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Förord 

På uppdrag av Trafikverket har VTI i samarbete med SGI och PEAB genomfört ett 
projekt med benämningen ”Terrasstabilisering – kunskapssammanställning”. Syftet har 
varit att sammanställa befintlig kunskap avseende terrasstabilisering och visa på 
metodens möjligheter samt begränsningar avseende tillämpning i Sverige.  

Projektgruppen har bestått av följande personer: Gunilla Franzén, VTI, Per Lindh 
PEAB, Helen Åhnberg, SGI, Sigurdur Erlingsson, VTI, och Bengt-Åke Hultqvist, VTI.  

Till projektet har en referensgrupp kopplats som löpande under projektet kommenterat 
och diskuterat framtaget material. Referensgruppen har bestått av Bo Johansson, NCC, 
Klas Hermelin, Trafikverket, Connie Olsson, Trafikverket, Anders Huvstig, 
Trafikverket, Stig Jansson, Cementa, Pär Odén, Nordkalk, och Håkan Wernersson, 
Nordkalk.  

Projektet har diskuterats med branschen vid två workshops som arrangerats inom ramen 
för projektet. En i Malmö i mars 2011 som riktade sig till en utökad projekt- och 
referensgrupp samt inbjudna nordiska kollegor, samt en i juni 2011 i Stockholm riktad 
till såväl entreprenörer, beställare, konsulter och materialleverantörer. 

Dokumentet är en kunskapssammanställning som är en bas för tillämpning av metoden. 
Målsättningen är att efterhand komplettera dokumentet med erfarenheter av applicering 
av metoden i Sverige 
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Terrasstabilisering – kunskapsdokument 

av Gunilla Franzén, Per Lindh*, Helen Åhnberg**, Sigurdur Erlingsson och 
Bengt-Åke Hultqvist 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 

Terrasstabilisering är en metod som används för att förbättra bärigheten vid 
grundläggning på finkorniga jordar med dålig bärighet. Metoden tillämpas för att 
förbättra bärigheten i terrassen till exempel för byggtransporter, men framförallt för att 
optimera överbyggnaden för den slutliga vägen. 

Metoden används i stor utsträckning utanför Sveriges gränser och har där visat sig ge 
väl fungerande konstruktioner. Tidigare tillämpades metoden i Sverige men genom 
förändringar i BYA 84 (1984) minskade incitamentet för att använda metoden.  

Tillämpningen inom Sverige i nutid har ännu så länge varit begränsad. Kunskapen och 
erfarenheten av utförande är därmed begränsad, vilket gör att metoden inte är ett 
självklart alternativ. Vid rätt förutsättningar har metoden en potential att minska 
överbyggnadstjockleken och öka användningen av befintligt material i väglinjen. Att 
sammanställa befintlig kunskap om metodens möjligheter och begränsningar är ett led i 
att skapa möjligheter till en ökad användning av metoden.   

Dokumentet behandlar ytstabilisering av befintlig finkorning jord i väglinjen. Stabili-
sering av de obundna lagren i själva vägkonstruktionen omfattats inte av studien. 
Eftersom huvudsyftet har varit att studera metoden i sig, har fokus lagts på konven-
tionella bindemedel såsom kalk, cement och slagg. Det bör dock noteras att flera så 
kallade alternativa bindemedel, som har sina för- och nackdelar, finns på marknaden. 
Dessa behandlas dock endast översiktligt i detta dokument. Flera av avsnitten kan dock 
appliceras på såväl andra typer av jord, andra lager och andra bindemedel. 

Följande punkter sammanfattar delar av det som framkommit i studien: 
 Den praktiska erfarenheten av metoden är i dag begränsad. För att kunna utnyttja 

metodens fulla potential krävs att erfarenheter från de projekt som genomförs 
sammanställs och används för att vidareutveckla såväl utförande som krav. 

 Metodens ekonomiska fördelar noteras främst om man väljer att beräkna 
livscykelkostnaden istället för investeringskostnaden. Detta eftersom metoden 
förväntas ha en positiv effekt på den tekniska livslängden och därmed reducera 
underhållsbehovet. 

 Metoden har en potential att under vissa förutsättningar bidra till en energi-
effektivisering genom att reducera såväl asfaltens lagertjocklek som transport-
behovet. 

 För att fullt ut kunna tillämpa mekanistisk-empirisk dimensionering (ME-
dimensionering) av stabiliserade konstruktioner, krävs ökad kunskap och 

                                                 
* PEAB 
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erfarenhet av stabilisering, inklusive studier för att bestämma utmattnings-
parametrarna för olika blandningsrecept.  

 Uppföljning av utförda konstruktioner med hänsyn till beständighet och 
livslängd är kunskap som på sikt kan öka metodens användbarhet även i det 
svenska klimatet.  
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In situ stabilisation of sub-grade material – knowledge overview 

by Gunilla Franzén, Per Lindh*, Helen Åhnberg** and Sigurdur Erlingsson  
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 

In situ stabilisation of sub-grade material is a method used in order to improve the 
bearing capacity in foundations on fine-grained soils with low bearing capacity. The 
method is applied in order to improve the bearing capacity for, for example, temporary 
roads during construction, but also for optimizing the pavement of the final road. 

The method is commonly used outside Sweden and has proved to give well-functioning 
constructions. In the past, the method was used in Sweden too, however, with changes 
in the Swedish regulations and general directions for building technology, BYA 84 (in 
1984), the incentives for using the method decreased. 

Nowadays, the application in Sweden has so far been limited. Therefore, the knowledge 
and experience of the implementation are limited, which means that the method is not 
an obvious alternative. Under the right conditions, the method has a potential to reduce 
the thickness of the pavement and increase the use of existing construction materials 
along the road. To compile existing knowledge of the possibilities and limitations of the 
method is a way to create opportunities for an increased use of the method. 

The document deals with in situ stabilisation of existing fine-grained soil along the 
road. Stabilization of the unbound layers in the road construction itself is not included in 
the study. Since the main purpose has been to study the method itself, the focus has 
been on traditional binders such as lime, concrete and slag. It should be noted though 
that several so called alternative binders are available on the market, all with their own 
pros and cons. However, these will be dealt with very briefly in this document. Still, 
several sections could be applied on other types of soil, as well as other layers and 
binders. 

The following is a summary of some of the findings in the study: 
 Presently, the practical experience of the method is limited. In order to use the 

full potential of the method and to further develop both execution and 
requirements, it is necessary to compile and put to practice the experiences from 
existing projects. 

 The financial advantages of the method are mainly notable when choosing to 
estimate life-cycle costs instead of investment costs. Thus, the method is 
expected to have a positive effect on the technical life expectancy and thereby 
reduce the need for maintenance. 

 Under certain circumstances, the method has a potential to contribute to energy 
efficiency through a reduction of the thickness of the asphalt layer, as well as the 
transportation need. 

                                                 
* PEAB 
** SGI 
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 In order to fully apply mechanistic-empirical dimensioning (ME-dimensioning) 
of stabilizing constructions, an increasing knowledge in and experience of 
stabilization is needed, including studies to define output parameters for various 
mixture recipes. 

 A follow-up on completed constructions, regarding sustainability and life 
expectancy, adds knowledge that could, in the long run, increase the usability of 
the method even in Swedish climate. 
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1 Inledning 

Terrasstabilisering är en metod som används för att förbättra bärigheten vid grund-
läggning på finkorniga jordar med dålig bärighet. Metoden tillämpas för att förbättra 
bärigheten i terrassen t.ex. för byggtransporter, men framförallt för att optimera 
överbyggnaden för den slutliga vägen. 

Metoden används i stor utsträckning utanför Sveriges gränser och har där visat sig ge 
väl fungerande konstruktioner. Tidigare tillämpades metoden i Sverige men genom 
förändringar i BYA 84 (1984) minskade incitamentet för att använda metoden. Tillämp-
ningen inom Sverige i nutid har ännu så länge varit begränsad. Kunskapen och erfaren-
het av utförande är därmed begränsad, vilket gör att metoden inte är ett självklart 
alternativ. Vid rätt förutsättningar har metoden en potential att minska överbyggnads-
tjockleken och öka användningen av befintligt material i väglinjen. Att sammanställa 
befintlig kunskap om metodens möjligheter och begränsningar, är ett led i att skapa 
möjligheter till en ökad användning av metoden.   

Dokumentet behandlar ytstabilisering av befintlig finkorning jord i väglinjen. Stabili-
sering av de obundna lagren i själva vägkonstruktionen omfattats inte av studien. 
Eftersom huvudsyftet har varit att studera metoden i sig, har fokus lagts på konventio-
nella bindemedel såsom kalk, cement och slagg. Det bör dock noteras att flera så kallade 
alternativa bindemedel finns på marknaden, som har sina för- och nackdelar. Dessa 
behandlas dock endast översiktligt i detta dokument. Flera av avsnitten kan dock 
appliceras på såväl andra typer av jord, andra lager och andra bindemedel. 

Syftet har dels varit att ta fram ett kunskapsdokument om terrasstabilisering och därmed 
ge ett underlag för ett uppdaterat regelverk, dels att öka kunskapen om metoden i 
Sverige och därmed skapa förutsättningar för ett ökat användande.  

Kunskapsdokumentet omfattar följande delar: 
 En kort översikt över metoden, dess för- och nackdelar, ekonomiska 

förutsättningar samt en jämförelse med närliggande metoder 

 Materialegenskaper för stabiliserad jord (deformationsegenskaper, 
hållfasthetsegenskaper, beständighet) samt vägledning avseende val av 
bindemedel med hänsyn till den befintliga jordens egenskaper  

 Dimensionering av en vägkonstruktion med terrasstabilisering. Förslag till hur 
det stabiliserade lagret ska beaktas vid dimensionering av vägkonstruktionen, 
samt vilka aspekter som bör beaktas 

 Utförande, kontroll och verifiering. Möjliga kontrollmetoder, relevanta krav, 
samt utförandets inverkan på den slutliga produkten beskrivs.  

Målgruppen för kunskapsdokumentet är främst projektörer, entreprenörer och beställare. 
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2 Allmänt om metoden 

2.1 Grundprincip 

Terrasstabilisering är en delmängd av det mer omfattande begreppet ytstabilisering. 
Ytstabilisering innebär att någon typ av bindemedel blandas/fräses in i jorden för att 
åstadkomma en kemisk reaktion som leder till ett förbättrat jordmaterial. Vid 
terrasstabilisering så är det på terrassytan för den planerade vägen som man fräser in 
bindemedel, vanligen cement eller kalk. Resultatet blir ett stabiliserat lager som 
förbättrar bärigheten för terrassen.  

 

 

Figur 2.1  Principskiss Terrasstabilisering. 

Ytstabilisering är vanligen begränsat till skikttjocklekar på upp till 350–400 mm, för att 
erhålla en tillfredställande packning.  Redan vid dessa skikttjocklekar finns det risk för 
en ojämn densitetsprofil genom skiktet. 

 
2.2 Historia 

Stabilisering (ytstabilisering) är ingen ny metod utan har använts sedan 1960-talet i 
Europa för stabilisering av vägbankar. Ser man ur ett historiskt perspektiv så visar redan 
vägarna från romarriket på spår av att tekniken har tillämpats.  

I början av 1960-talet så var det främst klassisk jordbruksutrustning som användes, som 
under slutet 1960 början av 1970 talet utvecklades till separata blandningsutrustningar. 
Under 1980- och 1990-talet vidareutvecklades dessa till dagens moderna spridnings-
utrustningar, fräsar och vältar. I början användes främst kalk och cement, men under 
senare år (1980- och 1990-tal) så har andra typer av bindemedel utvecklats. (Setra, 
2007) 

I Sverige har metoden haft en begränsad användning. En av orsakerna till detta kan vara 
att behovet har varit begränsat så länge tillgången av bra vägbyggnadsmaterial har varit 
stor. En annan orsak har varit det svenska klimatet, där en viss osäkerhet har funnits i 
hur terrasstabiliseringen klarar frost/tjäle.  

I dag när kraven på minskade transporter och ökad resurshushållning allt tydligare ställs 
vid upphandling av nya infrastruktursatsningar, blir metoder som terrasstabilisering mer 
intressanta även för svenska förhållanden.  

Länder som Frankrike och Tyskland har dock lång erfarenhet av att använda metoden. I 
flera länder finns det vägledningar för metoden, och nyligen har det bildats en standardi-
seringsgrupp (TC 396 Earthworks) som bland annat kommer att omfatta terrasstabili-
sering. Redan idag finns det gemensamma Europeiska materialstandarder för flera av de 
material som används som bindemedel vid terrasstabilisering.  

 



 

VTI rapport 747 11 

2.3 Metodens möjligheter  

Terrasstabilisering används för att förbättra den befintliga terrassens egenskaper, så att 
de uppfyller gängse krav för byggnation av väg. Några av de fördelar med metoden som 
brukar omnämnas är: 

 Skapar förutsättningar att bygga på och med befintlig jord i väglinjen. T.ex. kan 
vattenkänsliga jordar som finkorniga moräner få ett större användningsområde. 

 Ökar bärigheten och därmed livslängden för vägen 

 Reducera överbyggnadstjockleken 

 De finkorniga jordarnas byggsäsong kan utökas, genom att använda rätt typ av 
bindemedel 

 Minskat transportbehov eftersom befintlig jord kan användas, istället för att 
befintlig lös jord schaktas ur och ersätts med material av högre kvalitet 

 Vid rätt förutsättningar är metoden ett ekonomiskt alternativ, speciellt om man 
beaktar livscykelkostnader. 

 
2.4 Metodens begränsningar och svårigheter 

För att erhålla önskat tekniskt resultat så krävs ibland stora mängder bindemedel, vilket 
gör att tillämpningen kan bli kostsam. Avvägningen mellan teknisk funktion och 
ekonomi kan ge en begränsning för metoden.  

Ett exempel på svårigheter som finns med metoden är utförandeaspekterna och att det är 
viktigt att få till homogena väl packade lager. Annars finns det en risk för sättningar/-
ojämnheter som påverkar såväl det enskilda lagret som ovanliggande lagers funktion.  

Andra utförandeaspekter berör damning som gör att förebyggande åtgärder måste vidtas 
för att metoden ska vara tillämpbar i alla lokaler. 

En annan svårighet kan vara valet av bindemedel och bindemedelsmängd för att få 
önskad funktion. Det är inte heller alla finkorniga jordar som är lämpade för metoden, 
utan detta måste verifieras med laboratorieförsök och provytor i fält.  

Metodens möjligheter styrs i hög grad av kvaliteten i utförandet, när den naturliga 
jorden ska omvandlas till ett stabiliserat lager (SETRA, 2007). Det innebär bl.a. att det 
är viktigt att 

 den naturliga jordens egenskaper inklusive dess inhomogenitet beaktas 

 bindemedel tillsättas i rätt mängder och med rätt egenskaper där även hänsyn tas 
till skillnaden i resultat mellan laboratorium och fält 

 effekten av rådande väderlek och klimat beaktas 

 krav från dimensioneringen avseende lagertjocklekar och packning efterföljs. 

 

2.5 Ekonomiska förutsättningar  
 Allmänt 2.5.1

Om man tittar på kostnaden för de olika ingående momenten i en terrasstabilisering, så 
ligger oftast den stora kostnaden i själva bindemedelsmängden. En fransk studie visar 
att kostnaden för projektering samt kontroll/verifiering är i storleksordningen 5–10 % av 
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den totala kostnaden av projektet. Kostnaden för bindemedlet motsvarar drygt 50 % av 
förstärkningens totala kostnad (Setra, 2007).  

I samband med diskussioner vid de workshops som arrangerats inom ramen för 
projektet, har liknande synpunkter framkommit, dvs. att kostnaden för bindemedlet är 
den enskilt största kostnaden. Vid en bedömning av huruvida metoden är ekonomiskt 
lönsam eller inte, så blir det till stor del en fråga om att bedöma hur mycket bindemedel 
som ska tillföras för att uppnå önskad effekt. En minskning av bindemedelsmängden ger 
en mindre bärighetsökning, vilket i sig leder till att kraven på övriga lager i konstruk-
tionen ökar och därmed kostnaden.  

Om de ekonomiska förutsättningarna för terrasstabilisering beaktas i investeringsskedet 
för ett enskilt objekt så kan nedanstående faktorer lyftas fram som viktiga att ta hänsyn 
till om man ska bedöma metodens konkurrenskraft.  

En god förutsättning finns när det inom objektet är ett underskott av berg för krossning, 
och samtidigt finns tillgång till finjord som är lämplig för uppbyggnad av de undre 
lagren av vägen (banken). Om finjord med lämplig kvalitet saknas och krossmaterial 
måste köpas in till objektet för användning i vägunderbyggnaden, så blir ofta vinsten 
liten med terrasstabilisering. Inköpt krossmaterial används i de fallen hellre som 
krossmaterial i överbyggnaden. 

Genom stabilisering så kan man minska kostnaderna för geotextil och den styvare 
undergrunden kan bidra till att reducera asfaltslagrets tjocklek. Jordschakt i begränsade 
volymer är dock inte den stora kostnaden, vilket gör vinsten med terrasstabilisering 
begränsad i dessa sammanhang.  

Vid uppskattning av kostnaden per kvadratmeter, så är det viktigt att komma ihåg det är 
många moment som ska finnas med i kostnadskalkylen; utläggning och fräsning, 
hyvling, packning, vattning, justering, kontroll. Är det moränmark så tillkommer även 
blockrivning. Så även om kostnaden för utläggning och fräsning ligger i storleks-
ordningen 6–10 kr/m2 (kostnadsuppgift 2011), så är den totala kostnaden snarare den 
dubbla om alla moment beaktas.  

Bindemedlet är som nämnts ovan en stor kostnad vid terrasstabilisering. Normalt sett är 
cement något billigare jämfört med kalk och merit. Kostnaden för bindemedel per kg på 
plats är i storleksordning 1 kr (kostnadsuppskattning 2011). Det bör dock noteras att 
kostnaden i stor utsträckning beror på transportavstånd och om man behöver silos för 
mellanlagring av bindemedel. 

Den franska studien (SETRA, 2007) visar på att det inte är ekonomiskt eller tekniskt 
lönsamt att spara på den inledande studien (projekteringen) eller kontroll/verifiering, 
utan att möjliga kostnadsbesparingar finns i andra delar av processen.  

 
 Livscykelkostnad 2.5.2

De ekonomiska fördelarna med terrasstabilisering blir oftast mer påtagliga om man 
väljer att beräkna vägens livscykelkostnad. Begreppet livscykelkostnad innebär att 
vägens totala kostnad beräknas med hänsyn till följande ingående delar. Kostnader för 
planering (p), investering (i), förvaltning (f), brukande (b) och avveckling/återvinning 
beaktas och restvärdet (r) tillgodoräknas.  

LCC = Kp + Ki + Kf + Kb + Ka - Kr (2.1) 
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Kostnaderna som beaktas kan bestå både av väghållarens kostnader och prissatta 
effekter. 

När det gäller planering/projektering av en väg med terrasstabilisering så bedöms inte 
den kostnaden skilja sig nämnvärt från motsvarande arbete för andra alternativa 
metoder. Det bör dock beaktas att avsaknaden av erfarenhet av tillämpning av metoden 
kan öka kostnaderna initialt tills metoden är mer etablerad. Det bör noteras att om man 
ska tillämpa ett livscykelperspektiv i projektet, så ska man redan under projekteringen 
analysera hur olika alternativa lösningar kommer att påverka driftkostnaderna. För 
terrasstabilisering så innebär det att man vid bedömning av behovet av bindemedels-
mängd även ska beakta vilken effekt detta har på framtida underhållsbehov, samt den 
tekniska livslängden. 

I investeringsfasen så är stora delar av kostnaderna beroende av mängden bindemedel 
som krävs, men även tillgången till utrustning och tidigare erfarenhet av metoden 
påverkar kostnaden. Byggtidens längd blir en kostnad om man tillämpar livscykel-
tänkande. Varje dag som byggtiden förlängs är kostnader eftersom vägen inte kan 
användas för avsedd funktion. Utförandet och faktorer som påverkar utförandet (t.ex. 
klimat, transportbehov, logistik, erfarenhet) blir därför en viktig parameter att ha med i 
kalkylen.  

Förvaltningsskedet omfattar drift och underhåll av vägen under dess tekniska livslängd. 
Det stabiliserade lagret som erhålls vid terrasstabilisering förväntas resultera i en 
minskad utveckling av spår och därmed ökad livslängd för vägen (längre underhålls-
intervall), vilket i sig minskar kostnaderna för underhåll. Detta ska då ställas i relation 
till kostnaderna i investeringsskedet för ökad mängd bindemedel.  

Brukande omfattar kostnader utifrån den som använder vägen och relateras bl.a. till 
komfort, tillgänglighet och säkerhet. En förbättrad teknisk funktion hos vägen till följd 
av en väl utförd terrasstabilisering påverkar ovanstående positivt. I detta sammanhang 
bör man dock beakta beständigheten hos terrasstabiliseringen. En bedömning måste 
göras av vilken trolig effekt som erhålls av stabiliseringen efter 5, 10 och 20 år. Ger den 
fortfarande en positiv effekt för t.ex. komfort och säkerhet, i så fall i vilken omfattning?  

