hållfasthet som 

kalk/cement blandningen vid högre nivåer bindemedelshalt i referensprov 2. 

Emellertid erhålls en högre hållfasthet vid låg andel bindemedel för 

blandningen kalk/cement i den SM.  
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4.5 Vattenupptagning 

De tillverkade provkropparna vägdes innan samt efter vattenbad och på så sätt 

erhölls kvoten vatten som provkropparna tog till sig genom vattenbadet. 

      
          

          
 

 

 
Figur 13. Kvot av upptaget vatten i provkropparna före och efter vattenbad med avseende på vattenkvot i 

blandningarna. 

I jordmaterialet SM observerades en kraftig minskning i mängden upptaget 

vatten från vattenbad vid den optimala vattenkvoten på 9 % för att minska 

ytterligare vid den större vattenkvoten på 12 %. Samma företeelse påträffades 

inte i LM materialet vilket kan härledas till figur 11 där optimal hållfasthet 

med avseende på vattenkvot inte påträffades.  
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I provserie 2 registrerades hållfasthet med avseende på andel bindemedel. 

 
Figur 14. Kvot av upptaget vatten i provkropparna före och efter vattenbad med avseende på bindemedelshalt i 

blandningarna. 

I figur 14 påvisade jordmaterialet SM liten förändring i upptagning av vatten 

genom vattenbad tillskillnad mot LM där mängden upptaget vatten ökade med 

mängden bindemedel vilket kan härledas till ökat hållrumsutrymme. 

4.6 Frost- och tö resultat 

För att få en bra överblick över frostens inverkan på blandningarna 

sammanställdes resultaten till medelvärde där kvoten mellan referensprov 2 

och frost beräknades samt redovisades. En kvot under ett innebär att proverna 

i klimatskåpet hade lägre hållfasthet än referensproverna. 

 
Figur 15. Kvot av hålfasthetsförändring mellan frost- och referensprov 2 med avseende på bindemedelshalt. 

1

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

1,07

1,08

2% 3% 4%

Fö
rä

n
d

ri
n

gs
kv

o
t 

Bindemedelshalt 

Kalk LM

Cement SM

Kalkcement LM

Kalkcement SM

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

2% 3% 4%

H
ål

lf
as

th
e

ts
kv

o
t 

Bindemedelshalt 

Kalk LM

Cement SM

Kalkcement LM

Kalkcement SM



 

  

29 

När provtryckning av provkropp med blandningen 2 % kalk i den LM skulle 

utföras fallerade tryckutrustningen med följd att en av provkropparna blev 

förstörd. 

Med bara en provkropp för frostförsök med denna blandning minskar 

tillförlitligheten till resultatet. 

I förhållande till referensprov 2, minska frostens inverkan på provkropparna 

med större andel bindemedel (se figur 16). 

Resultaten från studien påvisar att inverkan av frost på de cementstabiliserade 

blandningarna var mer påtaglig än för övriga. 

 

 
Figur 16. Kvot av hålfasthetsförändring mellan frost- och referensprov 2 med avseende på vattenkvot. 

Vid låg andel vatten i blandningarna, 6 %, blev frostens inverkan på 

provkropparna liten vilket inte var fallet då vattenkvoten ökade då 

provkropparna i frostskåpet fick lägre hållfasthet än referensprov 2 (se figur 

17). 

 

Kalkproverna erhåller en lägre kvot vid högre hållfasthet. Prover med kalk och 

6 % vattenkvot förlorade sin struktur i vattenbadet där material löstes upp och 

är således inte representerad i diagramet. 

4.7 Lagring 

S1 och S2 härdades under olika förutsättningar i värmeskåp, utan och med 

PVC-form. Det finns inget i dessa resultat som indikerar att 

hållfasthetsskillnad uppnåddes. 

Emellertid återfanns viss hållfasthetsökning i kalkblandningen i S2 men då 

provtryckningsresultaten för dessa hade viss variation kan inte detta samband 

säkerställas.  
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5 Diskussion & Slutsats 

I följande del framförs slutsatser och diskussion kring resultat gällande det 

stabiliserade materialets frostbeständighet med avseende på faktorer såsom 

jordmaterial, vattenkvot, bindemedelstyp samt bindemedelshalt. 

Studien påvisade att samtliga ovannämnda faktorer påverkade det stabiliserade 

materialets frostbeständighet i olika grad. 

 

Valet av vattenkvot för provkroppstillverkning av LM inklusive kalk visades 

vara låg för att kunna uppnå en tillfredställande hållfasthet. Ett tydligt 

samband mellan bindemedelsblandning och behov av vattenkvot kunde 

urskiljas där blandningar med kalk i kombination med LM visade större behov 

av högre vattenkvot än blandningar innehållande cement samt SM. 

 

För att finna ytterligare sammanband av hur vattenkvot och bindemedelshalt 

påverkar blandningarna utfördes en uppställning där mängden absorberat 

vatten efter vattenbad ställdes mot de olika provparametrarna där vissa 

effekter kunde observeras. 

 

Stora mängder upptaget vatten tyder på hög hållrumshalt. Behovet av att 

uppnå en optimal blandning av både vatten och bindemedel är önskvärt 

eftersom det enligt Czernin (1959) är det fria vattnet i hållrummen som fryser i 

förstahand och har störst åverkan på materialet. Emellertid bör det tilläggas att 

Czernins teori bygger på hårdnad cementpasta men principen torde vara 

applicerbar på stabiliserat material med både cement och kalk. 

 

Vid närmare granskning av frost och tö resultat ansågs andelen bindemedel 

och vattenkvot ha hög korrelation med frostbeständighet. Lågt vatteninnehåll i 

blandning hämmade som förväntat frostens inverkan på provkropparna 

eftersom mindre mängd vatten ger minskad sprängverkan. 

Frostbeständigheten vid lägre vattenkvoter var visserligen god men då 

hållfastheten ansågs vara för liten var den inte till någon större fördel. 

 

Skillnaden mellan blandningarna med vattenkvot på 9 och 12 % var inte 

markant vilket kan bero på vid 12 % absorberas en mindre mängd vatten från 

vattenbad än den vid 9 %. Detta ger att vid en högre vattenkvot så är mängden 

fritt vatten i provkropparna inte mycket större än den vid 9 % vattenkvot, 

alltså blir sprängverkan den samma. 
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En högre andel bindemedelshalt kan efter närmare översyn konstateras vara 

mer frostbeständig vilket även stödjer de franska erfarenheterna att en 

hållfasthet över 2,5 MPa anses vara frostbeständigt. Hållfastheten för 

provkropparna i studien visar att en inbladning av 3-4 % bindemedel uppfyller 

kravet på 2,5 MPa. Emellertid visar provkroppar med cementinblandning 

tydligare frostpåverkan än övriga blandningar genom hållfasthetskvoten vilken 

minskade vid högre bindmedelshalter. 

 

Frågan som kan ställas är huruvida en 20 % förlust av hållfasthet vid 3 MPa 

kan anses vara frostfarligt då det motsvarar tio frostcykler och kanske är 

längre än den dimensionerade livslängden 

5.1 Reflektioner 

Genom studiens gång gjordes observationer som är värda att tänka på inför 

framtida studier. 

 

Genomgående i studien iakttogs viktskillnader mellan tillverkade provkroppar. 

Denna viktskillnad torde bero på den härdningsprocess som sker under 

packningen varvid vatten drivs ur materialet och på så sätt erhålls en sämre 

packningsgrad. 

 

Avformade prover i värmeskåpet visade inga större skillnader mot provserie 2. 

Till viss del kan detta bero på att de fick härda ett dygn i rumstemperarad 

miljö om 20°C och på så sätt uppnått viss hållfasthet under tiden. 

 

För att reliabiliteten i provresultat hade provkroppar om tre i varje set varit att 

rekommendera vilket hade gett säkrare medelvärde. Resultaten från 

referensprov 1 och 2 påvisade inte några nämnvärda skillnader vilket i mån av 

tid kan hoppas över. 

 

Provkroppsformarna kunde med fördel avlägsnas med hjälp av en oscillerande 

vinkelslip vilket gav minimal påverkan och var tidsbesparande vid tillverkning 

av flera provkroppar. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1 Sammanställd data av samtliga provkroppar ur provserie 1 

Bilaga 2 Sammanställd data av samtliga provkroppar ur provserie 2 

Bilaga 3 Rapport, kornkurva 

Bilaga 4 Rapport, maximal torrskrymdensitet vid optimal vattenkvot 

Bilaga 5 Graf, maximal torrskrymdensitet vid optimal vattenkvot 

 





 

Bilaga 1 

 

Jordtyp: Lermorän. Bindemedelstyp: Kalk 3 %. Vattenkvot: 6, 9, 12 %. 