Det finns en osäkerhet i stabiliseringens beständighet och vilken teknisk livslängd som 
kan erhållas. Denna osäkerhet kan man hantera igenom att göra en känslighetsanalys, 
där man tittar på vilka effekter/åtgärder/kostnader som krävs om stabiliseringen endast 
har avsedd funktion under del av brukartiden. Kanske är det så att för 10 procent av 
stabiliseringsprojekten så kommer önskad effekt erhållas endast under de första 5 åren. 
Ett värde på risken man tar med att tillämpa metoden kan erhållas genom att dels 
beräkna kostnaden för de åtgärder som krävs om metoden inte fungerar samt hur det 
påverkar LCC-kostnaden, dels beräkna sannolikheten för att metoden inte kommer att 
fungera. Genom att studera flera scenarior med olika antaganden avseende livslängd och 
andel av projekt där metoden inte fungerar, så erhålls en bild av hur stor betydelse 
osäkerheten i beständighet har. Detta ger ett underlag för att bedöma om metoden är ett 
alternativ. Förhoppningen är att med ökad användning av metoden och ökad kunskap, 
ska osäkerheten avseende stabiliseringens livslängd kunna reduceras.  

Detta leder även till den sista parametern vid beräkning av vägens livscykelkostnad, 
vilket restvärde (funktion) kan man tillgodoräkna sig hos vägen efter den tekniska 
livslängden. Huruvida detta restvärde är högre för en väg med terrasstabilisering jämfört 
med en icke stabiliserad väg, finns i dagsläget inga entydiga svar på.  
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Att tillämpa livscykelkostnaden vid kostnadsberäkning av en väg, innebär att man 
försöker hitta en teknisk lösning med fullgod funktion, som vid beaktande av hela 
livscykeln för vägen ger den optimala kostanden. För metoder som terrasstabilisering 
som har sannolika positiva effekter såväl på teknisk livslängd som underhållsbehov, så 
kan livscykelkostnaden ha större möjligheter att visa på de ekonomiska fördelarna med 
metoden jämfört med en kalkyl som enbart beaktar investerings skedet.  

 
2.6 Miljöaspekter och energieffektivitet 

Att minimera energiåtgången i samband med vägbyggnad har under senare år blivit en 
allt viktigare aspekt att ta hänsyn till vid nybyggnation.  

Flera av de faktorer som påverkar energiåtgången vid ett vägbygge kan direkt eller 
indirekt påverkas av användningen av terrasstabilisering. 

 Massbalans – genom att tillgängligt material i väglinjen kan användas för att 
bygga upp vägen. Terrasstabiliseringen reducerar behovet av att använda 
krossmaterial i väglinjen (jämför utskiftning med bättre material). 

 Transportbehov kan minskas, då behovet att tillförsel av t.ex. krossmaterial för 
uppbyggnad av vägen reduceras. Däremot så förutsätter detta att det finns 
tillgång på bindemedel inom ett rimligt avstånd från byggplatsen. Minskat 
transportbehov har även positiva effekter avseende luftkvalitet. 

 Tjockleken på asfaltslagret kan sannolikt reduceras och därmed minskar 
energibehovet.  

 Tillverkningen av bindemedlet, transporten av bindemedlet samt arbetet med att 
utföra stabiliseringen ökar dock energiåtgången. Vid utförandet kan valet av 
såväl utrustning som metoder har stor inverkan på energiåtgången.  

Terrasstabilisering är en metod som kan användas som alternativ till den vanligare 
metoden att schakta bort den lösa jorden och ersätta med bättre material. I en rapport 
publicerad av Svensk Djupstabilisering (Rydberg et al., 2003) görs en genomgång av 
den miljöpåverkan av terrasstabilisering i relation till utskiftning, där även energi-
effekterna studeras. Slutsatsen av analysen visar på att för att minimera miljöeffekterna 
så är det viktigt att reducera transporterna och arbeta med mass- och materialbalans 
inom objektet. Man konstaterar även att vid objekt med korta transporter och fullt 
utnyttjande av alla massor och material inom objektet så är utskiftning och terras-
stabilisering likvärdiga ur miljöhänsyn.  

Studerar man resultatet av studien avseende ren energiåtgång för de två alternativen 
terrasstabilisering och utskiftning, så kan man konstatera att för ett vägbygge så ligger 
den stora energiåtgången i asfaltslagret respektive drift och underhåll. Baserat på detta 
kan man anta att om man med terrastabilisering kan reducera underhållsbehovet 
(förlänga livslängden) och även reducera asfaltslagrets tjocklek så bör detta ha positiva 
effekter på energieffektiviteten ur ett livscykel perspektiv.  

Studien utförd av Rydberg et al., 2003 redovisar även en jämförelse med att använda 
terrassen i befintligt skick, vilket var möjligt eftersom studien utgick från att under-
grunden bestod av skånsk lös lermorän. Denna jämförelse visar att om såväl resurs-
behov som emissioner vägs in, så ger en stabilare grund (förstärkt grund) avsevärda 
miljöfördelar över vägens livscykel till följd av det minskade underhållsbehovet. 



 

VTI rapport 747 15 

2.7 Produktionsteknik  

Produktionsprocessen illustreras övergripande med foton i Figur 2.2 som involverar 
följande moment.  

 Ytan som ska stabiliseras förbereds bl.a. genom att större stenar avlägsnas  

 bindemedlet sprids på ytan som skall stabiliseras 

 därefter fräses ytan med en stabiliseringsfräs som blandar jord och bindemedel 
(inblandning) 

 vid behov vattnas ytan och en andra fräsning utförs. Om inte finfördelnings-
kriterierna blivit uppfyllda efter första fräsningen kan detta också leda till en 
andra fräsning av ytan  

 ytan packas med en vält och en nivåjustering utförs 

 efter nivåjusteringen görs en slutpackning  

 avslutningsvis kan vid behov vattning och finjustering utföras.  

En detaljerad beskrivning av respektive steg i processen återfinns i kapitel 7. 

I Figur 2.3 återfinns ett flödesschema som redovisar produktionsprocessen inklusive de 
olika kontroller som genomförs under utförandet. Kontroll och verifiering finns mer 
utförligt beskrivet i avsnitt 6. 

 
1. Förberedelser för stabilisering 

 
2. (Lagring och) spridning av 

bindemedel 

 
3. Inblandning (fräsning) 

 
4. Packning 

 
5. Nivåjustering 

 
6. (Finjustering och) vattning 

Figur 2.2  Produktionsprocessen 

 



 

16 VTI rapport 747  

 

Figur 2.3  Flödesschema som beskriver vanlig kontroll och utförande av 
terrasstabilisering. 

 
2.8 Jämförelse med närliggande metoder  

Det finns flera närliggande metoder till terrastabilisering, som på motsvarande sätt 
använder ett stabiliseringsmedel för att förändra den befintliga jordens egenskaper och 
därmed erhålla ett mer funktionellt byggmaterial. Det finns dock väsentliga skillnader 
mellan metoderna både när det gäller deras funktion och utförande. Nedan redovisas 
några närliggande metoder och de är även illustrerade i Figur 2.4 
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 Stabilisering av överbyggnad 2.8.1

Principen för stabilisering av överbyggnaden är närliggande till terrasstabilisering. 
Bindemedel av olika karaktär blandas in i materialet för att genom en kemisk process 
och mekanisk packning erhålla ett förbättrat material. Den erhållna funktionen är att 
man får en styv överbyggnad som kan fördela lasterna och att det material som 
stabiliseras är överbyggnadsmaterial, dvs. material som transporterats till platsen. Det 
senare innebär att man även kan bestämma egenskaperna för det material som ska 
stabiliseras, till skillnad från terrasstabilisering där det befintligt material stabiliseras. 

 
 Mekanisk stabilisering 2.8.2

Till skillnad från ytstabilisering där bindemedel tillsätts för att erhålla en kemisk 
reaktion, så bygger mekanisk stabilisering på en mekanisk blandning utan kemiska 
tillsatser. Befintligt och ibland tillfört material blandas och packas för att erhålla en 
kornfördelning som ger en optimal packning och därmed ökad bärighet. Vid behov 
tillsätts de fraktioner som krävs för att få en optimal packning.   

 
 Djupstabilisering – KC-pelare 2.8.3

Djupstabilisering som ofta i dagligt tal kallas för KC-pelare är en metod som används 
för att stabilisera finkorning jord ned till visst djup (upp till 25 meters djup). Metoden 
bygger på att kalk och/eller cement blandas in jorden under det att blandningsverktyget 
med en given hastighet roteras och dras upp ur jorden, varvid en stabiliserad pelare 
skapas. Dimensionen är ofta 0,6 till 0,8 meter. Det är en annan funktion som efter-
strävas en den som erhålls med terrasstabilisering. Vid djupstabilisering eftersträvas 
bättre deformationsegenskaper för att reducera sättningar och bättre hållfasthets-
egenskaper för att minska risken för skred. 

 
 Djupstabilisering – Masstabilisering 2.8.4

Vid masstabilisering så blandas bindemedlet in med ett blandningsverktyg i hela jord-
volymen, till skillnad från KC-pelare där man inblandningen sker i pelare. Masstabili-
sering kan ske till djup om ca 5 meter. Huvudsyftet med masstabiliseringen är att 
reduceras sättningar och öka stabiliteten. 

 
Stabilisering överbyggnad 

 
Mekanisk stabilisering 

 
Djupstabilisering  

(K/C-pelare) 

 

 
Masstabilisering 

Figur 2.4  Schematisk illustration andra jordstabiliseringsmetoder. 
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3 Vägledning för projektering och utförande 

3.1 Allmänt 

Detta kapitel ger en sammanfattande beskrivning av processen från förberedande 
undersökningar till slutlig utformning av terrasstabiliseringen och överliggande väg-
konstruktion. Syftet med detta kapitel är att ge vägledning för den som ska projektera en 
terrastabilisering avseende vilka steg som bör omfattas samt vad som bör beaktas i 
respektive steg.   

För detaljerad information om; 
 material hänvisas till kapitel 4  

 dimensionering hänvisas till kapitel 5 

 verifiering och kontroll hänvisas till kapitel 6 

 utförande hänvisas till kapitel 7. 

Figur 3.1 illustrerar projekterings- och utförandeprocessen för terrasstabilisering. Varje 
steg i processen beskrivs mer utförligt i de kommande avsnitten. 

 

Figur 3.1  Illustration av projekteringsprocessen för terrasstabilisering. 

 

5.	Utförande

Utförandekontroll	(volym,	kontrollobjekt) Långtidsuppföljning

4.	Verifiering	av	vald	design	i	fält	för	aktuellt	objekt

Provytor ev.	reviderad	design

3.	Dimensionering

Krav Propotionering	(dimensionering	lager) Vägkonstruktion	(PMS‐objekt)

2.	Verifiering	av	tillämpbarhet	och	val	metod

Geoteknisk	fältundersökning Labprovning	naturlig	jord Labprovning	stabiliserad	jord

1.	Preliminär	bedömning	av	tillämpbarhet
Tillgänglig	geoteknisk	

information Information	planerad	väg Tidigare	erfarenhet	Referenser
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3.2 Steg 1 – Preliminär bedömning av tillämpbarhet 

Det inledande skedet i processen är att göra en första preliminär bedömning av om 
terrasstabilisering är en metod som kan vara tillämpbar för det aktuella objektet.  

Den första bedömningen görs baserad på den information som kan erhållas från 
geotekniska undersökningar i utrednings- och arbetsplaneskedet. Den geotekniska 
informationen kompletteras med övrig tillgänglig information (t.ex. geohydrologiska 
förutsättningar, historisk användning av byggplatsen, geologiska kartor) avseende det 
aktuella objektet.  

Om möjligt bör den preliminära bedömningen även omfatta ett platsbesök. 

Bedömningen görs baserad på tidigare erfarenhet från liknanden objekt och/eller 
kunskap från litteraturen.  

Information som bör tas fram i detta skede är: 

 Översiktlig plan över det planerade objektet 

 Geotekniska förutsättningar – troliga egenskaper hos terrassmaterial 

 Geohydrologiska förutsättningar (grundvatten, dränering) 

 Preliminär vägkonstruktion 

 Klimat (vatten, temperatur, köldperioder) 

 Trafiklast 

 Krav avseende omgivningspåverkan 

 Närliggande bebyggelse, konstruktioner. 

Den preliminära bedömningen ska förutom att ge svar på frågan om huruvida metoden 
är tillämpbar eller inte, även ge ett underlag för vilken kompletterande information som 
behöver tas fram i nästa skede om man väljer att använda terrastabilisering.  

De frågor som ska besvaras i detta skede är: 
 Om befintlig jord är lämplig för stabilisering. Underlag för bedömning av olika 

jordars lämplighet återfinns i kapitel 4.3 

 Storleksordning på vilken mängd bindemedel som bedöms krävas för att ge önskad 
effekt i den aktuella jorden 

 Ekonomiska, tekniska och miljömässiga överväganden. Tillgång material, 
transporter, teknisk funktion. Helhetsbedömning av kostnader/vinster samt risker. 

Svaret på ovanstående frågor ger en bedömning av huruvida det är lämpligt att gå vidare 
med steg 2. 

 
3.3 Steg 2 – Verifiering av tillämpbarhet och val av metod 

Om förutsättningarna har bedömts som gynnsamma i det inledande skedet så ska man i 
steg 2 samla in tillräcklig information om den aktuella geologin för att sedan via 
laboratorie-provningar kunna verifiera att terrastabilisering är en möjlighet. I detta 
skede görs även en bedömning av lämpligt bindemedel. I steg 2 väljer man om man ska 
gå vidare med terrasstabilisering eller vilken typ av överbyggnadskonstruktion som är 
mest lämplig. 
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 Geotekniska fältundersökningar 3.3.1

Syftet med de geotekniska undersökningarna är att kunna skapa en jordlagermodell för 
området, samt en detaljerad bedömning av jordlagren i terrassnivån.  

Följande parametrar bör bestämmas för jorden: 
 Jordart inklusive ev. skikt 

 Grundvattennivå 

 Bärighet för underliggande jord 

 I vissa fall bör även deformationsegenskaper för underliggande jord bestämmas. 

Lämpliga undersökningsmetoder i fält: CPT, skruvprovtagning, kolvprovtagning som 
ska utföras i enlighet med gällande standard (alternativt SGF:s fälthandbok om standard 
inte finns). 

Fältundersökningarna sammanställs i en försöksrapport fält1 och är basen för att skapa 
en jordlagermodell för det aktuella objektet. 

Baserat på framtagna jordlagermodeller från utförda undersökningar delas vägsträckan 
in i delområden, där likartade förhållanden bedöms råda på terrassnivån (”typjordar”). 
Denna uppdelning baseras framförallt på jordarnas kornfördelning. Då även jordens 
vattenkvot spelar in kan typjordarna klassas i undergrupper. Inom varje typjord tillåts 
kornfördelningen variera något.  

Utifrån denna klassificering av jordarna i väglinjen väljs lokaler ut för provgrops-
grävning för bestämning av jordmaterial i terrassnivå samt provtagning av material för 
laboratorieundersökningar. Provgropsgrävningarna utförs enligt VV Publikation 
2006:59. Eventuella avvikelser mellan provgropsgrävningen och fältrapporten ska 
dokumenteras. 

Det är en fördel om man kan komplettera de geotekniska undersökningarna i detta skede 
med lätt fallviktsmätning. Resultaten från fallviktsmätningen ger dels indata till 
dimensioneringen, dels en referens för bedömning av stabiliseringseffekten. 

 
 Laboratorieprovning naturlig jord 3.3.2

Laboratorieprovning utförs på prover från respektive delområde för det aktuella 
objektet. Omfattningen av provningen ska vara tillräcklig för att kunna visa på jordens 
variationer inom respektive delområde.  

Aktuella standarder för bestämning av respektive egenskap ska efterföljas och 
dokumentation ska ske i försöksrapport lab1. 

För den naturliga jorden bör följande egenskap bestämmas: 

 Jordart  

 Kornfördelningskurva inklusive material under 0,063 mm 

 Vattenkvot 

 Tjälfarlighetsklass 

 Deformationsegenskaper (CRS) 

                                                 
1 (som i sig blir en del) i en MUR (Markteknisk Undersöknings Rapport ). MUR är den marktekniska 
undersökningsrapporten som föreskrivs i EN 1997. Den är något mer omfattande än den tidigare använda 
RGEO (Rapport Geoteknisk undersökning) 
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 Skjuvhållfasthet (kon, vinge och/eller skjuvförsök) 

 Packningsegenskaper (Proctor eller MCV) 

 Samt i förekommande fall omfattning av organiskt material, föroreningar, 
sulfidhalt samt ev. svällningsförsök. 

Kapitel 6 ger kompletterande information avseende laboratorieundersökningar och i 
Tabell 6.1 återfinns en sammanställning över vilka metoder som bör utföras i normal-
fallet respektive vid en utökad undersökning. I kapitel 4 återfinns mer information om 
hur organiskt innehåll, sulfidhalt och vattenhalt påverkar stabiliseringen. 

 
 Laboratorieprovning stabiliserad jord (inledande provning) 3.3.3

I detta skede görs inledande laboratorieprovning av möjliga stabiliseringsmedel för att 
verifiera jordens lämplighet för stabilisering.  

Bindemedels typ och mängd bestäms baserat på erfarenhet/litteratur. Mer information 
om detta återfinns i kapitel 4.2. I avsnitt 4.3 återfinns exempel på när olika bindemedel 
kan vara tillämpbara med hänsyn till typ av jord. För val av bindemedelmängder kan 
Tabell 4.3 och Tabell 4.4 ge en indikation. 

Provning ska utföras på ett tillräckligt antal prover för att täcka in ev. variationer inom 
respektive delområde. Riktlinjer avseende provberedning i avsnitt 6.4 ska tillämpas. 

Följande parametrar bör bestämmas vid den inledande provningen: 
 Packningsegenskaper (MCV-metoden eller modifierad Proctor) 

 Vattenkvot stabiliserat 

 Densitet stabiliserad jord 

 Enaxlig tryckhållfasthet. 

Provkroppar ska tillverkas i enlighet med de standarder som finns angivna i Tabell 6.1 
eller enligt de alternativa metoder som omnämns i avsnitt 6.4.1 

Kapitel 6.3 och 6.4 ger kompletterande information avseende laboratorieundersökningar 
för stabiliserad jord. 

 
 Dokumentation 3.3.4

Resultaten från fält- och laboratorieundersökningarna sammanställs i en MUR (mark-
teknisk undersökningsrapport) i enlighet med kraven i EN 1997. Mer information om 
omfattning och krav på redovisning av fältundersökningar återfinns i SS-EN 1997-1 och 
SS-EN 1997-2. Förutom de vanliga kraven på dokumentation av en MUR, så bör 
följande specificeras: 

 Sammanställning resultat naturlig jord inklusive hur jordegenskaperna varierar 
mellan de olika delområdena, men även inom respektive delområde 

 Sammanställning resultat stabiliserad jord. 

Samtliga försöksrapporter framtagna inom ramen för projektet, bifogas som bilagor till 
MUR:en. Följande kan vara aktuella; försöksrapport/provgropsgrävning, försöks-
rapport/fallvikt, försöksrapport/fält, försöksrapport/lab., försöksrapport/stabiliserad jord 
lab. Ytterligare information om hur en markteknisk undersökningsrapport kan utformas 
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återfinns i IEG:s rapport 4:2008 ”Tillämpningsdokument dokumenthantering”. Se även 
kapitel 3.7.2. 

 
3.4 Steg 3 – Dimensionering 

Dimensioneringen består av två delar, dimensionering av stabiliserat lager samt 
dimensionering av hela vägkonstruktionen med hänsyn till det stabiliserade lagret. Mer 
detaljerad information om framförallt dimensionering av vägkonstruktionen med 
hänsyn till det stabiliserade lagret återfinns i kapitel 5. 

 
 Krav avseende dimensionering och utformning 3.4.1

Trafikverkets krav som ska tillämpas vid dimensionering och utformning av 
vägkonstruktioner återfinns i TRVK väg (Vägverkets publikation 2011:073). 

För ytor (vägar och/eller industriytor) där Trafikverket inte är väghållare ska 
Trafikverkets krav tillämpas om beställaren inte föreskriver annat. 

En grundprincip är att ingående delar i vägkonstruktionen ska dimensioneras så att 
kraven på teknisk livslängd enligt IFS 2009:2, bilaga A, uppfylls. 

Trafiklaster ska bestämmas i enlighet med TRVK Väg (Vägverkets publikation 
2011:073). 

För geotekniska undersökningar ska minst Geoteknisk kategori 2 i enlighet med SS-EN 
1997 tillämpas. Även uppföljning och kontroll bör motsvara geoteknisk kategori 2.  

För krav avseende beständighet så ska såväl klimatzon som trafiklast beaktas. Det är 
även viktigt att konstruktionen utformas som en väl dränerad konstruktion. När det 
gäller beständighet mot frost finns vägledning för vilka krav som ska ställas i avsnitt 
4.10. De kraven kan schablonmässigt summeras till följande och användas som en 
indikation på krav; 

Den stabiliserade jorden betraktas som frostsäker om tryckhållfastheten 
är tillräckligt hög, en tryckhållfasthet om minst 2.0 à 2,5 MPa vid 
kalkstabiliserad jord. Vid användning av ”hydraulic road binder”, dvs 
bindemedels-blandningar av cement/slagg/ flygaska och/eller kalk ska den 
indirekta draghållfasthet vara större än 0,25 à 0,3 MPa efter 3 månaders 
härdning för att betraktas som frostsäker. 

För att undvika risk för utmattningsbrott bör belastningsnivå ligga på 0,4 till 0,6 av 
tryckbrotthållfastheten. 

För krav avseende hållfasthets- och deformationsegenskaper så är detta kopplat till 
dimensioneringen av vägkonstruktionen och därmed relaterat till såväl konstruktionen 
med ingående lagers uppbyggnad som trafiklaster. Egenskaperna hos den naturliga 
jorden som ska stabiliseras påverkar såväl erhållen hållfasthet som 
deformationsegenskaper.  

Som indikationer på vad vanligen kan uppnås för stabiliserade lager kan 
refereras till kravnivåer angivna i USA där ett cementstabiliserat 
terrasslager bör ha en lägsta enaxlig tryckhållfasthet efter 7 dygn av i 
storleksordningen ca 1,7 MPa vid flexibel vägbana och 5 MPa vid helt 
styv vägbana 
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Vid bestämning av karakteristiska materialvärden för den naturliga jorden ska 
principerna för karakteristiskt värde enligt SS-EN 1997 tillämpas. 

Vid vägdimensionering tillämpas inte partialkoefficient metoden, utan säkerhets-
marginalen finns medtagen i de sprickkriterier respektive spårkriterie som tillämpas. 

 
 Proportionering (dimensionering av stabiliserat lager)  3.4.2

I detta steg ska själva det stabiliserade lagret proportioneras, vilket innebär att binde-
medelstyp och mängder för att uppnå önskad funktion ska fastställas. Vid proportio-
neringen så ska såväl hållfasthet, beständighet, packningsegenskaper som miljö och 
ekonomi beaktas.  

I detta skede så görs kompletterande provningar i laboratoriet där man bygger vidare på 
de resultat som erhölls i de inledande försöken i steg 22. Vid provningarna ska förutom 
de egenskaper som fastställdes i den inledande provningen, kompletterande parametrar 
fastställas (markerade med kursivt nedan).  

 Packningsegenskaper (MCV-metoden eller modifierad Proctor) 

 Vattenkvot stabiliserat material 

 Densitet stabiliserat material 

 Enaxlig tryckhållfasthet  

 Permeabilitet hos den stabiliserade jorden  

 E-Modul 

 Draghållfasthet 

 Frostbeständighet samt frys/tö. 

Provkroppar ska tillverkas i enlighet med de standarder som anges i Tabell 6.1 eller 
enligt de alternativa metoder som omnämns i avsnitt 6.4.1. I områden med risk för 
tjälproblematik bör speciell vikt läggas vid bestämning av frostbeständighet, i enlighet 
med rekommendationer i kapitel 6.4.  

Parametrarna ska bestämmas för flera bindemedelsmängder av det valda bindemedlet. 
Detta så att man kan se bindemedelmängdens inverkan på erhållna parametrar. Denna 
information kan användas i steg 4 förprovning, för att revidera designen.  

Resultaten ska sammanställas i en försöksrapport laboratorieprovning stabiliserad jord. 

De stabiliserade lagret ska efter proportioneringen uppfylla de krav som har fastställts 
för det aktuella objektet baserat på riktlinjer i kapitel 3.4.1 och kompletterande 
information i kapitel 4 och 5.  

 
 Dimensionering av vägkonstruktion  3.4.3

Kapitel 5 ger grundprinciperna för dimensionering av vägkonstruktionen.  

Terrasstabilisering har i huvudsak följande effekter; minskar den del av spårutveck-
lingen som härstammar från undergrunden samt minskar sannolikt dragpåkänningarna i 
asfalten (sprickkriteriet) genom bättre packad överbyggnad. 

                                                 
2 För vissa objekt där man redan tidigt har bestämt sig för att stabilisering är det lämpliga valet kan steg 2 
och steg 3 avseende laboratorieförsök överlappa varandra. 
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Stabiliseringens positiva effekt på styvheten som i sig reducerar spårbildningen beaktas 
genom att det stabiliserade lagret förs in som ett lager i modellen för vägen, se Figur 5.2 

 

PMS-objekt 

Den vanligaste modellen för väg dimensionering i Sverige är den som också tillämpas i 
PMS-objekt.3 För att kunna tillämpa den för stabiliserad jord så krävs att förutom de 
ordinarie utmattningskriterierna (sprickkriterium underkant asfalt samt spårkriterium 
överkant ostabiliserad terrass) att modellen kompletteras med ett sprickkriterium för 
underkant stabiliserat lager. Beskrivning av ordinarie utmattningskriterierna samt 
tillkommande sprickkriterium återfinns i avsnitt 5.3.1. Här återfinns även ekvationer 
med tillhörande förklaringar. 

I PMS-objekt läggs terrasstabiliseringen in som ett enskilt lager med E-modul vald 
enligt resonemanget nedan. Ordinarie utmattningskriterier vid traditionell väg 
dimensionering ska därmed uppfyllas. Spårkriteriet appliceras på överkant ostabiliserad 
terrass (underkant stabiliserat lager).  

 

E-modul 

För att kunna beskriva det stabiliserade lagret som ett lager i beräkningen krävs kunskap 
om E-modulen för lagret. Bestämning av denna behandlas i kapitel 6. I kapitel 4 åter-
finns en del grafer och samband som kan vara till hjälp för att få en preliminär bedöm-
ning av det stabiliserade lagrets E-modul. Modulen är både spänningsberoende och 
relaterad till ursprunglig skjuvhållfasthet. 

 

Reducerad E-modul – uppsprucket lager/stabiliserat lager 

Det stabiliserade lagret antas vara uppsprucket eftersom det i de flesta fall kommer att 
utsättas för såväl last som tjäle. Det tillkommande sprickkriteriet i underkant stabiliserat 
lager kommer därför inte att vara dimensionerande. Hänsyn till att det stabiliserade 
lagret är uppsprucket tas genom att använda en reducerad E-modul vid beräkningarna. 
Storleksordningen på denna reducering bedöms baserat på långtidsuppföljningar i fält. I 
dagsläget finns endast ett begränsat underlag för att göra en bedömning av 
reduceringen, och bästa möjliga uppskattning får göras från fall till fall.  

 

E-modul förstärkningslager och bärlager 

Om man kan påvisa att en bättre packning av lagret erhålls till följd av underliggande 
stabilisering, så kan E-modulen för förstärkningslager och bärlager öka med 10–30 %. 
  

                                                 
3 PMS-objekt – Trafikverkets dimensioneringsmetod. Programvara finns tillgänglig på 
www.trafikverket.se  
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Vidareutvecklad mekanistisk empirisk dimensionering 

Ett alternativ till ovanstående är att tillämpa en vidareutvecklad Mekanistisk empirisk 
dimensionering, vilket i praktiken innebär att man i större utsträckning applicerar 
mekanistiska grundprinciper enligt hållfasthetsläran för att bestämma vägens respons 
från vägens verkliga axellaster, och i mindre omfattning empiri. Det som krävs för att 
kunna utföra dimensioneringen enligt denna metod är kunskap om terrassmaterialet 
respektive det stabiliserade terrassmaterialets styvhet. 

 

Underkant överbyggnad 

När terrassen stabiliseras så flyttas i praktiken gränsen för den ostabiliserade terrassen 
längre ner i profilen (se Figur 5.3). Det kan diskuteras huruvida överbyggnadens 
tjocklek ska beräknas från överkant stabilisering eller underkant stabilisering. För 
terrasstabiliseringar med en maximal tjocklek av 40 cm så rekommenderas att lagret 
inräknas som en del av överbyggnaden.  

Mer information om dimensioneringen återfinns i kapitel 5. 

 
 Teknisk, ekonomisk och miljömässig bedömning 3.4.4

En teknisk, ekonomisk och miljömässig bedömning görs av såväl stabiliserat lager som 
vägkonstruktion (överbyggnad). Detta ger huruvida metoden är tillämpbar för det 
aktuella objektet och om man ska gå vidare till steg 4.  

 

Teknisk livslängd  

Terrasstabiliseringen ger förutsättningar för än ökad teknisk livslängd för 
konstruktionen genom att spårutvecklingen reduceras och det även i flera fall kan 
påvisas positiva effekter för spårutvecklingen. Det är dock inte möjligt att ge några 
generella rekommendationer för hur man kan beräkna den ökade tekniska livslängden.  

Vid utformningen av vägkonstruktionen ska man skapa goda förutsättningar för 
dränering, eftersom förekomsten av vatten är en av de avgörande faktorerna för att 
uppnå önskad livslängd. I tidigare avsnitt omnämns även sulfid och organiskt material 
som faktorer som ska beaktas i samband med frågor relaterade till beständighet. 

 

Ekonomi 

En viktig aspekt vid dimensioneringen är kostnaden i relation till de positiva effekter 
som erhålls med stabiliseringen. I avsnitt 2.5 ges mer information om hur de 
ekonomiska aspekterna påverkar. 

  

Bedömning av energiåtgång 

En fördel med metoden är att den skapar förutsättningar för en mer energieffektiv 
produktion, vilket bland annat omfattar ett minskat transportbehov. För större objekt bör 
man göra en analys av storleksordningen på den minskning av energiåtgången som kan 
vara möjlig.  
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3.5 Steg 4 – Verifiering av vald design i fält för aktuellt objekt 

Om steg 2 och 3 resulterar i en bedömning att metoden är ett tekniskt, ekonomiskt och 
miljömässigt alternativ, genomförs steg 4 där man verifierar att den valda designen 
(bindemedel, bindemedelsmängd, lagertjocklek osv.) ger önskad funktion i fält för det 
aktuella objektet. I detta skede har entreprenören full tillgång till väglinjen och kan göra 
erforderliga kompletteringar för att verifiera geologin och att metoden är tillämpbar 
inom objektet. Nedan beskrivs hur detta lämpligen görs genom planering av provytor på 
utvalda platser längs planerad vägsträcka.  

 
 Provytor 3.5.1

Omfattningen och utformningen av provytorna anpassas efter variationerna i befintligt 
material längs väglinjen på terrassnivån (jämför typjordar enligt steg 2). Lämpligen 
utförs provytor på ett flertal ställen så att olika ytterlighetsförhållanden längs sträckan 
provas. En provyta ska vara tillräckligt stor för att randeffekter ska kunna uteslutas och 
resultatet vara relevant för det aktuella delområdet/typjorden.  

Provytan ska utföras med samma typ av utrustning som kommer att tillämpas i entrepre-
naden. Förutsättningarna ska i största möjliga mån efterlikna de som kommer att råda 
under entreprenadarbetet. Utförandet av provytan ska dokumenteras avseende egen-
skaper naturlig jord, bindemedelstyp, bindemedelsmängder, fräsdjup, homogenitet, 
sönderdelningsgrad. 

Egenskaperna för den stabiliserade provytan ska verifieras att de överensstämmer med 
de egenskaper som erhölls vid proportioneringen. Detta kan göras genom provning av 
prover från den stabiliserade ytan i laboratoriet alternativt kompletterat med seismiska 
provningsmetoder då omfattningen av laboratorieprovningarna reduceras. Fördelen med 
att komplettera med seismiska metoder är att få en heltäckande bild av provytans 
egenskaper inklusive variationer i egenskaper. 

Omfattningen kan variera mellan olika objekt, och därför beskrivs omfattningen (antal 
prover, typ av provning, parametrar som ska utvärderas) i en arbetsberedning innan 
provytorna genomförs.  

Resultatet av provytan ska dokumenteras i en Försöksrapport/provyta. 

Provytorna kan ingå som en del av den slutliga konstruktionen om de uppfyller de krav 
som fastställts för objektet. 

 

 Revidering av design 3.5.2

Resultaten från provytorna utvärderas och ligger till grund för en analys av behovet av 
en revidering av dimensioneringen.  

En revidering av dimensioneringen kan innebära att kompletterande proportionering 
(inkl. labförsök) genomförs, om man inte redan i det första skedet har genomfört 
provning för olika mängder av bindemedel, så att man utifrån befintliga resultat kan 
välja rätt bindemedelsmängd. Andra parametrar som kan behöva ses över är krav på 
utläggning, fräsning samt packning. 

Vid en reviderad design bör man överväga att genomföra en kompletterande provyta 
med den nya designen.  
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3.6 Steg 5 – Utförande 

Detta avsnitt ger en beskrivning av krav som ställs på utförandet, samt kontroll och 
uppföljning. 

 

 Krav avseende utförande 3.6.1

Innan arbetena påbörjas ska en arbetsberedning upprättas som visar hur entreprenören 
avser genomföra objektet för att uppfylla de krav på slutlig funktion som angetts av 
beställaren. Arbetsberedning ska även ta hänsyn till samordning av de olika faserna i 
utförandet, tillfredställande säkerhetsnivå under utförande, arbetsmiljö och 
omgivningspåverkan. 

Arbetsberedningen ska även visa att det krav som framgår av förfrågningshandlingen 
avseende utförande inklusive ev. utrustningskrav är hanterade. Exempel på sådant krav 
kan vara att utförandet endast får ske vi viss väderlek (temperatur, regn), packning ska 
ske inom x antal timmar, risk för damning hanteras. 

 
 Kontroll (volymkontroll, kontrollobjekt) 3.6.2

För respektive objekt ska ett kontrollprogram upprättas. Kontrollprogrammet ska 
omfatta vad som ska kontrolleras, intervall, toleranser för uppmätta parametrar samt 
åtgärder vid överskridande. Kapitel 6 ger information om vad och hur kontroll kan ske i 
fält. 

Följande kan vara moment som kan ingå i en kontrollplan: 
 Kornkurva för ostabiliserad terrass 

 Vattenkvot för ostabiliserad terrass 

 Leveranskontroll av bindemedel 

 Kontroll av spridd bindemedelsmängd 

 Fräsdjup 

 Packningskontroll/Densitet 

 Bärighet 

 Hållfasthet hos stabiliserad jord. 

Tabell 6.3 ger ett förslag till omfattning för uppföljningen, som kan tillämpas men bör 
anpassas till respektive objekt. 

Kontrollen bör förutom kontroll av ingående komponenter och den stabiliserade jorden 
även omfatta övrig kontroll såsom erhållet tvärfall, nivåer och okulärbesiktning av ytan 
inklusive notering av ev. vattensamlingar. 

Utförandekontrollen ska dokumenteras i en Försöksrapport/utförandekontroll 

 
 Långtidsuppföljning 3.6.3

Som ett komplement till utförandekontrollen bör man överväga, till dess större 
erfarenhet av terrasstabilisering byggts upp, någon typ av långtidsuppföljning av det 
stabiliserade området. Denna kan omfatta följande delar: 
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 Vägytemätningar – tecken spårbildning, sprickor 

 Bärighetsmätningar 

En plan för åtgärder bör upprättas som ett komplement till långtidsuppföljningen. 

 
3.7 Förfrågningsunderlag/bygghandling  

 Entreprenadformens betydelse 3.7.1

I huvudsak förekommer två huvudtyper av entreprenadformer (samt ett antal hybrider 
av dessa), utförandeentreprenad respektive totalentreprenad. 

Vid en utförandeentreprenad är det beställaren som tar fram en fullständig beskrivning 
av hur terrasstabiliseringen ska genomföras samt upprättar ett kontrollprogram. 
Beställaren anlitar i de flesta fall en konsult som därmed genomför steg 1 till 3 i 
ovanstående process. Steg 4 förprovning genomförs sedan som ett inledande skede i 
entreprenaden av entreprenören. Därefter regleras slutlig utformning av objektet, som 
entreprenören genomför i steg 5. 

Vid en totalentreprenad så lämnar beställaren till entreprenören att dimensionera och 
utföra konstruktionen. Detta innebär att konsulten på beställarens uppdrag tar fram 
underlag i enlighet med steg 1 och 2, samt en förslagsskiss på konstruktionen. Därefter 
handlas entreprenören upp som utför steg 3 till 5. 

 
 Olika dokumenttyper och deras status 3.7.2

Eurokod (EN 1997) ska tillämpas för alla geotekniska konstruktioner och även om det 
kan diskuteras huruvida terrasstabilisering är en geoteknisk och/eller vägteknisk 
konstruktion, rekommenderas att de grundläggande principerna för dokumentation som 
finns i Eurokod efterföljs.  

Utifrån kraven i EN 1997 har branschen inom ramen för IEG4:s arbete tagit fram ett 
förslag till dokumenthanteringssystem som följer de nya kraven men samtidigt inarbetar 
tidigare praxis. Förslaget finns beskrivet i IEG rapport 4:2008. Grundprincipen för 
dokumenthanterings-systemet återfinns i Figur 3.2. 

 

Figur 3.2  Dokumenthanteringssystem I enlighet med Eurokod (IEG, 2008). 

 

                                                 
4 Implementeringskommission för Europastandarder inom Geotekniken 
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För terrasstabilisering så innebär detta följande: 

Laboroatorieprovningar och fältundersökningar i steg 1 och 2 redovisas i försöks-
rapporter, som tillsammans redovisas i en sammanfattande Markteknisk undersöknings-
rapport (MUR). Denna kan bifogas vid en upphandling som ett övrigt dokument.  

Steg 3, dimensionering redovisas i Projekterings PM, som en dokumentation över 
antaganden, beräkningar och slutsatser. Dokumentet är en för projektet intern handling 
för att kommunicera information mellan olika aktörer inom projektet. (Beställare–
konsult eller beställare–entreprenör, beroende på upphandlingsform). Projekterings PM 
bifogas normalt sätt inte till förfrågningsunderlag/bygghandling. 

Resultat från Steg 4 och Steg 5 dokumenteras även de i olika typer av Försöksrapporter 
T.ex. Försökrapport/provyta, Försöksrapport/Utförandekontroll. Eventuella analyser av 
resultat och åtgärdsförslag kan redovisas i projekterings PM. 

Beroende på entreprenadform så tas förfrågningsunderlag fram efter steg 2 eller 3. 
Förfrågningsunderlagets innehåll beskrivs i kapitel 3.7.3. 

 
 Förfrågningsunderlag 3.7.3

Vid utförandeentreprenad ska förfrågningsunderlaget bl.a. omfatta: 
 Teknisk beskrivning av objektet 

 Arbetsgång inklusive krav på arbetsutförande (t.ex. under vilka årstider 
utförandet bör ske), samt ev. krav på utrustning 

 Kontrollplan inklusive gränsvärden och uppföljningsintervall 

 Krav avseende omgivningspåverkan. 

Vid en totalentreprenad så ska förfrågningsunderlaget bl.a. omfatta: 
 Teknisk beskrivning av objektet 

 Preliminärt förslag till utformning 

 Krav på funktion 

 Krav avseende omgivningspåverkan. 

I båda fallen ska den marktekniska undersökningsrapporten (MUR) bifogas som ett 
underlag för utförande.  
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4 Materialegenskaper 

Terrasstabilisering av moräner och andra finkorniga jordar utförs främst för att uppnå en 
ökad hållfasthet och förbättrade deformationsegenskaper hos den stabiliserade jorden. 
Andra viktiga egenskaper som eftersträvas är god hanterbarhet, ur såväl miljö- som 
effektivitetssynpunkt, god packningsbarhet och god beständighet.  

 
4.1 Typer av bindemedel  

Ett antal olika bindemedel kan användas för stabilisering av finkorniga jordar. De 
vanligaste bindemedlen för terrasstabilisering utgörs av cement, kalk och slagg, 
antingen som enskilda bindemedel eller i en kombination av dessa. Ett annat binde-
medel som är möjligt att kombinera med de övriga bindemedlen är flygaska. Flygaskan 
kommer från förbränning av olika typer av bränslen, såsom kol eller biobränsle. Utöver 
dessa bindemedel, vars främsta funktion är att öka hållfastheten hos jorden, kan olika 
tillsatsmedel tillföras för att påskynda/fördröja delar av reaktionsförloppet eller förbättra 
vissa egenskaper ytterligare. I denna skrift behandlas huvudsakligen terrasstabilisering 
med de vanligaste bindemedlen. 

Den kalk som används är antingen bränd kalk, av typ CL 90-Q eller CL 80-Q, eller 
släckt (hydratiserad) kalk, av typ CL 90-S eller CL 80-S, som pulver eller som vått 
material beroende på graden av tillsatt vatten (Svensk standard, 2010, 2006b). I Sverige 
har vanligen släckt kalk använts för terrasstabilisering, för att minska behovet av 
vattning. För terrasstabilisering kan en grövre fraktion av bränd kalk, 0–2 mm, också 
användas som ger minskad damning vid hantering. Bränd kalk är normalt ett effektivare 
stabiliseringsmedel än släckt kalk och dess lägre densitet kan ge lägre fraktkostnader. 
En grövre fraktion av ett medel är dock inte lika effektiv som en finmald. I Danmark 
används vanligen en bränd kalk med damningsdämpande tillsatser vid terrasstabilisering 
av lerjordar (Overgaard, 2011). Vid djupstabilisering av jord i Sverige används som 
regel bränd kalk av typ CL 90-Q med en kornstorlek av 0–0,1 mm.  

Olika typer av Portlandcement kan användas för stabilisering. Det vanligaste cementet i 
Sverige är byggcement som är ett Portland-kalkstencement, betecknat CEM II/A-LL 
42.5 R (Svensk standard, 2000). 

Den slagg som används utgörs av mald granulerad masugnsslagg (Svensk standard, 
2006e). Egenskaperna kan variera betydligt mellan olika typer av slagg. I Sverige 
används vanligen en biprodukt från ståltillverkning vid SSAB i Oxelösund med 
produktnamnet Merit 5000 (Merox, 2010a). 

Bindemedlens sammansättning visas för några olika medel i Tabell 4.1. 

Tabell 4.1 Exempel på sammansättning och densitet hos vanliga bindemedel. Från 
Cementa, (2010a), Nordkalk (2010a, b), Merox (2010a). 

 CaO  
(%) 

SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

MgO 
(%) 

K2O 
(%) 

Na2O 
(%) 

SO3 
(%) 

Skrymdensitet
(Mg/m3) 

Bränd kalk  93,01  2,3  1,1 0,5 1,7 <0,1 <0,1 0,14 1,0 

Släckt kalk 72,52  1,7  0,6 0,4 1,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 

Byggcement  61,4 18,7  3,9 2,8 2,6 1,1 0,19 3,5 1,2 

Slagg (Merit 5000) 31 34 12 0,3 16,8 0,6 0,6 3,5 1,1 
1Aktiv CaO ≥ 80 %. 
2Ca(OH)2 93 %. 
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Bindemedlen verkar som regel irriterande vid kontakt med andningsvägar, ögon och 
hud. Slagg kan reagera med starka syror och bilda svavelväte som är mycket giftigt att 
inandas och extremt brandfarligt. Medlen har inte bedömts vara skadliga för miljön, 
men kan i koncentrerad lösning vara giftiga för vattenorganismer. Vid hantering måste 
gällande skyddsföreskrifter följas noga, se vidare Kap 6 och 7 (Cementa, 2010b, 
Nordkalk, 2010c, 2010d, Merox, 2010b). 