*Denna blandning klarade ej vattenbad, således utgick dessa resultat.  

      Gram Mg/m³       

Vattenkvot Nr. Pulveriseringsgrad mkropp mv-mätt Skrymdensitet Torrskrymdensitet Avsedd för Härdningstid (dagar) E-modul 10-50 % av max Hållfasthet (kPa) 

6%*   70%                

  1 
 

1953,0 0 2.07 0 - 0 0 0 

  2 
 

1905,4 0 2.02 0 - 0 0 0 

  3 
 

1935,0 0 2.05 0 - 0 0 0 

  4 
 

1937,7 0 2.06 0 - 0 0 0 

  5 
 

1972,8 0 2.09 0 - 0 0 0 

  6 
 

1912,2 0 2.03 0 - 0 0 0 

9%   70% 
 

    
    

  1 
 

2008,4 2125,8 2.13 1.96 ref2 34 116,76 908,29 

  2 
 

2007,9 2120,0 2.13 1.96 ref1 22 34,89 425,29 

  3 
 

1987,0 2093,8 2.11 1.94 frost 34 41,03 848,45 

  4 
 

1960,4 2120,0 2.08 1.91 ref1 22 51,93 696,93 

  5 
 

1940,3 2066,1 2.06 1.89 frost 34 55,35 733,04 

  6 
 

1955,7 2081,2 2.08 1.91 ref2 34 39,28 705,26 

12%   55% 
 

    
    

  1 
 

2119,9 2185,9 2.25 1.96 ref2 34 293,32 1624,24 

  2   2088,0 2154,2 2.22 1.93 ref1 29 97,52 1365,21 

  3   2139,2 2191,7 2.27 1.97 frost 34 227,07 1645,56 

  4   2077,6 2137,4 2.20 1.92 frost 34 124,09 1089,89 

  5   2107,8 2144,5 2.24 1.94 ref1 29 199,98 982,88 

  6   2078,2 2175,9 2.21 1.92 ref2 34 177,61 1534,46 



 

Jordtyp: Siltmorän. Bindemedelstyp: Cement 3 %. Vattenkvot: 6, 9, 12 %. 

      Gram Mg/m³       

 Vattenkvot Nr. Pulveriseringsgrad mkropp mv-mätt Skrymdensitet Torrskrymdensitet Avsedd för Härdningstid (dagar) E-modul 10-50 % av max Hållfasthet (kPa) 

6%   70%                

 
1 

 
2153,9 2253,0 2.29 2.16 ref1 16 160,20 1652,27 

 
2 

 
2141,6 2226,6 2.27 2.15 ref1 16 213,41 2325,87 

 
3 

 
2141,6 2238,2 2.27 2.15 frost 28 188,85 2115,78 

 
4 

 
2105,8 2200,7 2.23 2.11 frost 28 155,34 1782,39 

 
5 

 
2138,5 2251,6 2.27 2.14 ref2 28 143,19 1677,67 

  6 
 

2150,2 2262,9 2.28 2.16 ref2 28 170,57 1671,26 

9%   70%                

 
1 

 
2263,0 2272,6 2.40 2.21 ref1 16 613,46 4032,71 

 
2 

 
2269,2 2281,3 2.41 2.21 ref1 16 524,04 3833,84 

 
3 

 
2282,6 2293,0 2.42 2.23 frost 28 416,32 3192,91 

 
4 

 
2269,0 2278,7 2.41 2.21 frost 28 181,79 2763,34 

 
5 

 
2271,7 2291,3 2.41 2.22 ref2 28 522,47 3596,83 

  6 
 

2278,5 2299,7 2.42 2.22 ref2 28 410,25 3408,76 

12%   65%                

 
1 

 
2206,3 2208,1 2.34 2.04 ref1 15 80,99 1224,38 

 
2 

 
2199,8 2198,9 2.33 2.03 ref1 15 85,36 1161,12 

 
3 

 
2205,5 2201,1 2.34 2.03 frost 27 25,27 886,92 

 
4 

 
2212,9 2206,6 2.35 2.04 frost 27 56,74 1004,46 

 
5 

 
2211,3 2218,5 2.35 2.04 ref2 27 43,33 1183,98 

  6 
 

2213,4 2219,6 2.35 2.04 ref2 27 39,73 1100,64 

  



 

Jordtyp: Lermorän. Bindemedelstyp: Kalk/cement 3 %. Vattenkvot: 6, 9, 12 %. 