Ett flertal bindemedelsprodukter som kombinerar olika material finns på marknaden. I 
dessa har olika restprodukter med viss stabiliserande effekt blandats med framförallt 
cement eller kalk, t.ex. kalkrik aska från förbränning av returfiberslam vid pappers-
massatillverkning (Rogbeck m.fl., 2008, Lindh, 2010), stoft från rökgasrening vid 
kalktillverkning eller cementtillverkning, s.k. lime kiln dust (LKD)eller cement kiln 
dust (CKD), m.m. Internationellt används ofta färdigblandade hydrauliska bindemedel, 
som reagerar med vätska (vatten), med eller utan olika tillsatsmedel, s.k. hydraulic road 
binders (Svensk standard 2006d, CEN-standard, 2009). Andra medel som används vid 
stabilisering av terrasser är vissa polymerer och bitumen (t.ex. Auststab, 1999). Det 
senare används dock normalt för grövre material än lerjordar. För olika restprodukter 
gäller att sammansättning och effekt kan variera väsentligt beroende på ursprungs-
material. Påverkan på miljö och eventuellt högt innehåll av ämnen som kan ge oönskad 
expansion, måste klargöras från fall till fall. Enligt erfarenheter i USA kan problem med 
expansion bli för stora då halten SO3 eller MgO i restprodukter som används för 
stabilisering överstiger ca 3 % respektive ca 3–5 % (Little & Nair, 2009).  

 
4.2 Kemiska processer och effekter av olika bindemedel 

 Reaktionsförlopp och uppbyggnad av stabiliserad jord 4.2.1

De kemiska reaktioner som uppstår när bindemedlen blandas med jorden varierar en del 
i förlopp och slutprodukt beroende på typen av medel (t.ex. Janz & Johansson, 2001, 
Åhnberg, 2005). Stora delar av härdningsprocessen är dock relativt likartad. När binde-
medel blandas in i fuktig jord sker en hydratation. Vissa reaktioner som sker vid 
hydratation innebär att en cementeringsprocess startar upp direkt medan andra leder till 
vidare reaktioner med jorden i sig och dess mineraler eller med eventuella ytterligare 
medel som tillsätts. Figur 4.1 visar exempel på skillnader i uppbyggnad hos olika binde-
medel och tillsatsmedel med avseende på huvudbeståndsdelarna CaO, SiO2 och Al2O3, 
vilka i hög grad bestämmer reaktionsförlopp och uppbyggnad hos det stabiliserade 
materialet. Ökningen i hållfasthet med tiden kan till stor del kopplas till mängd och typ 
av reaktionsprodukter som bildas efter inblandning av olika bindemedel i jorden. 

När bränd kalk, som innehåller en hög andel CaO, se Figur 4.1, blandas in i lera sker en 
reaktion med vattnet i leran och kalciumhydroxid bildas. Används släckt kalk innehåller 
denna redan från början en hög halt kalciumhydroxid. En del av kalciumhydroxiden 
medverkar till att en modifiering av jorden sker genom jonbyte vilket innebär flocku-
lering av jordpartiklarna till en grövre, torrare struktur (Andersson, 1960; Dumbleton, 
1962; Eades and Grim, 1966; Saitoh m.fl., 1985; Boardman m.fl., 2001). Återstående 
kalciumhydroxid reagerar i sin tur med olika kisel- och aluminiumföreningar i jorden 
genom s.k. puzzolana reaktioner vilka sker under lång tid. Olika former av kalcium-
silikataluminathydrat med varierande grad av silikat- och aluminatinnehåll bildas, vilket 
ger ökad hållfasthet. Vid kontakt med luft sker normalt en karbonatisering av kalcium-
hydroxiden istället och hållfastheten ökar då genom att kalciumkarbonat bildas. Detta 
används vid t.ex. murning med kalkbruk, där det är karbonatiseringsprocessen som 
genererar hållfastheten hos kalkbruket. 
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Figur 4.1  Relativ procentandel av CaO, SiO2 and Al2O3 för material som använts i 
samband med stabilisering av jord eller vid betongtillverkning. Från Åhnberg (2006). 

 

Bränd eller släckt (hydratiserad) kalk som innehåller eller genererar en mycket hög 
andel kalciumhydroxid har potential att bilda en stor mängd hållfasthetsskapande 
reaktionsprodukter när de blandas med jord. De puzzolana reaktioner som sker mellan 
kalciumhydroxid och mineraler i jorden är dock normalt relativt långsamma. Använd-
ning av bränd kalk ger en viss hållfasthetshöjande effekt direkt pga. av den s.k. 
koaguleringen, dvs. att lerpartiklarna klumpar ihop sig och beter sig lite som ett 
friktionsmaterial. Den avvattning som sker vid släckningen av kalken kan också ge en 
effekt, dock mycket mindre jämfört med koaguleringen.  

Vid inblandning med cement är det framförallt en kalciumsilikathydrat, s.k. CSH-gel, 
som bildas vid kontakt med vattnet i jorden. Cementeringsprocessen startar relativt 
omgående efter hydratationen. Dessutom bildas en viss del kalciumhydroxid efter 
hydratation vilken, precis som vid användning av kalk, kan ge puzzolana reaktioner med 
silikater och aluminater i jorden och bidra till ökad hållfasthet.  

Vid hydratation av cement sker reaktioner direkt med mineraler i bindemedlet i sig 
vilket normalt ger en betydligt snabbare cementeringsprocess än vad som sker vid 
puzzolana reaktioner med jorden. I Figur 4.2 visas schematiskt på skillnader i effekter 
med tiden efter kalk- respektive cementinblandning. Förändringen i de fysikaliska 
egenskaperna kan i båda fallen ske relativt omgående i många jordar (Lindh, 2000, 
Åhnberg, 2006). 
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a) Schematisk beskrivning av reaktionsprocesser. Hållfasthetshöjande effekt mot 
tid efter inblandning av kalk respektive cement. Efter Terashi & Kitazume, 2001. 

 

b) Mängd bildade reaktionsprodukter vid tillsats av 10% bindemedel. Principfigur. 
Från Åhnberg m.fl. (1995). 

Figur 4.2  Skillnader i reaktionsförlopp vid inblandning av kalk och cement i jord.  

 

Slagg i form av mald granulerad masugnslagg är ett latent hydraulisk cement, dvs. den 
reagerar med vatten på liknande sätt som cement och ger ungefär samma typ av 
reaktionsprodukter. Det har ansetts att slagg normalt behöver någon form av alkalisk 
aktivator för att starta reaktionsprocessen (Taylor, 1997). Slagg som bindemedel 
används därför oftast i kombination med cement eller bränd/släckt kalk. Studier av 
Merit 5000 som stabiliseringsmedel har dock visat att denna slagg kan härda också utan 
någon tillsatt alkalisk aktivator, men att hållfasthetstillväxten då är långsam (Lindh, 
2004; 2010). 

Kalkstabilisering Cement stabilisering 
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Mald granulerad masugnslagg har en lägre halt kalciumoxid i förhållande till halt kisel-
dioxid jämfört med cement, jmf Figur 4.1, vilket normalt ger ett något långsammare 
reaktionsförlopp (Taylor, 1997). Slagg ger oftast ett något tätare material och en något 
högre hållfasthet på lång sikt jämfört med cement. Slagg används ofta i kombination 
med framförallt cement för stabilisering av organiska jordar eller förorenade jordar. 

Flygaska används ibland vid stabilisering av jord. Det är ett puzzolanskt material, med 
normalt låg reaktivitet, som innehåller silikater och aluminater, se Figur 4.1. Dessa kan 
reagera med kalciumhydroxid som tillsätts via andra bindemedel eller som genererats 
genom hydratation i de fall mer kalkrik flygaska används.  

 
 Reaktionsvärme 4.2.2

De olika kemiska reaktioner som äger rum vid hydratation genererar värme. En ökad 
temperatur under härdning påskyndar reaktionsförloppet och hållfasthetstillväxten med 
tiden. Stabilisering med bränd kalk ger den största värmemängden. Släckt kalk genere-
rar en betydligt mindre mängd värme vilket medför att puzzolanreaktionerna normalt 
går långsammare. Stabilisering av jord med cement ger normalt mindre än hälften av 
värmen från motsvarande mängd bränd kalk (t.ex. Åhnberg m.fl., 1989). Kombina-
tionen cement-slagg ger ungefär samma värmemängd som den för ren cement (Pihl & 
Kuusipuro, 2004). Vid ytstabilisering blir dock avkylningen normalt ganska omfattande 
och vinsten av de exoterma effekterna kan bedömas som regel vara relativt begränsad. 
Vald årstid för terrasstabilisering kan dock ha betydelse eftersom kall väderlek vintertid 
kan ge väsentlig fördröjning i hållfasthetstillväxt om inte ett skyddande/isolerande lager 
läggs på, se vidare kap 7. Utförande. Enligt franska erfarenheter kan härdningsprocessen 
komma att stanna upp helt vid temperaturer under 5C, för att komma igång igen när 
temperaturen åter stiger (LCPC, 2004). 

 
4.3 Effekt i olika typer av jordar: 

Förutom inverkan av normala bindemedelsreaktioner, temperatur eller eventuella 
tillsatsmedel på hastigheten hos reaktionsförloppet så påverkas detta också av typen av 
jord. Jordens kornstorleksfördelning och vatteninnehåll inverkar och det kan finnas 
ämnen i jorden med retarderande eller accelererande effekter, vilka kan vara mer eller 
mindre välkända. (Sherwood, 1993; Taylor, 1997; Kitazume & Terashi ,2002; Åhnberg 
& Pihl, 1998)  

 
 Lermineral och joninnehåll 4.3.1

Lerjordar består av olika lermineraler. Dessa mineraler har olika kapacitet vad gäller 
jonbyte. En sammanställning av jonbyteskapaciteten hos några olika lermineraler visas i 
Tabell 4.1 (Drever, 1982). I Sverige är illit den vanligast förekommande lermineralen. 
Klorit, kaolinit och monmorillonit förekommer också men i mindre omfattning (t.ex. 
Pusch, 1990). 
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Tabell 4.1  Jonbyteskapacitet hos olika lermineral. Från Drever (1982). 

Mineral Jonbyteskapacitet (meq/100g lermineral) 

Smektit 80–150 

Vermikulit 120–200 

Illit  10–40 

Kaolinit 1–10 

Klorit <10 

Varje jord är i detta sammanhang unik varför resultat från en utförd stabilisering inte 
kan överföras att gälla för andra typer av jord. Skillnaden i hållfasthetstillväxt i olika 
leror vid framförallt användning av kalk för stabilisering kan vara betydande.  

 
 Plasticitet och vatteninnehåll 4.3.2

I de svenska specifikationerna för hydrauliskt bundna vägmaterial ges rekommen-
dationen att jord som stabiliseras med kalk bör ha ett plasticitetsindex Ip  5 %. För att 
få bättre effekt i lågplastiska jordar kan det vara fördelaktigt att tillsätta silikarik flyg-
aska (Svensk standard, 2006b). I Danmark har också satts begränsningen att kalk kan 
användas för jord med Ip 5 % annars skall det särskilt visas att det stabiliserade 
materialet uppfyller uppställda funktionskrav (Vejdirektoratet, 2010b).  

För hydratation av bindemedel går det åt en viss mängd vatten. I de fall lerjorden som 
skall stabiliseras är relativt torr används vanligtvis en släckt kalk (Vejdirektoratet, 
2010b).  

Möjlighet att uppnå fullgod packning och god effekt av bindemedel påverkas av vatten-
innehåll i jorden, se vidare kap 6. Vid användning av släckt kalk bör vattenkvoten hos 
jorden före stabilisering ligga ungefär i mitten av det ”våta området” enligt franska 
erfarenheter. Vid användning av cementbaserade bindemedel fås god effekt om vatten-
kvoten ligger något på den våta sidan. Materialet får då en vattenkvot mellan normal 
och något våt efter inblandning. Är materialet på torra sidan kan det vara omöjligt att 
uppnå fullgod packning i undre delen av lager som är 0,25 m eller mer (LCPC, 2004).  

 
 Organisk halt 4.3.3

Ett organiskt innehåll i jorden kan i varierande grad fördröja eller reducera effekten av 
olika bindemedel. Några gränsvärden har inte satts i de svenska specifikationerna för 
hydrauliskt bundna vägmaterial utan detta får utredas genom inledande laboratorie-
försök (Svensk standard, 2006a–d). Framförallt kalk, vilken bygger upp hållfasthet 
genom reaktioner med mineraler i jorden, är mindre effektivt att använda i leror med 
högre organiskt innehåll. Cement eller blandningar av cement och slagg fungerar 
normalt bra för stabilisering av rena organiska jordar, som gyttja eller torv. Vissa 
organiska beståndsdelar, som humussyror (t.ex. Kujala m.fl., 1996), kan dock inverka 
negativt också vid användning av cement eller slagg som bindemedel. Humussyror 
fördröjer då härdningsprocessen. 

I Danmark har satts begränsningen att kalk kan användas för jord med organisk halt 
3 % annars skall man särskilt visa att det stabiliserade materialet uppfyller uppställda 
funktionskrav (Vejdirektoratet, 2010b). I anvisningarna från Department of Transport i 
Storbritanien är rekommendationerna mindre än 2 % organisk halt både för kohesiva 
och också granulära material (Sherwood, 1995). 
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 Sulfathalt och andra kemiska ämnen 4.3.4

Vid ett innehåll av sulfat eller andra ämnen i jorden som kan ge ettringitbildning eller på 
annat sätt förorsaka expansion av det stabiliserade materialet, skall motståndsförmåga 
mot vattenpåverkan undersökas genom inledande laboratorieförsök (Svensk standard, 
2006a–e), se vidare Kapitel 6. Enligt erfarenheter i USA medför sulfathalter i porvattnet 
högre än 0,3 % en risk för oönskad expansion i stabiliserade lager (Little & Nair, 2009). 
Enligt franska erfarenheter kan sulfat- eller sulfidhalter i jorden av i storleksordningen 
ca 1 % ge skadlig effekt vid stabilisering (LCPC; 2004). Enligt brittiska erfarenheter bör 
risk för svällning beaktas vid val av bindemedel om totalsulfathalten är över 0,25 %. Är 
halten över 1 % bör omfattande tester utföras och stor försiktighet iakttas vid val av 
bindemedel och utförande(Britpave, 2005).  

I samband med byggandet av M40 i England upptäcktes problem med svällning vid 
ökat fuktinnehåll. Tidigare hade denna typ av problem hänförts till otillräcklig pack-
ning. Men i detta projekt upptäcktes ettringit- och thaumasitbildning i det stabiliserade 
lagret (Snedker, 1996).  

Andra ämnen som kan verka störande på härdningsprocessen och ge minskad hållfast-
hetstillväxt är t.ex. fosfater och nitrater (LCPC, 2004). Dessa ämnen är inte så vanligt 
förekommande och eventuella effekter kan studeras som för vanliga jordar genom 
normal förprovning. 

 
4.4 Rekommendationer för val av typ av bindemedel 

Olika sammanställningar finns redovisade i litteraturen som kan användas som underlag 
för bedömning av lämpliga av typer av bindemedel i olika jordar. I Figur 4.3 visas en 
grov indelning av lämpliga bindemedel vid olika kornstorlek hos jorden enligt tidigare 
svenska erfarenheter (Assarsson, 1968).  

 

Figur 4.3  Rekommenderade bindemedel vid olika kornstorleksfördelning hos jorden. 
Efter Assarsson (1968). 

 

Tabell 4.2a och b visar sammanställningar av hur väl olika bindemedel bedöms fungera 
i olika typer av jord enligt australiska erfarenheter, baserat på kornstorlek och 
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plasticitetsindex hos jorden. Vid rutinundersökning av lera bestäms normalt i Sverige 
inte plasticitetsindex. Angivna gränser för IP av 10 respektive 20 i tabellen motsvaras av 
flytgränsvärden wL av ca 30 % respektive 45 % (t.ex. Larsson, 2008). Variationen i 
stabiliseringseffekt kan dock vara stor mellan enskilda jordar inom varje huvudgrupp.  

Lämpliga typer och mängder av bindemedel för olika jordar enligt belgisk erfarenhet 
visas i Tabell 4.3, baserat på plasticitetsindex och ”metylenblå-försöksvärde” hos jorden 
(Gregoire & Dethy, 2010). I Figur 4.5 ges motsvarande vägledning för val av binde-
medel enligt erfarenheter i USA för terrasstabilisering av jordar där mer än 25 % av 
materialet är kornstorleken mindre än 0,074 mm (Little & Nair, 2009). 

 

Tabell 4.2  Vägledning för val av bindemedel enligt australiska erfarenheter. 

a)  Rekommendationer baserat på plasticitet och kornstorlek hos jorden. Från 
Vorobieff & Wilmot (2001) (efter Austroads, 1998)).  

 

b) Lämpliga bindemedel för stabilisering och återvinning av vägmaterial. Efter 
AustStab (1999).  

 
1) GP cement is 95 % Portland cement and 5 % filler as per AS 3972. (also refer to 

www.standards.com.au) 
2) GB cement is Portland cement, fly ash, blast furnace slag and silica fume as per AS 3972. 
3) Combinations of GP cement, fly ash, blast furnace slag and lime. 
4) Hydrated or quicklime. 

1)
2)

3)
4)
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Tabell 4.3  Sammanställning av möjliga bindemedel och bindemedelsmängder enligt 
belgiska erfarenheter (Gregoire & Dethy, 2010). MB=methyllene blue test value, 
HRB=hydraulic road binder. 

 

 

Figur 4.4  Beslutsträd för val av bindemedel för terrasstabilisering enligt erfarenheter i 
USA (t ex Little& Nair, 2009). PI = IP. 

 

Den erforderliga hållfastheten på det stabiliserade skiktet bestäms av dimensioneringen. 
I England har British Lime Association (BLA) ställt samman en tabell över typiska 
mängder och kombinationer av medel som underlag för val av inblandningsmängder vid 
olika typer av bindemedel, se Tabell 4.4. 

  

Tabell 4.4  Typiska bindemedelsmängder och kombinationer, (BLA, 2011). 

 Kalk (bränd) Slagg Cement 

Enbart kalk 2,5–4,5 %   

Kalk/slagg 1,5–2 % 1,5–3,5 %  

Kalk/cement 1,5 %  1,5–3,5 % 

 

Det bör observeras att alla sammanställningar av lämpliga bindemedel av denna typ 
bara ger fingervisning om möjliga medel att använda. Lämplig typ och mängd av 
bindemedel för stabilisering av en viss jord behöver alltid provas ut/verifieras genom 
inblandningsförsök i laboratorium och/eller i fält, se vidare kapitel 6. 
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4.5 Tryckhållfasthet 

Tryckhållfastheten bestäms rutinmässigt vid förprovning av stabiliserad jord och 
används för bedömning av lämplig typ och mängd av bindemedel och för bedömning av 
täthet, beständighet m m. Uppmätt tryckhållfasthet används också för uppskattning av 
andra egenskaper av intresse genom olika empiriska samband. Beroende på använd typ 
och mängd av bindemedel, typ av jord m.m. kan hållfastheten hos en stabiliserad jord 
variera inom relativt vida gränser. 

Cementstabiliserad jord delas in i flera klasser efter uppmätt tryckhållfasthet från 0,4 
till16 MPa eller högre. Motsvarande spann för kalkstabiliserad jord är 0,2–1,0 MPa och 
för slagg- eller flygaskastabiliserad jord 0,4–9 MPa eller högre (Svensk standard, 
2006a–d).  

Ett cementstabiliserat terrasslager bör ha en lägsta enaxlig tryckhållfasthet efter 7 dygn 
av i storleksordningen ca 1,7 MPa vid flexibel vägbana och 5 MPa vid helt styv 
vägbana enligt hållfasthetskriterier angivna i USA (Little & Nair, 2009). 

Tryckhållfastheten hos stabiliserad jord bestäms normalt genom enaxliga tryckförsök 
eller triaxialförsök på ett antal prover, men kan också uppskattas indirekt genom 
mätning av skjuvvågs- eller kompressionsvågshastighet, se vidare kap 6. 

 
 Inverkande faktorer 4.5.1

Bindemedelsmängd 

Figur 4.5 visar hur hållfastheten generellt ökar med ökande mängd cement men att 
variationen är mycket stor i uppnådd hållfasthet.  

 

Figur 4.5  Effekt av olika mängd cement på hållfasthet hos cementstabiliserad jord. 
Från Babasaki m.fl. (1996). 

Cementbaserade bindemedel ger normalt en direkt ökning i hållfasthet med ökande 
mängd medel. I vissa jordar kan dock en viss tröskeleffekt märkas där en viss minsta 
mängd krävs över vilken en markant ökning av hållfasthet erhålls. Kalk kan initiellt visa 
på ökande hållfasthet upp till en viss, till synes optimal mängd och däröver visa på 
minskande hållfasthet med ökande mängd. Med ökande härdningstid kan dock 
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ytterligare mängder kalk medverka till hållfasthetsuppbyggnaden och optimum förskjuts 
successivt med tiden till allt större mängder (t.ex. Kitazume & Terashi, 2006). 

 

Typ av jord 

Typen av jord har stor inverkan på hållfastheten, jmf kap 4.3. I Figur 4.6 visas hur bl.a. 
vattenkvoten inverkar med generellt ökande hållfasthet med minskande vattenkvot hos 
jorden. Andra inverkande faktorer är organisk halt, kornstorlek m.m.  

 

Figur 4.6  Hållfasthet hos cementstabiliserad jord vs vattenkvot före stabilisering. Från 
Babasaki m fl (1996). 

 

I Figur 4.7 visas exempel på uppmätt hållfasthet hos olika jordar, varierande från 
sandigt grus till lera, en vecka efter inblandning av olika bindemedel. 
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Figur 4.7  Uppmätt hållfasthet hos olika jordar som stabiliserats med 5 % och 10 % 
cement och kalk en vecka efter inblandning. Från Sherwood (1993 (efter Dumbleton, 
1962)). 

 

Inblandning 

Hållfastheten hos stabiliserad jord påverkas inte bara av typ av bindemedel och jord 
utan också av ett antal andra faktorer. Blandningsarbetet inverkar på resultatet. I Figur 
4.8 och Figur 4.9 visas hur ett ökat blandningsarbete ger ökad hållfasthet hos kalk- 
respektive cementstabiliserad jord.  
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Figur 4.8  Exempel på inverkan av blandningsarbete på hållfasthet hos kalkstabiliserad 
lera. Från Kitazume & Terashi (2002). Notera att resultaten avser djupstabilisering av 
jord med lerhalt normalt större än den som är aktuell för terrasstabilisering.   

 

 

Figur 4.9  Exempel på inverkan av blandningsarbete på hållfasthet hos cement-
stabiliserad lera. Från Kitazume & Terashi (2006) (efter Nakamura m.fl., 1982). 

 

Lagringstäthet 

Vilken densitet hos materialet som kan uppnås vid packning påverkar resultatet i hög 
grad. En ökad lagringstäthet ger en ökad hållfasthet hos stabiliserad jord. I Figur 4.10 
och Figur 4.11 visas hur en ökad densitet ger ökad hållfasthet hos kalk- respektive 
cementstabiliserad jord.  



 

44 VTI rapport 747  

 

Figur 4.10  Exempel på samband mellan hållfasthet och torrdensitet hos 
cementstabiliserad jord. Från Sherwood (1993) (efter Grimer, 1958). 

 

Figur 4.11  Exempel på samband mellan hållfasthet och torrdensitet hos 
cementstabiliserade siltig lera och sand. Efter TRB (1987). 

 

Härdningstemperatur 

Härdningstemperaturen inverkar på hållfasthetsutvecklingen. En högre temperatur ger 
en snabbare hållfasthetstillväxt. I finska vägverkets anvisningar för cementstabilisering 
(Vägverket, 1995) redovisas exempel på hållfasthetsutvecklingen som funktion av 
lagringstid vid olika temperatur för ett stabiliserat stenmaterial, se Figur 4.12. I Figur 
4.13 visas exempel på variation i uppmätt hållfasthet vid olika härdningstemperatur för 
två leror och en sand. 

Illinoian Till 



 

VTI rapport 747 45 

I 

Figur 4.12  Tryckhållfasthet som funktion av lagringstid för olika lagrings 
temperaturer. Från Vägverket (1995). 

 

 

Figur 4.13  Samband mellan hållfasthet och härdningstemperatur för tre jordar 
stabiliserade med 10 % cement. Från Sherwood (1993) (efter Dumbleton, 1962). 

 

Inverkan av härdningstemperaturen varierar med typ av jord och bindemedel. Olika 
mognadstalsbegrepp används ibland för uppskattning/beräkning av hållfasthet vid 
härdning i olika temperatur. Detta kan utnyttjas bl.a. för accelererad provning i 
laboratorium, se vidare Kap 6. 
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 Samband seismisk våghastighet 4.5.2

I Figur 4.14 visas exempel på samband mellan kompressionsvågshastighet enligt 
resonant column free-free mätningar (se Figur 6.7) och enaxlig tryckhållfasthet för en 
stabiliserad lermorän (Rydén m.fl., 2006). Sambandet mellan våghastighet och håll-
fasthet varierar beroende på typen av stabiliserad jord. Undersökningar med resonant 
column free-free mätningar och bender element försök har dock för stabiliserade prover 
med vattenkvot större än 40 % visat på samband mellan hållfasthet och vågutbrednings-
hastighet som är relativt oberoende av typ av jord och använt bindemedel (Åhnberg & 
Holmén, 2009a), se Figur 4.15. Utprovade/verifierade samband kan användas för 
bedömning/kontroll av hållfasthetstillväxt med seismiska mätningar, se vidare kap. 6. 

 

Figur 4.14  Uppmätt tryckhållfasthet vs. kompressionsvågshastighet för en stabiliserad 
finkornig morän. Från Rydén m.fl. (2006). 
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a)  

b)  

Figur 4.15  Uppmätt tryckhållfasthet vs. a) kompressionsvågshastighet och b) 
skjuvvågshastighet för olika prover av stabiliserad jord där wN> 40 %. Använt 
bindemedel cement, osläckt kalk, slagg och flygaska i olika kombinationer. Från 
Åhnberg & Holmén (2009a). 

 
4.6 Draghållfasthet 

Draghållfastheten hos stabiliserad jord är av intresse vid dimensionering av väg-
konstruktioner med hänsyn till att viss dragpåkänning kan uppstå nära terrassytan vid 
belastning från väg och trafik, jämför Kapitel 5. Ren draghållfasthet är mer komplicerat 
att mäta än tryckhållfasthet och ofta används indirekt mätning, t.ex. spräckprovning, 
eller empiriska samband mellan drag- och tryckhållfasthet för uppskattning av 
draghållfasthet.  
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Draghållfastheten hos kalk- och cementstabiliserad jord enligt spräckprovning 
(Brazilian tests) har uppmätts till ca 15 % av tryckhållfastheten enligt enaxliga 
tryckförsök upp till en maximal uppmätt draghållfasthet av ca 200 kPa för lerprover 
stabiliserade med kalk och med cement (Kitazume & Terashi, 2002). Studier av drag-
hållfasthet hos stabiliserad jord har visat att bestämning genom spräckprovning ger ett 
något lägre värde och böjprovning ett något högre värde på draghållfastheten jämfört 
med ett enaxligt dragförsök (Koseki m.fl., 2008). De enaxliga dragförsöken gav en 
draghållfasthet motsvarande ca 20 % av tryckhållfastheten upp till en draghållfasthet av 
ca 200 kPa. Vid högre hållfastheter är spridningen i resultat större och uppmätt drag-
hållfasthet ca 10–20 % av tryckhållfastheten, se Figur 4.16. Enligt Svensk standard 
(2006a-d) får draghållfastheten antas vara 80 % av uppmätt värde vid indirekt provning 
(Svensk standard, 2003). 

 

Figur 4.16  Förhållande mellan draghållfasthet och enaxlig tryckhållfasthet enligt a) 
enaxligt dragförsök och b) spräckprovning. Efter Koseki m.fl. (2008). 

 
4.7 Deformationsegenskaper 

 Spännings-töjningssamband 4.7.1

Den stabiliserade jordens deformationsegenskaper, och då framförallt moduler vid små 
deformationer, är av betydelse för dimensionering av vägkonstruktionen. En ökad 
styvhet vid terrassytan ger en minskad spårbildning i vägytan, se vidare kapitel 5. Den 
stabiliserade jordens styvhet ökar med ökande hållfasthet hos materialet.  

Typen av bindemedel kan ha stor inverkan på den hållfasthetstillväxt som sker efter 
inblandning. Däremot har typen av bindemedel normalt mindre betydelse för den 
stabiliserade jordens beteende vid belastning. Det spännings-töjningssamband som 
uppstår styrs i hög grad av den hållfasthetsnivå som uppnåtts snarare än av typen av 
medel som blandats in (Åhnberg, 2007). 

En ökande styvhet resulterar i en minskande deformation vid brott. Variation i materi-
alets brottdeformation med hållfasthet och spänningsnivå ger också en bild av hur 
styvheten varierar. Brottdeformationen vid enaxliga tryckförsök på lera som stabiliserats 
med olika typer och kombinationer av bindemedel har uppmätts minska från ca 1–3 % 
vid en tryckhållfasthet av 100 kPa till ca 0,5–1 % vid tryckhållfastheter av 500 kPa och 
däröver (Åhnberg m.fl., 2003), se Figur 4.19a. En ökning av omgivande spänningar ger 
en minskad styvhet och därigenom ökad brottdeformation, se Figur 4.19b som visar 
exempel på ungefärlig inverkan av spänningsnivå på brottdeformation för två 
stabiliserade leror.  



 

VTI rapport 747 49 

En uppfattning om materialens styvhet kan fås från de enaxliga tryckförsök som rutin-
mässigt utförs vid förprovning. Spännings- deformationskurvans utseende kan variera 
väsentligt vid olika tryckförsök beroende på hållfasthetsnivåer och jordtyp, vattenkvot 
m.m. I Figur 4.18 visas exempel på en spännings-deformationskurva från ett enaxligt 
tryckförsök på en stabiliserad lermorän. En elasticitetsmodul kan utvärderas för aktuellt 
spänningsintervall. Försöket efterliknar dock inte helt förhållandena i fält där viss 
horisontalspänning normalt förekommer. En korrigering av det uppmätta spännings-
deformationssambandet behöver ofta först göras för inverkan av ändyteeffekter. 

 

a) Enaxliga tryckförsök. Efter Åhnberg m.fl. (2003). 

 

b) Triaxialförsök. Från Åhnberg (2006). 

Figur 4.17  Förhållande mellan brottdeformation och tryckhållfasthet enligt olika 
försök på lera som stabiliserats med olika typer och kombinationer av bindemedel. 
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Figur 4.18  Exempel på uppmätt hållfasthet mot deformation vid ett enaxiellt 
tryckförsök på kalkstabiliserad lermorän. Från Lindh (2000). 

 
 Elasticitetsmodul 4.7.2

Spännings-töjningssamband kan uttryckas med hjälp av olika moduler. För terras-
stabilisering är det elasticitetsmodulen vid små deformationer, E0, eller resilient-
modulen, Er, som normalt är av störst intresse vid dimensionering av vägkonstruktioner, 
se vidare kap 5.  

I Figur 4.19 visas antaget dimensionerande samband mellan enaxlig tryckhållfasthet och 
resilientmodul för kalkstabiliserade terrasslager baserat på data från Thompson and 
Figueroa (1989) och bakåträknad modul från resultat av FWD-försök (Falling wieght 
deflectometer) i fält (Little, 1999). 

 

Figur 4.19  Samband mellan enaxlig tryckhållfasthet och resilientmodul hos 
kalkstabiliserad jord. Från Little 1999. 
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I Figur 4.20 visas resultat av triaxialförsök på prover av lerig silt, lera och lerig gyttja 
som stabiliserats med kalk, kalk-cement och cement och där den initiella modulen E0 
har utvärderats enligt Kondner (1963) (Åhnberg m.fl., 1995). Med antagande av ett 
hyperbelformigt spänningsdeformationssamband kan E-modulens variation med ökande 
vertikal deformation, uttryckt som sekantmodul, då beskrivas genom uttrycket 

E E bE 0 11/ ( )0  

där b, se Figur 4.20, beskriver förändringen i modul med vertikal relativ deformation. 
Modulerna i figuren är utvärderade utifrån mätningar av total deformationen under 
försöken. Utvärdering enligt Kondner innebär att inverkan från ändyteeffekter 
minimeras, men angivna värden bör ändå därför betraktas som något konservativa.  

Värdet på E0 ökar med ökande skjuvhållfasthet hos materialet, men är också spännings-
beroende varför förhållandet mellan modul och skjuvhållfasthet minskar med ökande 
konsolideringsspänning. Någon skillnad i beteende för de olika materialen kunde inte 
noteras (Åhnberg m.fl., 1995).  

 

Figur 4.20  Utvärderad initiell E-modul och parameter b vid triaxialförsök på kalk, 
kalk-cement och cementstabiliserad lerig gyttja, lera och lerig silt. Från Åhnberg m.fl. 
(1995). 

 

Seismiska mätningar med resonant column free-free försök som utförts på olika typer 
av stabiliserad jord visar på något högre förhållanden mellan kompressionsmodul och 
hållfasthet hos materialen. I Figur 4.21 visas resultat av försök på stabiliserad lera och 
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organisk jord med en hållfasthet upp till ca 1 MPa. Resultaten visar på ett högre 
förhållande mellan modul och hållfasthet än de ovan angivna för FWD-mätningar och 
triaxialförsök. De seismiska mätningarna är utförda på obelastade prover medan FWD 
och triaxialförsök utförs på prover utsatta för yttre belastning. Det senare ger normalt en 
lägre modul hos ett material.  

Om E-modulen vid dragpåkänningar inte har uppmätts vid indirekta eller direkta 
dragförsök kan den antas motsvara E-modulen enligt tryckförsök (Svensk standard, 
2006a-d).  

 

Figur 4.21  Uppmätt normaliserad initiell kompressionsmodul vs tryckhållfasthet för 
olika prover av stabiliserad jord där wL> 40 %. Från Åhnberg & Holmén (2009a, b). 

 
 Tvärkontraktionstal 4.7.3

Japanska undersökningar på cementstabiliserad jord har visat på tvärkontraktionstal 
(Poissons tal), , av ca 0,25–0,45 (Terashi & Kitazume, 2001).  

 

Undersökningar med resonant column free-free försök på en rad jordar som stabiliserats 
med olika typer av bindemedel har visat på ett förhållande mellan kompressions- och 
skjuvvågshastighet av ca 1,6 för prover med en vattenkvot större än ca 40 %, vilket 
visar på ett tvärkontraktionstal av i medeltal 0,3 (Åhnberg & Holmén, 2009). Figur 
4.22. Sambandet var likartat inom hela det undersökta hålfasthetsspannet, från ca 
20 kPa till 1 MPa. 
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Figur 4.22  Uppmätt kompressionsvågshastighet vs. skjuvvågshastighet och utvärderat 
medeltvärkontraktionstal för olika prover av stabiliserad jord. Från Åhnberg & Holmén 
(2009). 

 
4.8 Övriga egenskaper 

Inte bara hållfasthet och kompressibilitet utan också andra egenskaper hos jord, som 
vattenkvot, vattenmättnadsgrad, densitet och permeabilitet, förändras efter inblandning 
av stabiliseringsmedel. Dessa egenskaper är av betydelse för såväl packningsbarhet som 
hållfasthetstillväxt och beständighet hos materialet. 

Vattenkvoten i jorden minskar efter inblandning av bindemedel. Minskningen i vatten-
kvot sker bl.a. för att en större andel fasta partiklar blandas in och för att de kemiska 
reaktionsprodukterna binder vatten efter hydratationen. Denna minskning kan för torra 
bindemedel grovt beräknas enligt 
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där jord och wN är skrymdensitet respektive vattenkvot hos leran, x är mängd tillsatt 
bindemedel och a är andelen bundet vatten (t.ex. Åhnberg m.fl., 2003). Andelen bundet 
vatten kan grovt antas vara ca 0,23 för cement, 0,2 för slagg, 0,3 för bränd kalk och 
försumbar för släckt kalk Denna minskning i vattenkvot pga. av bindemedlets 
reaktioner med jorden är relativt begränsad, som högst runt en procent per tillsatt 
procentenhet bindemedel. En ytterligare sänkning av vattenkvoten sker också pga. av 
den uttorkning/avdunstning som äger rum vid blandnings- och packningsarbetet. Vid 
torr väderlek kan denna sänkning uppgå till ca 4 à 6 % (LCPC, 2004). 

En hög mättnadsgrad, Sr, hos den stabiliserade jorden visar på en hög grad av 
komprimering vid packning. Efter en fullgod packning av kalkstabiliserade lerterrasser 
är mättnadsgraden i medeltal runt 85 % (Vejdirektoratet, 2010b), se vidare kap 7.   
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Kompaktdensiteten, s, hos det stabiliserade materialet används bl.a. för beräkning av 
mättnadsgraden hos det stabiliserade materialet. Kompaktdensiteten förändras relativt 
lite efter tillsättande av bindemedel. Om kompaktdensiteten inte mäts kan den antas 
vara 2,65 Mg/m3 enligt danska erfarenheter (Vejdirektoratet, 2010b).  

Densiteten hos jorden ökar normalt något efter stabilisering. Ökningens storlek beror på 
mängd och typ av bindemedel och ursprunglig densitet hos jorden. Undersökningar av 
olika jordar efter inblandning av torr cement i har visat på densitetsökningar av som 
högst ca 5 % vid en ursprunglig densitet hos naturlig lera av 1,4 Mg/m3 eller högre 
(Terashi & Kitazume, 2001). Densiteten efter stabilisering är också beroende av graden 
av packning som uppnås. En hög grad av packning ger ett material med ökad densitet 
och ökad hållfasthet, se ovan. Med minskande porositet hos materialet ökar också 
beständigheten mot frysning, se avsnitt 4.10. Den strukturförändring, modifiering, av 
jorden som sker inledningsvis efter att jonbyte ägt rum mellan kalciumjoner från 
bindemedlet och joner i leran efter inblandning, ger normalt ett material med ökad 
packningsbarhet. Användning av kalk som bindemedel, vilket ger en hög grad av 
strukturförändring, har vid undersökningar av olika typer av stabiliserad lera givit något 
högre densitet jämfört med cement (Åhnberg m.fl., 2003). 

En högre densitet efter stabilisering jämfört med före gäller inte generellt. I Figur 4.23 
visas exempel på optimal vattenkvot enligt modifierad Proctor före och efter stabili-
sering av lermorän med cement (Lindh, 2000). Med samma packningsenergi erhöll den 
stabiliserade jorden en något lägre torrdensitet vid vattenkvoter runt optimum och lägre.  

 

Figur 4.23  Förändring av torrdensitet efter packning mellan cementstabiliserad och 
ostabiliserad lermorän. Från Lindh (2000) 

 

Tiden mellan inblandning och packning har betydelse för vilken komprimering som 
uppnås och vilken densitet som erhålls. Cementstabiliserad jord påverkas normalt mer 
än kalkstabiliserad jord av ökande tid mellan inblandning och packning (t.ex. 
Dumbleton, 1962). Figur 4.24 visar på variation i uppmätt densitet hos en stabiliserad 
lera med ökande tidsförskjutning vid lika packningsarbete. Förutom minskad densitet 
med ökande väntetid, kan, beroende på hur långt den kemiska bindningsprocessen 
fortskridit, en viss nedbrytning av cementerande bindningar ske under packningen, 
vilket också kan ha betydelse för hållfasthetstillväxten.  
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Figur 4.24  Exempel på uppmätt torrdensitet vs tid mellan inblandning och packning för 
cement- och kalkstabiliserad Londonlera. Efter Dumbleton (1962). 

 

I Figur 4.25 visas exempel på hur en hög inblandning av cement och en lång fördröj-
ningstid ger en signifikant lägre densitet (Lindh, 2004). Fördröjningstiden var 1, 3 och 
5 timmar. Packning bör normalt utföras inom ca 2 timmar efter initiell inblandning 
enligt erfarenheter i USA. (Little & Nair, 2009). Tiden för när jord som stabiliserats 
med hydrauliska bindemedel kan bearbetas anges enligt franska erfarenheter till mellan 
2 timmar och 2 dygn efter tillsättande beroende på typ av bindemedel (LCPC, 2004). 
Resultat av packning till lika densitet har visat på viss minskande hållfasthet med 
ökande tid mellan inblandning och packning (t.ex. West, 1959, Sivapullaiah m.fl., 
1998). 

 

Figur 4.25  Variation i torrdensiteten hos en cementstabiliserad lermorän som funktion 
av cementmängd och fördröjningstid. Från Lindh (2004). 
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Permeabiliteten hos stabiliserad jord påverkar framförallt dess beständighet. Omfatt-
ningen av islinsbildning vid frysning minskar med ökande täthet hos materialet. En 
ökad täthet ger också förbättrad beständighet mot urlakning. Permeabiliteten minskar 
med tiden och ökande hållfasthet hos materialet.  

 

a) förändring med härdningstid för en packad kalkstabiliserad och cementstabiliserad 
lera. Från Brandl (1999). 

 

b) initiell förändring vs förändring i vattenkvot och förändring vs hållfasthet. Från 
Åhnberg (2003). 

Figur 4.26  Uppmätt förändring i permeabilitet, k, efter stabilisering. Skuggad yta 
representerar resultat från olika typer av stabiliserad jord. 

 

Beroende på typ av jord och mängd medel fås initiellt en något ökad eller minskad 
permeabilitet jämfört med den hos naturlig jord. Där efter sker en minskning i 
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permeabilitet som kan uppgå till en tiopotens för hållfasthetsökningar till i 
storleksordningen 0,6 à 0,7 MPa, se Figur 4.26. 

 
4.9 Utmattning – nedbrytning pga trafiklast 

Cyklisk belastning av stabiliserad jord kan ge utmattning och uppsprickning av 
materialet på lång sikt. Omfattningen och hur lång tid det tar beror på belastnings-
frekvens och spänningsnivå.  

Sammanställning av olika japanska undersökningar av effekter av cyklisk belastning av 
stabiliserad jord visar på att ökningen i deformation vid tryckförsök var begränsad för 
skjuvspänningsnivåer upp till 0,4 à 0,6 av brotthållfastheten (Bengtsson & Karlsson, 
2006). En viss ökning i hållfasthet observerades vid statisk provning efter cykling för de 
prover som provades vid spänningar under denna nivå. Frekvens och antal cykler vid de 
olika studierna varierade mellan 0,25-22 Hz respektive 10 000-2 000 000 cykler och 
materialens hållfasthet var i storleksordningen 100-1100 kPa. Cykliska triaxialförsök 
med en frekvens av 0,5 Hz och 15 000 cykler på stabiliserad svensk lera med en håll-
fasthet av ca 150 kPa har visat på mycket begränsade deformationer vid skjuvspän-
ningsnivåer upp till en faktor 0,6 av brottskjuvhållfastheten (Bengtsson & Karlsson, 
2006). En viss ökning i hållfasthet uppmättes också här vid statiskt försök efter cykling. 