   
Gram Mg/m³  

  
Vattenkvot Nr. Pulveriseringsgrad mkropp mv-mätt Skrymdensitet Torrskrymdensitet Avsedd för Härdningstid (dagar) E-modul 10-50 % av max Hållfasthet (kPa) 

6%   70%                

 
1   2023,6 2045,5 2.15 2.03 ref2 33 18,85 606,88 

 
2   2019,4 2119,5 2.14 2.02 frost 33 22,67 502,22 

 
3   2014,8 - 2.14 2.02 TEST 21 42,32 *568,27 

 
4   1999,9 2121,8 2.12 2.01 frost 33 38,21 769,37 

 
5   1997,2 - 2.12 2.00 TEST 21 9,35 *295,57 

  6   1964,3 1979,7 2.08 1.97 ref2 33 10,53 326,92 

9% 
 

65%                

 
1   2154,6 2224,2 2.29 2.10 ref1 20 557,39 2756,93 

 
2   2134,0 2207,8 2.26 2.08 ref1 20 244,38 2002,94 

 
3   2157,8 2228,9 2.29 2.11 frost 32 193,38 1951,21 

 
4   2107,5 2190,7 2.24 2.06 frost 32 377,04 1837,95 

 
5   2097,3 2193,6 2.23 2.05 ref2 32 363,24 2312,32 

  6   2065,2 2157,8 2.19 2.02 ref2 32 118,82 2038,75 

12% 
 

40%                

 
1   2211,3 2235,4 2.35 2.04 ref2 32 346,87 2073,00 

 
2   2223,7 2247,2 2.36 2.05 ref1 27 348,49 2345,10 

 
3   2215,4 2234,1 2.35 2.04 frost 32 156,69 1803,76 

 
4   2169,5 2213,8 2.30 2.00 frost 32 320,61 2534,67 

 
5   2179,5 2230,6 2.31 2.01 ref2 32 375,52 2451,28 

  6   2166,1 2218,5 2.30 2.00 ref1 27 569,49 2083,73 

*Sämre provkroppar avseeda för test 

  



 

Jordtyp: Siltmorän. Bindemedelstyp: Kalk/cement 3 %. Vattenkvot: 6, 9, 12 %. 

   
Gram Mg/m³   

 
Vattenkvot Nr. Pulveriseringsgrad mkropp mv-mätt Skrymdensitet Torrskrymdensitet Avsedd för Härdningstid (dagar) E-modul 10-50 % av max Hållfasthet (kPa) 

6%   70%                

 
1   2072,5 2215,9 2.20 2.08 ref2 31 246,23 1927,67 

 
2   2082,6 2217,6 2.21 2.09 ref1 26 207,22 1912,75 

 
3   2100,3 2227,8 2.23 2.11 frost 31 263,10 2130,68 

 
4   2083,1 2215,3 2.21 2.09 frost 31 137,81 1455,38 

 
5   2084,0 2230,9 2.21 2.09 ref1 26 235,40 1260,49 

  6   2081,4 2228,6 2.21 2.09 ref2 31 193,91 1865,70 

9%   60%                

 
1   2234,4 2274,3 2.37 2.18 ref1 19 432,60 3379,70 

 
2   2238,2 2273,3 2.37 2.18 ref1 19 697,54 4194,17 

 
3   2234,2 2271,6 2.37 2.18 frost 31 288,48 2722,74 

 
4   2188,3 2240,6 2.32 2.14 frost 31 417,85 3137,34 

 
5   2190,5 2258,5 2.32 2.14 ref2 31 522,47 3259,14 

  6   2195,1 2251,8 2.33 2.14 ref2 31 581,90 3566,88 

12%   75%                

 
1   2224,2 2227,6 2.36 2.05 ref1 16 162,15 1603,29 

 
2   2239,1 2240,0 2.38 2.07 ref1 16 183,08 2232,47 

 
3   2229,4 2229,2 2.37 2.06 frost 28 100,34 1761,02 

 
4   2248,8 2249,4 2.39 2.07 frost 28 75,63 1784,52 

 
5   2239,4 2245,1 2.38 2.07 ref2 28 94,96 2164,92 

  6   2248,0 2254,9 2.39 2.07 ref2 28 52,86 1895,60 

  



 

Bilaga 2 

 

Jordtyp: Lermorän. Bindemedelstyp: Kalk 2, 3, 4 %. Vattenkvot: 9 %. 

   
Gram Mg/m³   

 
Bidemedelshalt Nr. Pulveriseringsgrad mkropp mv-mätt Skrymdensitet Torrskrymdensitet Avsedd för Härdningstid (dagar) E-modul 10-50 % av max Hållfasthet (kPa) 

2%   65%                

 
1   2127,2 2220,8 2.26 2.09 ref2 30 107,52 1077,13 

 
2   2110,6 2196,7 2.24 2.08 ref1 17 213,05 1025,67 

 
3   2078,2 2173,8 2.21 2.05 frost 30 Tryckmaskin fallerade - 

 
4   2086,3 2181,0 2.21 2.05 frost 30 62,70 852,71 

 
5   2082,3 2178,3 2.21 2.05 ref1 17 114,14 1019,29 

  6   2085,4 2190,0 2.21 2.05 ref2 30 126,32 1045,07 

3%   65%                

 
1   2102,4 2208,5 2.23 2.05 ref2 30 237,65 1472,50 

 
2   2089,0 2193,4 2.22 2.04 ref1 17 251,88 1551,48 

 
3   2098,1 2201,1 2.23 2.05 frost 30 175,09 1124,14 

 
4   2054,1 2165,4 2.18 2.00 frost 30 94,93 929,66 

 
5   2060,6 2171,7 2.19 2.01 ref1 17 70,72 824,87 

  6   2054,9 2176,0 2.18 2.01 ref2 30 79,90 782,20 

4%   50%                

 
1   2052,2 2190,0 2.18 1.93 ref2 28 188,65 1254,51 

 
2   2052,9 2178,5 2.18 1.93 ref1 15 242,05 1816,51 

 
3   2057,0 2184,9 2.18 1.93 frost 28 170,13 1472,50 

 
4   2016,2 2152,3 2.14 1.89 frost 28 92,47 978,82 

 
5   2003,4 2145,2 2.13 1.88 ref1 15 144,17 1211,71 

  6   2004,0 2157,6 2.13 1.88 ref2 28 137,55 1188,26 

  



 

Jordtyp: Siltmorän. Bindemedelstyp: Cement 2, 3, 4 %. Vattenkvot: 9 %. 

   
Gram Mg/m³ 

 
  

Bindemedelshalt Nr. Pulveriseringsgrad mkropp mv-mätt Skrymdensitet Torrskrymdensitet Avsedd för Härdningstid (dagar) E-modul 10-50 % av max Hållfasthet (kPa) 

2%   70%                

 
1   2254,1 2280,6 2.39 2.22 ref2 26 498,95 2047,39 

 
2   2260,2 2280,2 2.40 2.23 ref1 13 321,29 1872,15 

 
3   2217,8 2236,5 2.35 2.18 frost 26 145,33 1720,41 

 
4   2250,2 2274,5 2.39 2.22 frost 26 66,68 1429,76 

 
5   2248,2 2275,5 2.39 2.21 ref1 13 192,38 2049,53 

  6   2244,9 2277,0 2.38 2.21 ref2 26 153,30 1923,44 

3%   65%                

 
1   2277,3 2302,0 2.42 2.22 ref2 26 533,60 3098,88 

 
2   2263,3 2282,8 2.40 2.21 ref1 13 536,23 3195,05 

 
3   2267,4 2285,0 2.41 2.21 frost 26 283,80 2162,80 

 
4   2258,8 2280,0 2.40 2.20 frost 26 330,89 2498,33 

 
5   2257,4 2280,1 2.40 2.20 ref1 13 441,75 3438,68 

 
6   2247,8 2278,1 2.38 2.19 ref2 26 551,69 3090,33 

4%   80%                

 
1   2278,9 2305,6 2.42 2.14 ref2 26 694,37 3810,55 

 
2   2258,1 2275,7 2.40 2.12 ref1 13 656,02 3838,33 

 
3   2247,9 2263,6 2.39 2.11 frost 26 507,81 3468,60 

 
4   2240,3 2263,2 2.38 2.10 frost 26 449,19 3259,16 

 
5   2265,4 2289,5 2.40 2.13 ref1 13 693,73 4101,20 

 
6   2229,9 2269,1 2.37 2.09 ref2 26 623,87 3485,70 

  



 

Jordtyp: Lermorän. Bindemedelstyp: Kalk/cement 2, 3, 4 %. Vattenkvot: 9 %. 