Uppsprickning av den stabiliserade jorden är normalt inte en fråga som för närvarande 
betraktas som ett problem i Storbritannien och någon speciell hänsyn till eventuell 
uppsprickning tas inte vid dimensionering (Kennedy, 2011). Enligt engelska erfaren-
heter bör uppsprickning pga. utmattning inte vara något problem om överbyggnaden är 
korrekt dimensionerad för aktuell trafik (Sherwood, 1993).  

Studier av utmattning hos stabiliserad jord är mycket begränsat redovisat i litteraturen.  

 
4.10 Beständighet 

Stabiliserad jord kan påverkas negativt av frostangrepp vid tjälning, kalkurlakning vid 
genomströmning av mjukt eller surt vatten, svällning i samband med ettringitbildning 
från påverkan av sulfater från jorden eller som tillförts utifrån samt pH-sänkning vid 
eventuellt surt angrepp av vissa joner (t.ex. Janz & Johansson, 2001). Att framförallt 
minska känsligheten för frys-/töpåverkan vid tjälning är viktigt vid terrasstabilisering i 
Sverige.  

Vid tillsättning av kalk kan en förbättrad frostbeständighet påräknas enligt danska 
vägverkets vägledningsdokument även om graden av inverkan ännu är osäker 
(Vejdirektoratet, 2010).  

Enligt belgiska erfarenheter betraktas den stabiliserade jorden som frostsäker om tryck-
hållfastheten är tillräckligt hög, en tryckhållfasthet i storleksordningen 2,5 MPa eller 
högre vid kalkstabiliserad jord eller indirekt draghållfasthet större än 0,25 MPa vid 
användning av ”hydraulic road binder”, dvs bindemedelsblandningar av cement/slagg/ 
flygaska och/eller kalk, (Gregoire & Dethy, 2010). Enligt brittiska erfarenheter bör 
tryckhållfastheten hos materialet uppgå till minst 2 MPa innan det utsätts för frost 
(Sherwood, 1993; Britpave, 2004). Enligt franska erfarenheter bör tryckhållfastheten 
vara minst 2,5 MPa och materialet ha härdat i minst 3 månader vid användning av kalk 
och draghållfastheten vara minst 0,25 à 0,3 MPa vid användning av hydrauliska binde-
medel för att kunna stå emot frost (LCPC, 2004).  
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Provning av bindemedlens inverkan på frostbeständighet är viktig vid risk för tjälning, 
se vidare Kap 6. I Figur 4.27a och b visas exempel på variation i uppmätt hävning 
respektive tryckhållfasthet vid frys-tö-provning på en lermorän som stabiliserats med 
cement och med kalk-slagg (Lindh, 2004). De kalk-slaggstabiliserade proverna 
uppvisade här mindre påverkan av fryscykling än de som stabiliserats med cement.  

 

a.) Uppmätt hävning under försöket. Röda linjer = cementstabiliserade prover, gröna 
linjer = kalk-slaggstabiliserade prover (50/50). Blå linjer representerar luft- respektive 
vattentemperatur 

 

b.) Uppmätt tryckhållfasthet efter en till tre fryscykler. 

Figur 4.27  Frys-tö test på en stabiliserad lermorän. Bindemedel 2,5 % cement 
(Ordinary Portland cement) och 2,5 % kalk-slagg. Från Lindh, 2004). 

 

Frys-töprovning som utförts på en kalkstabiliserad lermorän med en lerhalt av 35 % 
visade inte någon hävning för vare sig prover med 2 % kalk eller för ostabiliserad 
lermorän efter 10 fryscykler (Sandberg, 2006). Inblandning av 2–6 % kalk gav en 
hållfasthet direkt efter cykling av 60–100 % av den före frysning. Mängden kalk har 
betydelse då en för låg mängd kan ge sämre hållfasthet än den hos den ostabiliserade 
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jorden, se Figur 4.28 som visar exempel på uppmätt hävning efter frysning av en siltig 
lera som stabiliserats med 2–10 % kalk (Arabi m.fl., 1989). 

 

Figur 4.28  Uppmätt hävning efter frysning en vecka. Från Arabi m.fl. (1989). 

 

Urlakning av stabiliserad jord ökar med ökande vattenflöde. Undersökningar på prover 
av lera som stabiliserats med kalk, cement, kalk-cement och cement-slagg och utsatts 
för ett begränsat vattenutbyte med ett lågt pH under ca 1 månad har visat på begränsad 
utlakning av CaO med extrapolerade värden motsvarande ett angrepp av storleksord-
ningen ett par mm på 100 år (Johansson m.fl., 2005). Mätningar av hållfasthet på prover 
av cementstabiliserad lera som förvarats nedsänkta i behållare med färskvatten där 
vattnet bytts ut varje vecka har visat på påverkan till ett djup av ca 10 mm efter ett år 
(Kitazume m.fl., 2003), se Figur 4.29. 

 

Figur 4.29  Hållfasthetsutveckling hos prov av stabiliserad lera på olika avstånd från 
dess yta efter nedsänkning i vatten. Från Kitazume m.fl. (2003). 
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Beständighet mot vattenpåverkan kan undersökas vid förprovning, se kap 6. Enligt 
belgiska erfarenheter anses den stabiliserade jorden vara beständig mot vatten om 
tryckhållfastheten vid 60 dygn efter drygt 30 dygns nedsänkning i vatten är större än 
60–80 % av den utan påverkan (Gregoire & Dethy, 2010).  

Höga sulfathalter kan ge svällning av det stabiliserade materialet genom ettringit-
bildning, och/eller taumasitbildning som ger motsvarande svällningseffekter. Eventuell 
påverkan av sulfathalt på beständigheten undersöks genom förprovning på laborato-
rium, se Kapitel 6. Det är fördelaktigt om bildning av ettringit till större delen äger rum 
på ett tidigt stadium i cementeringsprocessen då svällning kan ske utan att materialet tar 
skada/spricker upp. Enligt franska erfarenheter kan om förprovning visar på risker med 
ettringitbildning, förutom utprovning av något annat lämpligare bindemedel, också 
utföras en modifiering av jorden genom förinblandning av kalk som får generera full 
ettringitbildning under en period av flera veckor eller månader. Därefter blandas ett 
hydrauliskt bindemedel in och slutlig stabilisering utförs (LCPC, 2004). 

Vid totalsulfathalter över 0,25 % kan det enligt brittiska erfarenheter vara lämpligt att 
inte använda kalk och/eller cement som bindemedel. Detta gäller även s.k. sulfat-
resistent cement. Mald granulerad masugnsslagg kan istället vara lämpligare att använda 
då det i kombination med kalk har visat sig kunna ge minskad svällning och har med 
framgång använts i olika stabiliseringsarbeten där totalsulfidhalten varit upp till 2 % 
(Britpave, 2005). Rekommenderade proportioner är minst 1:1 i viktsandel slagg i 
förhållande till kalk, och typiskt 3:1 när hög motståndskraft mot svällning önskas. 
Andra alternativ som kan vara lämpliga att prova ut är enligt den brittiska vägledningen 
tillsättning av flygaska, användning av ökad mognadstid före packning och stabilisering 
med kalk i två steg.  
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5 Dimensionering vägkonstruktion (funktion)  

5.1 Dimensioneringsförutsättningar 

Vägkonstruktioner bryts med tiden ner av upprepade axellaster, exponering av klimat 
samt en kombination av dessa. 

Dimensionering av vägar skiljer sig i många avseenden från dimensionering av andra 
konstruktioner. Detta beror på en mängd faktorer som trafiklastens variation i tid och 
rum samt hur omgivningen påverkar materialegenskaperna. Inom konstruktionstekniken 
definieras brott när ett material går sönder. Detta inträffar vanligen när applicerad 
spänning överskrider materialets hållfasthet. För vägkonstruktioner är de applicerade 
belastningspulserna från trafiken mycket lägre än materialets hållfasthet. Därför 
kommer man aldrig att uppnå brottgränsen under en enda belastningspuls. Däremot ger 
varje belastningspuls upphov till ett litet bidrag i ändrat tillstånd som sedan gradvis ökar 
när antalet belastningar ökar tills ett oacceptabelt tillstånd uppstår som då definieras 
som brott. 

 
5.2 Brottmekanismer 

De två mest vanliga brottmekanismerna för vägkonstruktioner är sprickbildningen i 
hjulspår som sedan utvecklas till krackelering samt ackumulerad komprimering i varje 
lagers material längs hjulspåret som bildar spårbildning på vägytan, se Figur 5.1. 
Sprickbildningen kan anses härstamma framförallt från den övre delen av vägen dvs. 
från de bundna lagren samt bärlagrets hjälp (eller brist på stöd) för att motstå dragpå-
känningar i underkant bitumenbundet bärlager. Spårbildningen kan å andra sidan anses 
vara en ackumulering av permanenta deformationer av alla lager samt nötning på ytan 
(stensläpp framförallt från dubbdäck).  

 

 

Figur 5.1  Vanliga brottmekanismer i vägar, a) spår och b) sprickbildning i hjulspår. 
(Foto: VTI.) 

Terrasstabilisering påverkar endast till en liten del sprickbildningen eftersom stabilise-
ringen ligger längre ner i strukturen och bidrar inte direkt till ökad styvhet under 
asfalten. Däremot kan stabiliseringen indirekt minska dragpåkänningarna i asfalten 
genom att med sin styvhet bidrar den till att bättre packning uppnås i förstärknings- och 
bärlagret när vägen byggs. 

Stabiliseringen påverkar däremot spårutvecklingen. Den del av spårbildningen som 
härstammar från undergrunden kommer att minskas avsevärd. Ackumulering av 
permanenta deformationer som kommer från de överliggande lagren påverkas dock inte, 
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möjligen kan stabiliseringen leda till som framkommit tidigare att packningen av 
förstärkningslagret blir bättre vilket i sin tur leder till mindre permanenta deformation. 

Hur stabiliseringen påverkar indirekt egenskaper hos de ovanpåliggande lagren är 
däremot mycket svårt att förutsäga och är bl.a. beroende av byggfasen. Vanligen tas inte 
hänsyn till detta i dimensioneringen men det skulle man kunna göra, förutsatt att 
tillskottet i materialegenskaperna hos förstärknings- samt bärlagrets är känt. 

 
5.3 Dimensionering av vägkonstruktioner  

 PMS Objekt 5.3.1

Den metod som tillämpas i Sverige för att dimensionera vägens överbyggnad kan 
kortfattat beskrivas i tre huvudsteg; 

i. all belastning under vägens livstid görs om till standardaxlar via 
fjärdepotensprincipen 

ii. strukturens respons bestäms utifrån en linjär analys på två kritiska nivåer, 

horisontell dragtöjning t i underkant bunden del (sprickkriterium) samt 

vertikal trycktöjning v i överkant terrass material (spårkriterium) där året delas 
in i antal klimatperioder 

iii. töjningarna används för att ackumulera nedbrytningen med två 
utmattningskriterium (Vägverket, 2005).  

De två utmattningskriterierna som används är: 
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där N står för antal belastningspulser till brott, k och n är materialegenskaper och t 
och v står för maximal dragtöjning i underkant bitumenbundet bärlager respektive 
trycktöjning i överkant terrassyta. Materialegenskaperna k1 och n1 för sprickkriteriet 
kan bestämmas utifrån laboratorieförsök där en skiftfaktor s läggs till för att represen-
tera fältförhållandena. För spårkriteriet är materialegenskaperna k2 och n2 empiriska och 
inga försök görs för att bestämma dem. Figur 5.2 visar placeringen av de två kriterierna  

En förstöringsfaktor D införs och Miners lag används sedan för att summera bidragen 
för olika klimatperioder: 
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D

1

5

1 .   (5.3) 

där  nij är uppskattad trafikmängd under klimatperiod j under år i. Antal 
klimatperioder är fem perioder per år. 

Dimensioneringskriteriet är sedan att parametern D (förstöringsfaktorn) bör vara  
D ≤ 1.0 för dimensioneringsperioden. Detta angreppssätt ingår i Trafikverkets 
dimensioneringsmetod PMS Objekt. Version 4.2 av programmet finns att ladda ner från 
Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se). 
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Figur 5.2  Dimensionering av vägens överbyggnad bygger på två kriterier, största 
horisontella dragtöjning i underkant bitumenbundet bärlager samt största vertikala 
trycktöjning i terrass materialet. 

 
 Dimensionering med ett terrasstabiliserat lager 5.3.2

När den översta delen av terrassmaterialet stabiliseras bildas ett relativt tunt lager som 
har högre styvhet än lagren som ligger på ömse sidor av det. Det kan därför betraktas 
som en tunn balk mitt i strukturen. Det nya lagrets beständighet är extremt viktig för att 
lagret upprätthåller sin funktion i strukturen. Det betyder att det inte får spricka upp i 
sådan omfattning att lastspridning från axlarna på ytan ner till undergrunden påverkas i 
större omfattning. Detta berör lagrets beständighet dvs. lagrets egenskaper och dess 
klimatpåverkan, framförallt fukt- och frostbeständighet som behandlats i kapitel 4.10. 

Förutsatt att det stabiliserade lagret är beständigt och inte ändrar sin karaktär nämnvärt 
kan det dimensioneringsförfarande som Trafikverket föreskriver (Vägverket, 2005) 
tillämpas dock med en viss modifiering (Figur 5.3).  

Det tidigare nämnda sprickkriterium i underkant asfalt berörs inte alls och skall 
tillämpas på samma sätt som förut. Spårkriteriet flyttas däremot ner till överkant 
obehandlad terrass eftersom det nu anses som det kritiska lagret. Ett nytt sprickkriterium 
måste införas i underkant terrass som tillämpas på samma sätt som sprickkriteriet för 
underkant asfalt. Kriteriet beskrivs på samma sätt men med nya parametrar k och n. som 
måste bestämmas utifrån laboratorieförsök. Summering med Miners lag är också 
identisk som för bitumenbundet lager. En skiftfaktor s bör läggs till för att ta hänsyn till 
skillnaden i laboratorieförsök respektive fältförhållanden.  

Normalt sätt så utsätts det stabiliserade lagret för såväl last som klimateffekter, vilket 
gör att det bör förutsättas att det är uppsprucket. Det nya sprickkriteriet blir därmed inte 
dimensionerande och behöver inte inarbetas i PMS-objekts beräkningsmodell. Däremot 
så tar man hänsyn till att det stabiliserade lagret är uppsprucket vid analys av spårkrite-
riet, genom att reducera E-modulen. Hur stor denna reducering ska vara erhålls genom 
långtidsuppföljning i fält av utförda stabiliseringar. I dagsläget finns endast ett 
begränsat underlag för att göra en bedömning av reduceringen, och bästa möjliga 
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uppskattning får göras från fall till fall. En utgångspunkt kan vara en reducering med 
50 %. 

t 
Slitlager och 
bitumenbundet bärlager 

Obundet bärlager 

Förstärkningslager 

Terrassyta 

p 

W 

v 

t 

Terrasstabiliserat lager 

 

Figur 5.3  Dimensioneringskriterier för vägens överbyggnad där den översta delen av 
terrassen har stabiliserats. Förutom de två tidigare nämnda kriterierna tillkommer nu 
ett nytt kriterium för dragtöjning i underkant terrass material. 

I kapitel 4.9 Utmattning – nedbrytning pga. trafiklast framgår det att så länge den 
cykliska skjuvspänningsbelastningen som trafiken inducerar i det stabiliserade lagret 
inte överskrider omkring 0,4–0,6 gånger ”drag/tryck”-brotthållfastheten kommer endast 
en begränsad permanent deformation (ihoptryckning) att äga rum i lagret. Detta borde 
eftersträvas och då kan det stabiliserade lagrets bidrag till spårbildningen försummas.  

 
 Vidareutvecklad mekanistisk empirisk dimensionering 5.3.3

I USA samt många länder i Europa pågår ett arbete med att vidareutveckla dimensio-
neringsmetodiken för vägkonstruktioner. Denna benämns ofta mekanistisk-empirisk 
dimensionering och förkortas M-E dimensionering. En av fördelarna med M-E 
dimensioneringskonceptet framför de metoder som tillämpas i dag i Sverige är att 
metoden även förutsäger tillståndsutvecklingen av vägkonstruktionen. Mekanistisk 
dimensionering av vägkonstruktioner innebär att man applicerar mekanistiska grund-
principer enligt hållfasthetsläran för att bestämma vägens respons från trafikens verkliga 
axellaster. Därefter kopplas responsen genom strukturell ackumulering av alla förstör-
ningsbidrag som varje belastningspuls ger upphov till och på det sättet fås en nedbryt-
ning av konstruktionen eller ändring i mekanistiskt tillstånd med tid (ARA, 2004; 
Erlingsson, 2010). Genom att använda mekanistisk angreppssätt fås en mycket bättre 
förståelse för hur strukturen beter sig under yttre belastning.  

I Sverige har de första stegen tagits för att utveckla en ny M-E dimensioneringsmetod 
som är anpassad för nordiska förhållanden (Erlingsson, 2007 och 2010). I M-E 
konceptet är det bl.a. tänkt att hänsyn skall tas till åldring och tillståndsändring av 
material som troligen har stor betydelse för beteendet av terrasstabiliserade väg-
konstruktioner.  
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 Effekt av terrasstabilisering – Exempel 5.3.4

För att få en bättre känsla för effekten av stabilisering har ett enkelt beräkningsexempel 
satts upp där vertikal spänning och töjning för en boggi standardaxel (axellast 100 kN 
och ringtryck 800 kPa) beräknas. En vanligt förekommande vägkonstruktion utan och 
sedan med 20 cm tjock stabilisering har förutsatts, se Figur 5.4 
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Figur 5.4  Typsektion av en vägbyggnad med och utan terrasstabilisering. AC = 
bitumenbunden del, BC är bärlager, Sb är förstärkningslager, Sg är terrass och S. Sg är 
stabiliserat terrass lager. 

Använda materialparametrar i analysen framgår i Tabell 5.1.  

 

Tabell 5.1  Materialparametrar för de olika lagren. 

Lag Styvhet 

E / Mr 

[MPa] 

 

k1 

[-] 

 

k2 

[-] 

Poisson’s tal 

� 

[-] 

Slit- o bit.bundet bärlagerlager 6,500   0,35 

Obundet bärlager  2400 0,5 0,35 

Förstärkningslager  900 0,4 0,35 

Stabiliserad terrass  185   0,35 

Terrass 70   0,35 

Här har vanliga parametrar ansatts för alla lager. Bär- samt förstärkningslager har ansats 
som icke-linjära elastiska material och deras styvhet Mr har modellerats med: 
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. (5.4) 

där p är medel spänningspåkänningen  3213
1  p , pa är referens tryck 

 = 100 kPa och k1 och k2 är materialparametrar som framgår av Tabell 5.1.  
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Terrassmaterialet har ansatts ha styvheten 70 MPa och antas efter stabilisering ökat sin 
styvhet drygt 2,5 gånger till 185 MPa. (Detta kan möjligen vara något lågt räknat 
jämfört med erfarenheter presenterade i kapitel 4) Vid en dimensionerande tryckhåll-
fasthet på 0,5 MPa får vi en E-modul på ca 250 MPa. För enkelhetens skull har samma 
poissions tal används för alla lagren, även om det stabiliserade lagret kan antas ha runt 
0,3 enligt kapitel 4. 

Baserad på de ovan nämnda egenskaperna har de vertikala spänningarna och töjningar 
beräknats. Resultaten redovisas i Figur 5.5.  

 

Figur 5.5  Vertikal a) spänning och b) töjning i vägstrukturerna. 

Den vertikala spänningsfördelningen påverkas endast marginellt men töjningen 
påverkas pga. det styvare laget. Töjningen i överkant i obehandlad terrass reduceras 
däremot med 34 %. Detta leder till mindre spårbildning enligt spårkriteriet ovan. 

Antag att spårutvecklingen följer ett kriterium: 
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  (5.5) 

där c är vertikala töjningen i överkant obehandlat terrass material och k och n är 
konstanter bestämda ifrån verkliga vägförsök i fält. 

Detta ger att ökningen i livslängd kan uppskattas ifrån: 
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där 1 och 2 refereras till de två vägstrukturerna enligt Figur 5.4 utan och med 
stabilisering.  

Ofta används ett värde (PMS objekt föreslår det värdet för den bundna delen) på 4,0 för 
n. Detta kommer då att leda i det ovanstående fallet till en ökning i livslängd med över 5 
gånger. Om ett värde på 3 används för n blir ökningen omkring 3,5 gånger. Detta kan 
tänkas endast gälla för vägkonstruktioner byggda på vekt terrassmaterial där stor del av 
den ackumulerade deformationen härstammar därifrån. Den förlängda livstiden leder i 
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sin tur till att troligen blir det andra mekanismer som utlöser brott för strukturen, t.ex. 
sprickkriteriet för den bundna delen eftersom terrasstabiliseringen påverkar översta 
delen av vägkonstruktionen endast indirekt.  

 
5.4 Sammanfattning 

I samband med vägbyggnation på vek undergrund tillämpas ofta utomlands att den 
översta delen av terrassmaterialet stabiliserats för att öka lastspridningen och därmed 
skydda det veka undergrundsmaterialet och minska dess komprimering pga. trafiklast 
som bidrar till spårbildning i vägkonstruktionen. Terrasstabilisering används däremot 
sällan i Sverige och det saknas därför än så länge dimensioneringsanvisningar. 