   
Gram Mg/m³  

  
Bindemedelshalt Nr. Pulveriseringsgrad mkropp mv-mätt Skrymdensitet Torrskrymdensitet Avsedd för Härdningstid (dagar) E-modul 10-50 % av max Hållfasthet (kPa) 

2%   65%                

 
1   2176,8 2238,6 2.31 2.14 ref2 28 54,03 1675,53 

 
2   2176,7 2236,4 2.31 2.14 ref1 15 295,96 1596,41 

 
3   2154,0 2224,2 2.29 2.12 frost 28 151,82 1523,79 

 
4   2157,8 2240,5 2.29 2.12 frost 28 289,46 2130,74 

 
5   2094,7 2193,4 2.22 2.06 ref1 15 323,45 2126,43 

  6   2114,1 2218,2 2.24 2.08 ref2 28 322,64 2169,21 

3%   60%                

 
1   2158,9 2229,8 2.29 2.13 ref2 28 180,84 1991,83 

 
2   2136,3 2209,2 2.27 2.10 ref1 15 280,07 2008,89 

 
3   2165,7 2234,8 2.30 2.13 frost 28 227,74 1761,02 

 
4   2105,7 2190,8 2.23 2.07 frost 28 385,12 2250,42 

 
5   2107,6 2195,2 2.24 2.08 ref1 15 439,72 2102,94 

  6   2112,6 2206,2 2.24 2.08 ref2 28 510,46 2519,71 

4%   70%                

 
1   2172,4 2258,3 2.30 2.14 ref2 27 434,07 3024,07 

 
2   2151,5 2230,9 2.28 2.12 ref1 14 453,54 2944,97 

 
3   2143,9 2222,0 2.27 2.11 frost 27 510,02 3233,52 

 
4   2080,2 2187,6 2.21 2.05 frost 27 266,60 2618,02 

 
5   2081,4 2191,4 2.21 2.05 ref1 14 248,63 2303,81 

  6   2103,5 2203,7 2.23 2.07 ref2 27 144,02 2735,56 

  



 

Jordtyp: Siltmorän. Bindemedelstyp: Kalk/cement 2, 3, 4 %. Vattenkvot: 9 %. 

   
Gram Mg/m³  

  
Bidemedelshalt Nr. Pulveriseringsgrad mkropp mv-mätt Skrymdensitet Torrskrymdensitet Avsedd för Härdningstid (dagar) E-modul 10-50 % av max Hållfasthet (kPa) 

2%   60%                

 
1   2223,5 2274,0 2.36 2.19 ref2 27 633,31 3569,05 

 
2   2214,2 2261,1 2.35 2.18 ref1 14 234,32 2947,10 

 
3   2235,2 2275,1 2.37 2.20 frost 27 405,04 3306,18 

 
4   2213,0 2255,0 2.35 2.18 frost 27 290,21 2346,60 

 
5   2198,0 2240,2 2.33 2.16 ref1 14 265,72 1790,92 

  6   2211,9 2261,6 2.35 2.18 ref2 27 356,05 2286,76 

3%   75%                

 
1   2223,4 2278,1 2.36 2.17 ref2 27 358,61 3380,98 

 
2   2218,1 2267,6 2.35 2.16 ref1 14 528,68 3887,47 

 
3   2206,3 2257,9 2.34 2.15 frost 27 161,72 3028,35 

 
4   2190,7 2244,2 2.32 2.14 frost 27 449,25 3329,69 

 
5   2198,8 2249,9 2.33 2.15 ref1 14 596,34 3932,35 

  6   2205,7 2270,3 2.34 2.15 ref2 27 601,50 3180,09 

4%   70%                

 
1   2199,9 2268,6 2.33 2.07 ref2 27 184,86 3327,55 

 
2   2219,5 2278,8 2.35 2.08 ref1 14 188,61 4009,30 

 
3   2215,6 2263,4 2.35 2.08 frost 27 398,16 4071,28 

 
4   2195,9 2249,2 2.33 2.06 frost 27 586,29 3919,54 

 
5   2189,8 2241,4 2.32 2.06 ref1 14 418,71 3047,58 

  6   2197,7 2267,0 2.33 2.06 ref2 27 648,12 4047,77 



 

Bilaga 3 
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Bilaga 5 
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