Här har presenterats en kort sammanfattning av dimensioneringsförfarandet av 
vägkonstruktioner enligt Trafikverkets normer (Vägverket, 2005) som tillämpas i 
Sverige i dag. Dessutom har en kort beskrivning gjorts av hur anvisningarna skulle 
kunna utökas för att inkludera terrasstabilisering. Eftersom dimensioneringsförfarandet 
bygger delvis på en empirisk betraktelse kan det vara svårt att ansätta parametrarna k2 
och n2 i kapitel 5.3.1 ovan. Det är inte självklart att de skall vara de samma som 
används vid vanliga konstruktioner utan stabilisering. Ett nytt sprickkriterium har också 
införts för att mäta utmattning av det stabiliserade lagret. Vid tillämpning av PMS-
objekt föreslås att ett uppsprucket lager förutsätts, varvid detta nya sprick kriterie inte 
blir dimensionerande. 

Där finns endast en begränsad erfarenhet av stabiliserade konstruktioner i Sverige och 
inga kända provresultat finns för att bestämma utmattningsparametrarna k och n för 
olika inblandningsrecept. Inte heller har vi kunskap om den skiftfaktor som skall 
användas för att representera skillnaden mellan laboratorie- och fältförhållanden. Denna 
information måste vi bygga upp via laboratorieförsök och uppföljning av verkliga 
terrasstabiliserade vägar. 

Det är troligt att en M-E dimensioneringsmetodik kommer att användas i Sverige vid 
sidan av nuvarande. En M-E metod är mer lämpad för att representera det verkliga 
beteendet hos strukturen och därmed att komma förbi några av svårigheterna med bl. a. 
bestämning av parametrarna k och n i ett empiriskt spårkriterium samt skiftfaktor för ett 
sprickkriterium. Däremot måste metoden utvecklats mer innan det blir aktuellt att 
tillämpa den som en generell dimensioneringsmetodik.  
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6 Verifiering och kontroll (laboratorium och fält) 

6.1 Allmänt 

Detta kapitel innefattar vilka tekniska och produktionstekniska krav som bör ställas och 
hur verifieringen/kontrollen kan ske. Kraven på produkten, i detta fall det stabiliserade 
skiktet, kommer från dimensioneringen i form av hållfasthet/modul och livslängd 
(beständighet). Dessa egenskaper kan i flera fall kontrolleras genom att t.ex. bestämma 
densitet, vattenkvot, pulveriseringsgrad och skjuvvågshastighet.  

 
6.2 Geotekniska undersökningar  

Utifrån geologiska data och geotekniska undersökningar sammanställda i MUR5 delas 
sektionerna in efter olika ”typjordar”. Dessa typjordar baseras framförallt på jordarnas 
kornfördelning. Då även jordarnas vattenkvot spelar in kan typjordarna klassas i 
undergrupper. Inom varje typjord tillåts kornfördelningen variera något. Utifrån denna 
klassificering av jordarna i väglinjen väljs lokaler ut för provgropsgrävning.  

Provgropsgrävningen utförs enligt Trafikverkets anvisningar (VV Publ. 2006:59), för 
varje område med olika typjordar. Till provgropsgrävningen bör om möjligt kopplas 
provning med lätt fallvikt. Fallviktsmätningen ger en indikation på undergrundens 
bärighet dvs. om stabilisering behövs eller inte. Är resultatet att stabilisering inte behövs 
kan fallviktsdata användas som indata till dimensioneringen. Om stabilisering behövs 
ger fallviktsmätningarna referensdata för bedömning av stabiliseringens effekt. I 
samband med provgropsgrävningen jämförs materialet i provgropen med klassningen 
utifrån MUR. Provgropsgrävningen dokumenteras i Försöksrapport/fält. I en separat PM 
jämförs erhållna resultat från provgropsgrävningen med ursprunglig MUR. Avvikelser 
som föranleder justeringar av design noteras specifikt. Avvikelser mellan MUR och 
provgropsgrävningen dokumenteras. Provgropsgrävningens syfte är att få ökad 
information om de olika typjordarna inom objektet.  

Vid provgropsgrävningen utförs även provtagning för laboratoriebestämning av 
inblandningsmängd och bindemedelstyp, se vidare avsnitt 6.3.  

 
6.3 Laboratorieundersökningar stabiliserad jord  

För att erhålla en korrekt bild av jordens egenskaper och hur den reagerar med olika 
bindemedel utförs laboratorieundersökningar. Baserat på tidigare erfarenheter väljs 
vilka laboratoriemetoder och i vilken omfattning dessa skall göras. De undersökningar 
som kan komma i fråga finns redovisade i Tabell 6.1. 

Omfattningen av provningen beror på objektets art och storlek. Det är viktigt att 
kontrollerna utföres med god tidsmarginal för att dels erhålla tillräcklig lagringstid för 
sluthållfastheten, dels för att kunna göra en kompletterande provning om det anses 
nödvändigt. Lagringstiden kan kortas med accelererande provning vilket innebär att 
proverna lagras i högre temperatur t.ex. 40oC. Ett mindre antal referensprovkroppar bör 
lagras också vid annan lägre temperatur, t.ex. ca 20oC, för kontroll av temperatur-
beroendet och verifiering att inga andra processer påverkar slutresultatet. Accelererande 
provning används på kalkstabiliserade lerjordar. Erfarenheterna på jord stabiliserade 
med blandade bindemedel är begränsat 

                                                 
5 Markteknisk UndersökningsRapport 
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Tabell 6.1  Egenskaper som bör utföras i normalfallet (N) och i en utökad undersökning 
(U). 

Egenskap/meto
d 

Bet. Omfatt-
ning 

Standard Anmärkning 

Vattenkvot wN N ISO/TS 17892-1:2004 På naturlig jord 

Kornfördelning  N SS 27123 Inklusive finjordshalt  

Packnings-
egenskaper 

MCV 

wopt 

N SS-EN 13286-46 

SS-EN 13286-2:2010 

MCV 

Proctor 

Vattenkvot 
stabiliserat 

wSTAB N ISO/TS 17892-1:2004 Bestämning av vattenkvot efter stabilisering 

Packningsegen-
skaper stab 

MCVSTAB 

wopt 

N SS-EN 13286-46 

SS-EN 13286-2:2010 

Här bestäms om packningsegenskaperna 

kan uppnås i fält 

Provkropps-
tillverkning 

 N SS-EN 13286-50:2005 

SS-EN 13286-51:2005 

SS-EN 13286-52:2005 

SS-EN 13286-53:2005 

Här väljes den som anses mest lämpad. 

I texten nedan nämns alternativa metoder. 

 

Enaxiell 

tryckhållfasthet 

UCS N SS-EN 13286-41 Proverna bör lagras 28 till 90 dygn beroende på 
bindemedel. 

Här kan även accelererande provning tillämpas. 
Dock bör alltid några referensprover lagras vid 20 
oC. 

Resonans- 

frekvensmätning 

P-våg U  Ickeförstörande provning som kan korreleras mot 
hållfasthet och modul. 

Metoden skall ge samma resultat i lab och fält. 

E-modul  U SS-EN 13286-43 För indata vid analytisk dimensionering. Erhållet 
värde reduceras för att ta hänsyn till uppsprickning 

Proverna bör lagras mellan 90 till 180 dygn innan 
bestämning. 

Draghållfasthet 
alt. 

Indirekt 
draghållfasthet 

 U SS-EN 13286-40 

SS-EN 13286-42 

För indata vid analytisk dimensionering 

Proverna bör lagras mellan 90 till 180 dygn innan 
bestämning. 

Frost  U TG5, N19 Utförs i områden med risk för omfattande tjälning. 
Beständighet mot upprepade frostcykler 

Frys/tö  U SS-EN  Hävning 

Humushalt 
/organisk halt 

 U SGI Rapport 27 Vid hög humushalt retarderas eller uteblir effekten 
av stabilisering 

Sulfidhalt  (N) U  Denna undersökning bör utföras vid misstankar om 
slulfidhaltig jord.  

Vid sulfidhaltiga jordar kan ettringit och thaumasit 
bildas vilket kan medföra svällning och låg 
hållfasthet 

Svällningsförsök  U SS-EN 13286-47:2004 Om sulfidhalt eller svällande lermineral kan 
misstänkas bör svällningsförsök utföras. 

XRD  U  För bestämning av vilka lermineral som finns i 
jorden. 
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En annan möjlighet är att mäta på provkroppar under härdningstiden för att erhålla 
mognadsgraden, jämför graddygn för betongprovning. Denna provning kan utföras med 
seismik som är en icke förstörande provning. Efter erforderlig lagring trycks proverna 
enaxiellt för verifiering att den valda tryckhållfastheten innehålls. I båda fallen 
(accelerad provning och seismik) måste man verifiera samband som beaktar temperatur-
variationer, variationer i densitet och bindemedel.  

Enligt praxis anses full hållfasthet ha uppnåtts vid lagring i 90 dygn (20oC) även för 
kalkstabiliserade provkroppar. Detta innebär att provningen bör påbörjas senast tre 
månader innan stabiliseringsarbetena skall påbörjas. 

 
6.4 Verifiering/kontroll med laboratorieundersökningar 

 Laboratorieundersökningar jord 6.4.1

Då materialet kommer till laboratoriet finns en klassning av materialet i olika typjordar. 
För varje typjord utförs provningar enligt nedan. 

 
Provberedning 

Före de egentliga laboratorieundersökningarna utförs en provberedning av materialet. 
En provberedning för varje typjord. I provberedningen ingår att homogenisera jorden 
med avseende på vattenkvot, partikel-fördelning och största kornstorlek. Den största 
kornstorleken bestäms av vilken provdiameter som skall används vid de enaxiella 
tryckhållfasthetstesterna. Den största kornstorleken skall vara mindre än eller lika med 
20 % av provkroppens diameter. För prover med en diameter på 100 mm får den största 
partikelstorleken vara maximalt 20 mm (standarden säger 22,4 mm men denna sikt kan 
vara svår att få tag på). Homogeniseringen är viktig för att erhålla rättvisande resultat. 
För en finkornig morän är vattenkvotshomogeniseringen den största utmaningen. I Figur 
6.1 redovisas en sammanställning över vattenkvotsvariationer hos fyra finkorniga jordar 
efter homogenisering. 

 

Figur 6.1 Vattenkvotsvariation hos fyra finkorniga jordar efter homogenisering. 
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Variation i vattenkvot påverkar framför allt packningsresultatet vilket i sin tur påverkar 
lagringstätheten och därmed även den uppmätta hållfastheten. Påverkan på hållfastheten 
kan leda till felaktiga slutsatser om ovanstående inte beaktas. För att erhålla ett mini-
mum av spridning mellan proverna bör jorden förvaras i kärl med tätslutande lock och 
att jordvolymen homogeniseras inför varje provning. Homogeniseringen innebär att 
jordvolymen blandas för att inte kondens från lock eller väggar skall ge en felaktig 
vattenkvot i vissa delar av jordvolymen. 

Vattenkvotsbestämningen i Tabell 6.1 avser den naturliga vattenkvoten hos den 
naturliga jorden. Vattenkvotsbestämning av den stabiliserade jorden kan utföras och 
beräknas enligt ekvation 4.2 (kap 4). Kvoten mellan wN och wOPT ger en bra indikation 
om där finns över- eller underskottsvatten i jorden. Det klar dominerande förhållandet är 
att jorden innehåller överskottsvatten. 

 

Klassificering av jordar 

Bestämning av kornfördelningen utförs enligt (svensk standard, 27123, SSEN 933-1 
ännu ej implementerad på grund av stora provmängder) och avser naturlig jord. För 
stabiliserad jord kan siktning utföras men slamningen ger missvisande resultat på grund 
av flockning. Vid stabilisering flockas de finaste partiklarna av det kalcium som finns i 
bindemedlet vilket innebär att sedimentationsanalysen blir missvisande trots användan-
det av dispergeringsmedel. Kornfördelningsanalysen är en viktig parameter för att välja 
rätt bindemedel. Där finns flera olika bindemedelsrekommendationer som är baserade 
på jordens kornfördelning, jämför kap 4. 

Jordens vattenkvot bestäms enligt ISO/TS 17892-1:2004. 

Jordens organiska halt bestäms enligt kolorimetermetoden, se SGI:s rapport 27 eller 
annan vedertagen metod. 

Packningsegenskaperna bestäms företrädelsevis med en Moisture Condition 
Apparatus (MCA) där Moisture Conditon Value (MCV) bestäms (SS-EN 13286-46).  

Packningsegenskaperna kan även bestämmas enligt modifierad Proctor (svensk 
standard, 2010). Metoderna ger likartade resultat, se Figur 6.2, men MCV metoden har 
stora fördelar vad gäller snabbhet och den kan enkelt korreleras mot jordens initiella 
skjuvhållfasthet (Lindh, 2004).  
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Figur 6.2  Torrdensitet som funktion av vattenkvot för Proctor och MCV inpackade 
prover. Figuren avser ostabiliserad jord men fungerar principiellt lika för stabiliserad 
jord. 

Ökningen av MCV mellan före stabilisering och efter stabilisering ger en indikation på 
den omedelbara ökningen av jordens skjuvhållfasthet. Jordens skjuvhållfasthet kan 
jämföras med immediate bearing index (IBI), se SS EN 13286-47. 

MCV metoden kan även utföras i fält och ger därmed möjlighet att direkt mäta effekten 
av inblandningen (modifieringen) med avseende på packningsegenskaper. Förändringen 
i MCV ger även en bra indikering på den omedelbara ökningen av materialets skjuvhåll-
fasthet (Lindh, 2004). 

Figur 6.3 visar på hur vattenkvot förhåller sig till densitet, MCV och skjuvhållfasthet för 
en lermorän. Denna figur är ett exempel på hur MCV kan användas som ett 
kontrollkriterium. Denna rekommendation kan jämföras med SS EN 14227-13:2006E. 
Höga värden på MCV motsvarar höga packningsenergier. MCV > 13 bör användas först 
efter speciell kontroll i fält.  



 

78 VTI rapport 747  

 

Figur 6.3  Samband mellan vattenkvot, densitet, MCV och skjuvhållfasthet för en 
ostabiliserad lermorän (Lindh, 2004). 

 

Provkroppstillverkning 

Inblandningsförsöken utförs för att kontrollera bindemedlens funktion i jorden vad 
gäller bearbetbarhet och hållfasthet (alt. modul). Inblandningsförsöken innebär att 
jorden och bindemedel mixas i en blandare bestående av ett blandningskärl och en visp, 
se Figur 6.4. 

 

Figur 6.4  Foto visande blandningsutrustning. 
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Efter inblandningen lagras den stabiliserade jorden i en lufttät behållare i 60 minuter 
innan tillverkning av provkroppar. Lagringstiden är till för att ett jonbyte mellan jord 
och bindemedel skall hinna ske. Vid längre lagringstider kan provresultatet påverkas 
negativt. För att erhålla rättvisande värden på laboratorieresultaten bör bindemedlen inte 
vara för gamla. Kalk är extra känsligt då det både kan ta upp fukt och koldioxid från 
luften. Kalkens reaktivitet kan testas enligt SS EN 459. 

Tillverkningen av provkroppar kan utföras enligt flera olika standarder, se Svensk 
Standard 13286-50 till 13286-53. Fördelen med att tillverka provkroppar enligt någon 
av dessa metoder är att de följer en standard. Metoderna medför dock att proverna 
avformas direkt efter packning vilket medför en relaxation av proverna. Om proverna 
inte avformas direkt finns risk för fastbränning eller fastrostning. Problemet med relaxa-
tion är att det kan medföra en förändring av hållfastheten/modulen hos de laboratorie-
tillverkade provkropparna och att de inte motsvarar hållfasthet/modul in situ. 

Ett alternativ till ovanstående packningsprocedurer har utvecklats. Metoden är baserad 
på SS 02 71 09 (1994). Den största skillnaden mot den ursprungliga metoden är att 
provkropparna tillverkas i plaströr där proverna får härda innan de avformas.  

Utrustningen visas i Figur 6.5. Provkropparna tillverkas i tre skikt. Varje skikt packas 
genom vibrering i 60 sekunder. Efter att första skiktet har packats ritsas ytan med ett 
verktyg varefter nästa skikt påförs. Efter tredje skiktet tas provkroppen, som nu ligger 
skyddat i ett plaströr, bort från packningsutrustningen och nästa provkropp kan börja 
tillverkas. Efter inpackningen förseglas provkroppen med paraffin. Paraffinet säker-
ställer att proverna inte torkar ut. En fördel med paraffin är att det är lätt att ta bort och 
återförsluta vid mätningar. Detta kräver dock ett paraffinbad. Metoden ovan liknar SS 
EN 13286-51 men i denna standard är slankhetstalet 1, dvs. samma höjd på prov-
kroppen som dess diameter. En modifiering av SS EN 13286-51 borde ge liknande 
resultat. 

 

Figur 6.5  Packningsutrustning för provkroppstillverkning (Lindh 2004). 

Förfarandet att låta provkropparna härda i plaströret medför att de initiella spänningarna 
som byggts upp under packningen bibehålls under härdningstiden. 

Metodiken med plaströr kan även fungera bra för frys/tö-försök då materialet förblir 
inspänt under fryscykeln. 

PVC-rör

Stålrör

Stabiliserad
jord, lager 1

Vibromotor

Betongfundament
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Provning 

Den vanligaste hållfasthetsprovningen för stabiliserad jord är enaxiellt tryckförsök. 
Enaxiella tryckförsök utföres enligt SS EN 13286-41:2003. Denna metod är deforma-
tionsstyrd, dvs. hastigheten är konstant men metoden har också ett bivillkor att prov-
kropparna skall går till brott mellan 30 och 60 sekunder. Här skiljer standarden för 
stabiliserad jord mot standarden för naturlig jord. Då olika recept ger olika hållfasthet 
bör några extra prover tillverkas för att en korrekt deformationshastighet skall kunna 
bestämmas innan de slutgiltiga proverna testas. 

Genom att koppla till ytterligare givare på provkroppen kan den stabiliserade jordens 
modul uppskattas vid det enaxiella tryckförsöket se SS EN 13286-43:2003. Ett annat 
förfarande är att använda seismik. Med hjälp av seismiken kan en mycket god upp-
skattning av provkroppens E-modul erhållas. Detta ger den dynamiska modulen. 

Draghållfastheten på stabiliserat material utföres antingen som ett direkt dragförsök 
enligt SS EN 13286-40 eller som ett spräckdragprov (indirect tensile test) enligt SS EN 
13286-42. Spräckdragprovning är spänningsstyrt och provkroppen belastas med  
0,01 ± 0,005 kPa/s. Detta ställer stora krav på press och styrutrustning. Figur 6.6 visar 
en jigg för spräckdragprov. 

Fördelarna med spräckdragprovning är att det går att tillverka långa provkroppar som 
ger en del för bestämning av den enaxiella tryckhållfastheten och en del för bestämning 
av den indirekta draghållfastheten. Vid bestämning av direkt draghållfasthet måste 
speciella provkroppar tillverkas, se SS EN 13286-40. 

 

Figur 6.6  Jigg för spräckdragprovning. Foto Per Lindh. 

Metoden med att packa in i plaströr enligt figur 1.5 går bra att kombinera med seismik-
mätningar. Resonansfrekvensmätningar på de stabiliserade provkropparna utförs med en 
specialutvecklad mätutrustning (Rydén, 2004). Metoden bygger på att man mäter prov-
kroppens resonansfrekvens antingen med en kompressionsvåg (axiellt) eller med en 
skjuvvåg (radiellt), se Figur 6.7. 
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Figur 6.7  Figuren visar resonansfrekvensmätning på en provkropp. Resonans-
frekvensen kan mätas som en kompressionsvåg (P-våg, axiellt) eller som en skjuvvåg  
(S-våg, radiellt). Foto Per Lindh. 

Traditionellt har resonansfrekvensmätningar kopplats till E-modul men ett flertal studier 
har visat på en mycket bra korrelation mellan p-vågshastighet och tryckhållfasthet 
(Rydén & Lindh, 2006), se kap 4 

Det finns många fördelar med resonansfrekvensmätningar. Metoden är icke förstörande 
och därmed kan samma provkropp mätas vid flera tidpunkter för att kontrollera 
tillväxten. Dessutom kan samma parameter mätas både i laboratoriet och i fält vilket ger 
ett mervärde med avseende på kvalitetskontrollen. 

Frostbeständigheten hos den stabiliserade jorden testas genom upprepade frys och tö 
cykler. Ett förslag till standard är under prövning inom TC 227 TG5N19. Testet innebär 
att sex provkroppar packas in varav tre provkroppar utgör referensprovkroppar. De 
andra tre provkropparna cyklas enligt ett speciellt förfarande i 10 cykler. Efter 
cyklingen testas tryckhållfastheten eller draghållfastheten på alla sex provkropparna. 
Kvoten mellan resultaten från referensproverna och de testade proverna beräknas. 
Denna metodik har blivit kritiserad av Lotman (2005) då de avformade provkropparna 
inte har något sidostöd efter 17 dygns lagring i cylindrar. 

Jordens humushalt testas företrädesevis med hjälp av kolorimetermetoden (SGI 
Rapport 27). Tidigare användes glödgningsmetoden men denna metod kan visa fel om 
jorden innehåller kalkhaltigt material. 

Sulfidhalt bestäms genom kemisk analys varvid en liten delmängd av den homogeni-
serade jorden skickas till ett miljölabb. 

I vissa fall där det befaras risk för svällning på grund av sulfidhalt eller svällande 
lermineral utförs svällningsförsök. Försöken innebär att provkroppar får stå och suga 
vatten från botten av provet och under tiden mätes om provet sväller (axiellt), jmf  
SS-EN 13286-47:2004. 

Om de inledande hållfasthetsproverna inte uppvisar förväntat resultat kan, i de fall kalk 
används som bindemedel, orsaken vara lerans sammansättning. Genom att utföra 
röntgendiffraktion erhålls information om vilka lermineraler som ingår i den aktuella 
leran. De olika lermineralernas reaktivitet finns beskrivet i kap. 4. 
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 Rekommendationer/krav avseende laboratorieförsöken 6.4.2

I Tabell 6.2 återfinns en sammanfattning avseende krav och rekommendationer när det 
gäller laboratorieförsök.  

Kraven på den stabiliserade jorden är ett resultat av dimensioneringen. En guide för 
rimliga mängder avseende bindemedelsmängd och kombinationer återfinns i Tabell 4.4. 

Generellt sätt måste de tekniska kraven vägas mot de ekonomiska aspekterna. Se 
diskussion i kapitel 2.5, där just kostnaden för bindemedelmängd ställs i relation till den 
tekniska kvaliteten och förväntad effekt på lång sikt. Kostnaderna för metoden ställs 
mot alternativa lösningar, oavsett om man väljer att titta på en strikt investeringskalkyl 
eller en livscykelkostnad för vägen.  
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Tabell 6.2  Sammanfattning av rekommendationer/krav. 

Moment Rekommendationer/krav Anmärkning 
Vattenkvot Vattenkvoten måste vara inom ramen för vad som är 

tekniskt och ekonomiskt möjligt. T.ex. måste det 
praktiskt gå att sprida och fräsa ner bindemedlet.  

De ekonomiska faktorerna 
blir oftast avgörande för den 
maximala vattenkvoten. 

Kornfördelning Kornfördelningen bör inte vara ensgraderad eller 
enbart innehålla grus eller grövre. 

Ensgraderade jordar innebär 
mer bindemedel. 

Packnings-
egenskaper 

Stabiliserad jord kräver mer packningsarbete för att 
erhålla samma densitet som ostabiliserad jord.  

 

Inblandnings-
försök 

Utförs i tillräcklig omfattning baserat på objektets 
art. 

Vattenkvot 
stabiliserat 

Efter stabilisering måste vattenkvoten vara inom ett 
spann som ger acceptabla MCV. Detta säkerställer att 
vattenmängden är tillräcklig för fullgod härdning samt 
att materialet kan packas ihop med normal 
packningsutrustning. Dessutom säkerställs att 
luftporhalten är under 5 %. 

 

Packnings-
egenskaper stab 

Stabiliserad jord kräver mer packningsarbete för att 
erhålla samma densitet som ostabiliserad jord. Här 
måste tillse att det går att packa ihop det stabiliserade 
materialet så att luftporhalten < 5 %. 

 

Provkropps-
tillverkning 

Bör utföras på ett sådant sätt att både provkroppar för 
enaxiella tryckförsök och indirekt draghållfasthet kan 
tillverkas samtidigt. 

 

Enaxiell 

tryckhållfasthet 

Här skall kraven från dimensioneringen verifieras.  

Resonans- 

frekvensmätning 

Resonansfrekvensmätning är en ickeförstörande 
provning som kombineras med enaxiella tryckförsök. 
Samma egenskaper skall mätas upp i fält. 

Graddygn måste beaktas. 

E-modul Bestämning av E-modul kan utföras samtidigt med 
resonansfrekvensmätning vilket ger materialets modul 
vid olika töjningsnivåer. 

 

Draghållfasthet 
alt. 

Indirekt 
draghållfasthet 

Indirekt draghållfasthet är att föredra då 
provkroppstillverkningen kan kombineras med 
provkroppstillverkningen för de enaxiella 
tryckförsöken. 

 

Frosthävning Ingen standard. Frosthävning i stabiliserat material 
brukar inte vara dimensionerande. 

 

Frys/tö Standard under framtagande. Dock finns kritik för att 
frysprovningen sker på provkroppar utan sidostöd. 

 

Humushalt Bör vara mindre än 2 à 3 %  

Sulfidhalt Bör testas där sulfidhaltiga jordar är förekommande.  

Svällningsförsök Se ovan.  

XRD Metoden tillämpas då stabilisering inte har någon 
effekt på jorden 

 

 
6.5 Verifiering/kontroll i fält (projektering och utförande) 

 Provytor 6.5.1

För att verifiera metoden tillämpbarhet utförs i tidigt skede provytor. Dessa provytor 
kan sedermera ingå i den färdiga konstruktionen om kontrollkriterierna har uppfyllts. 
Innan denna typ av arbete påbörjas skall entreprenören upprätta en komplett arbets-
beredning som även beskriver kontroller och omfattning av dessa. Dokumentet skall 
även innehålla vilka krav som skall innehållas. 
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På provytorna utförs kontroller enligt Tabell 6.3. Kraven från Tabell 6.2 skall uppfyllas. 

 
 Utförandekontroll 6.5.2

I Tabell 6.3 finns exempel på vilka kontroller som bör utföras och i vilken omfattning. 
Tabellen är modifierad från BLA (2006). Omfattning måste dock anpassas efter 
respektive objekt, och nedanstående ska ses som förslag. Vid upprättande av 
arbetsberedningen för objektet bör man fokusera på att göra fältkontroll av de 
parametrar som anses mest relevanta för att bedöma kvaliteten. Gränsvärden för de 
egenskaper som avgör kvalitet bestäms utifrån laboratorieförsöken som utförts under 
projekteringen.  

 

Tabell 6.3  Förslag på fältkontroller och omfattning. 

Kontroll – testning Föreslagen omfattning (bör 
objektspecificeras) 

På ingående komponenter  

Jord: vattenkvot, organisk halt (totalhalt sulfat) 1 per 1.000 m2 utföres och avrapporteras före 
stabiliseringsarbetet utförs 

Leveranskontroll av bindemedel Veckovis, fraktsedlar från leverantör 

Bindemedelsmängd per ytenhet 3 per 500 m2 

På den stabiliserade jorden  

Vattenkvot och MCV efter inblandning 1 per 500 m2 men minst 3 per dag 

Vattenkvot och MCV vid packning 1 per 500 m2 men minst 6 per dag 

Om lämpligt, sönderdelningsgrad testas efter 
fräsning 

1 per 500 m2 men minst 3 per dag 

Om lämpligt, sönderdelningsgrad testas vid 
slutpackning 

1 per 500 m2 men minst 3 per dag 

Fräsdjup 1 per 500 m2 men minst 5 per dag 

Densitet alt. densitetsbestämning av MCV-
provkroppar enl. ovan. 

1 per 500 m2 men minst 5 per dag 

Tryckhållfasthet alt. seismik 1 per 500 m2 men minst 3 per dag 

Volymstabilitet (svällning) 1 per 3000 m2 men minst 1 par per dag 

På ytan  

Jämnhet  

Separation och täthet Visuell kontroll per kontrollobjekt 

 

I leveranskontrollen ingår typ och mängd av bindemedel. Denna kontroll utförs oftast 
med hjälp av transportörens leveranssedlar. Innan bindemedlet sprids utförs en kontroll 
av jordens vattenkvot. Kontrollen utförs enklast med hjälp av en mikrovågsugn och en 
våg. Den uppmätta vattenkvoten kontrolleras mot designvattenkvoten. Vid en för låg 
vattenkvot tillsätts vatten med hjälp av en vattentunna eller via fräsens dysor. Vid en för 
hög vattenkvot kan en inledande fräsning utan bindemedel utföras för att på så sätt lufta 
jorden. Som alternativ till detta kan en något ökad bindemedelsmängd kompensera en 
viss avvikelse mot designvattenkvoten. Här bör dock alltid ansvarig geotekniker 
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kontaktas som baserat på resultat från inblandningsförsök kan bedöma om avvikelsen är 
acceptable.  

Moderna spridarutrustningar har lastceller som visar spridd mängd i förhållande till 
körd sträcka. Denna mätning bör dock kontrolleras med stickprovskontroller enligt 
VVMB 42:1997. Om en lägre bindemedelsmängd än den dimensionerade har påförts 
kompletteras mängden. Vid en alltför hög bindemedelsmängd kan fräsdjupet ökas något 
för att erhålla en utspädning av bindemedlet. Här bör dock påpekas att en allt för stor 
ökning av fräsdjupet innebär en risk för dålig packning i botten på det stabiliserade 
skiktet. En variant är att fräsa djupare och sedan schakta av ”överskottet”. Detta kan 
dock leda till att andra nivåjusteringar kan behövas utföras. 

Fräsdjupet kontrolleras genom att gränsen mellan stabiliserat och ostabiliserat schaktas 
fram för hand och djupet mäts med tumstock. Vid en för grund fräsning kan en justering 
utföras i den andra fräsningen. Vid en alltför djup fräsning erhålls en utspädning av 
bindemedlet. Vid större avvikelser bör en lättare packning av det stabiliserade skiktet 
utföras varefter en komplettering av bindemedelsmängden bör utföras med efterföljande 
fräsning. 

Homogeniteten på det stabiliserade materialet kontrolleras som en okulär besiktning 
efter fräsning. Om homogeniteten inte bedöms som tillräcklig utförs ytterligare en 
fräsning. Alternativt kan grad av pulverisering användas som mätmetod. 

Kontroll av sönderdelningsgrad (pulverisering) har störst betydelse för finkorniga 
jordar med ett högt lerinnehåll. Provningen utföres enligt SS EN 12386-48:2005 och 
innebär att 1 kg (m1) stabiliserat material hälls på en 5,6 mm sikt varefter sikten skakas 
försiktigt och massan som stannat kvar på sikten vägs (m2). Därefter sönderdelas det 
kvarvarande materialet för hand och sikten skakas på nytt samt kvarstannad mängd vägs 
(m3). Sönderdelningsgraden bestäms enligt ekvation 6.1. 

100
	

 (6.1) 

Enligt brittiska rekommendationer skall sönderdelningsgraden, p, vara större än 30 %. 
Vid byggandet av Yttre Ringvägen kring Malmö erhölls en sönderdelningsgrad mellan 
60 % till 80 % med två fräsningar trots att fräsutrustningen inte var optimerad för 
stabilisering (Lindh, 2004). 

En annan metod innebär att 95 % av det stabiliserade materialet skall passera en 28 mm 
sikt och 30 % skall passera en 5 mm sikt vid användande av kalk som bindemedel. Vid 
cementstabilisering skall 60 % passera en 5 mm sikt (Smith, 1996). 

Packningskontroll kan utföras som en yttäckande packningskontroll med bärighets-
mätningar i de sämsta punkterna. Denna metod kan vara missvisande vid stabilisering. 
Ett alternativ är att efter stabilisering utföra MCV på det stabiliserade materialet och om 
MCV > 12 tillsätts vatten i en ny fräsning och därefter kontrolleras MCV igen. Om 
MCV är inom gränserna utförs packning. Vid packning med MCV packas materialet 
optimalt vid aktuell vattenkvot. Detta medför att maximal densitet uppnås med den 
aktuella vattenkvoten. Ett MCV ≤ 12 säkerställer att luftporhalten är minder än 5 % 
(Smith, 1996). Sambandet mellan MCV och tryckhållfasthet bygger på sambandet 
mellan porositet och tryckhållfasthet. Detta kan givetvis också uttryckas i ett samband 
mellan densitet och tryckhållfasthet. 

Jämnhetskontroll utförs som vid traditionellt byggande.  
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 Funktionskrav på produkten 6.5.3

Funktionskravet på produkten mäts i fält. Entreprenören upprättar ett kontrolldokument 
som omfattar ställda funktionskrav. Tabell 6.4 visar de vanligaste funktionskraven. 
Vilket funktionskrav som väljs beror på dimensioneringssätt. Vi kan välja att använda 
tryck-hållfasthet eller modul som indata beroende på vilket dimensioneringsprogram 
som väljs. 

Tabell 6.4  Funktionskrav på produkten 

Parameter Metod Anmärkning 

Tryckhållfasthet Seismik 

Inpackning och accelererande 
provning 

Seismiken måste korreleras mot 
provtryckning av provkroppar i lab 

Bärighet/modul Plattbelastning, Tung fallvikt, Lätt 
fallvikt 

Vid hög hållfasthet ger den lätta 
fallvikten missvisande resultat. 
Korrelering krävs 

E-modul Seismik Korreleras mot laboratorieförsök för 
att utföra E 

 

Nedan ges några exempel på kravnivåer som ställs på modulen i olika länder; 
 Enligt danska specifikationer skall en E-modul av minst 45 MPa uppnås 

(”minifallvikt”) efter stabilisering och komprimering innan lager av 
fyllning/överbyggnad läggs på (Vejdirektoratet, 2010).  

 I Tyskland finns samma kriterier, dvs. 45 MPa i EV2. (EV2 är inte samma 
modul som mäts upp i laboratorium) 

 För att köra ut med maskiner på den stabiliserade ytan krävs en modul av minst 
100 MPa enligt erfarenheter i Tyskland och Danmark (Hejlesen, 2011). 
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7 Utförande 

7.1 Allmänt 

Stabilisering av terrasser kan ske på olika sätt. Det vanligaste sättet är att materialet 
stabiliseras på plats. Detta kan ske både vad gäller skärningar och i fyllning. Ett annat 
sätt är att massorna stabiliseras i samband med schakt. Denna stabilisering kan ske med 
hjälp av bindemedelsspridare och en stabiliseringsfräs eller med hjälp av ett mobilt 
blandningsverk. I undantagsfall kan en bandtraktor med tjältänder eller en bandtraktor 
med djupharv användas för att blanda ner bindemedlen i jorden. Metoden med 
stabilisering i schakt används enbart vid fyllning och innebär att de stabiliserade 
massorna transporteras till bankfyllningen. Valet av stabiliseringsmetod vid fyllning 
beror oftast på produktionstekniska överväganden och tillgång på utrustning. 

För att utföra stabilisering krävs diverse utrustning. Nedan följer en uppräkning av 
utrustning som kan behövas. Exakt vilken utrustning som används beror på 
platsspecifika förhållanden. 

 Bandtraktor eller likvärdigt för att förbereda jorden (uppluckring, borttagning av 
sten) 

 Lagringsutrustning för bindemedel, silo eller bulksläp (kompressor vid bulksläp) 
 Spridningsutrustning för bindemedel (dumper eller dragen traktorvagn) 
 Stabiliseringsfräs (självgående eller traktordragen fräs) 
 Utrustning för bevattning (justering av vattenkvot och/eller för härdning) 
 Väghyvel för nivåjustering 
 Packningsutrustning (vibrationsvält och ev. gummihjulsvält) 
 Mobilt blandningsverk 
 Emulsionsspridare. 

I Figur 7.1 återfinns en principbild för terrasstabilisering. 

 

 

Figur 7.1  Principbild terrasstabilisering (Wirtgen, 2000). 
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7.2 Förberedelse för stabilisering 

Före spridningen av bindemedel och stabiliseringen justeras ytan till korrekt jämnhet då 
jämnheten hos det stabiliserade skiktet är beroende av ursprungsjämnheten. Nivån före 
stabilisering och spridning av bindemedel bör ligga ca 20 mm lägre än den färdiga 
nivån. Förändringen i nivå beror dels på tillförandet av material (bindemedlet) samt 
förändringen i jordens struktur. 

I vissa fall behöver jorden förberedas inför stabiliseringen. Denna förberedelse kan vara 
block- och stenrensning, uppluckring för att underlätta inblandning eller för att justera 
jordens vattenkvot. Stenrensning bör utföras så att all sten större än 125 mm rensas bort 
(Smith,1996). 

I vissa fall kan även en djupharvning medföra en ökad homogenitet hos jordmaterialet. 
Om någon av ovanstående åtgärder behöver utföras avgörs från fall till fall. Oftast ger 
förundersökningarna en god indikation på om åtgärder behövs. I vissa fall kan åtgärder 
utföras för att effektivisera efterföljande moment. Figur 7.2 visar effekterna av en dålig 
stenrensning. 

 

Figur 7.2  Fotot visar sten som följer med stabiliseringsvalsen. Stenen minskar 
fräsningens effektivitet och innebär också skador på fräsvalsens hårdmetallspetsar. 
Foto Per Lindh. 

Uppluckring kan innebära att endast en fräsning behöver utföras men det kan också 
innebära att mer justeringsarbeten behöver utföras. Uppluckring kan ibland föregås av 
bindemedelsspridning, se nedan. 

Vid stabilisering med stabiliseringsfräs börjar processen med spridning av bindemedel 
på den jord som skall stabiliseras. Vid stabilisering direkt på terrassnivå erhålls bäst 
kvalitet om ytan är färdigjusterad före spridning av bindemedel. Justeringen bör hålla 
samma noggrannhet som är föreskrivet på terrassnivå. Dock bör här påpekas att nivån 
ökar efter stabilisering eftersom bindemedel tillförs.  

 
7.3 Lagring och spridning av bindemedel 

Bindemedel lagras enligt ovan antingen i silos eller i ett bulksläp. Vid lagring i bulksläp 
behövs även en kompressor för att trycksätta bulksläpet. Vid hantering av bindemedel 
måsta leverantörernas säkerhetsföreskrifter följas. Bindemedlen är basiska och frätande, 
se vidare avsnitt 7.8. 
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Figur 7.3 visar en silouppställningsplats för påfyllning av bindemedel. Silouppställ-
ningsplatsen måste enkelt kunna nås av bulkbil för påfyllning av bindemedel. Om 
bindemedlet består av olika komponenter som skall blandas på plats krävs en silo per 
bindemedelskomponent. Kapaciteten hos silos bör klara av minst en dags produktion för 
att inte riskera onödiga stillestånd. 

 

Figur 7.3  Silouppställningsplats med två silos. Foto Per Lindh. 

Bindemedelsspridningen utförs med fordon som är speciellt framtagna för att sprida rätt 
mängd bindemedel. Dessutom är de konstruerade med tanke på att minimera damnings-
effekter vid bindemedelsspridningen. Här bör påpekas att rådande väderlek avseende 
vind- och nederbördsförhållande är av stor betydelse för damningseffekterna. En fuktig 
terrass innebär mindre damning. Spridning bör dock inte utföras vid nederbörd. Spridar-
utrustningen är ofta försedd med lastceller och en noggrann trippmätare. Detta innebär 
att spridd bindemedelsmängd kan avläsas kontinuerligt. 

Bindemedlet kan spridas en eller flera gånger beroende på om mängden bindemedel är 
stor och/eller om bindemedlet består av flera komponenter som inte är förblandade. 
Nackdelen med att sprida bindemedel i flera omgångar är en ökad risk för damning. 
Fördelarna är en större flexibilitet vid användandet av olika bindemedelskomponenter. 
Bindemedelsspridare kan vara konstruerade som dragna vagnar, monterade på lastbils-
chassi eller monterade på dumperchassi. Figur 7.4 till Figur 7.6 visar olika typer av 
spridarfordon. För riktigt blöta jordar kan bandburna spridarfordon användas. 
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Figur 7.4  Lastbilsmonterad bindemedelsspridare. Här sprids bindemedlet i två skikt. 
Denna spridare kräver fasta jordar. Foto Per Lindh. 

 

Figur 7.5  Spridning av bindemedel med hjälp av en specialbyggd dumper. Foto Per 
Lindh. 

 

Figur 7.6  Trailerdragen spridarvagn. Denna typ kräver fasta jordar. Foto Per Lindh. 

 

För att kontrollera spridd mängd bindemedel kan kontroller göras med tråg, se Figur 
7.7, eller med en fiberduk som placeras på marken före spridningen. Efter spridningen 
vägs mängden bindemedel. 
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Figur 7.7  Kontroll av bindemedelsmängd per ytenhet. Foto Per Lindh. 

I de franska rekommendationerna finns ett riktvärde på att bindemedelsspridningen skall 
avbrytas då det vindtransporterade dammet har transporterats mer än 50 till 80 meter 
från arbetsplatsen (LCPC, 2004). 

 
7.4 Inblandning av bindemedel 

Efter spridandet av bindemedlet utförs en inblandning av bindemedlet till önskat djup. 
Denna inblandning utförs vanligtvis med en stabiliseringsfräs men kan i vissa fall 
utföras genom harvning med en bandtraktor. Metodiken med harvning förekommer 
oftast i samband med stabilisering i schakt då materialet får extra omblandning vid 
schaktarbetet och vid utläggning. Metodiken innebär dock risker för en ojämn fördel-
ning av bindemedel och därmed också en ojämn slutprodukt. Fräsutrustningen kan vara 
en självgående fräs eller en traktordragen fräs. Figur 7.8 visar en traktordragen fräs med 
en frontmonterad spridarficka. 

Fräsningen brukar normalt ske med två överfarter. Vid blandade bindemedel som 
innehåller kalk kan kalken fräsas in i första fräsningen och nästa bindemedlet fräses in i 
den andra fräsningen som i detta fallet kan ske efter en väntetid på 1h. Detta förfarande 
är vanligt vid ”feta” jordar, d.v.s. jordar med ett högt innehåll av ler. Anledningen är att 
kalken ”koagulerar” leran vilket innebär att leran sönderdelas och därmed blir mindre 
plastisk. Genom denna omvandling erhålls ett material som mer liknar ett friktions-
material och detta ger en bättre inblandning av det andra bindemedlet. Vilken metodik 
som passar bäst kan provas ut på provytorna. 
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Figur 7.8  En traktordragen fräs med frontmonterad spridarficka för samtidig 
bindemedelsspridning och fräsning. Foto Per Lindh. 

Fördelarna med traktordragna fräsar är dels att de kan transporteras utan special trailer. 
En annan fördel är att de kan förses med dubbelmontage och därmed komma ut på lösa 
jordar. Detta begränsas genom att bindemedlet först måste spridas. Traktordragna fräsar 
passar mycket bra till mindre projekt då de är smidiga och kan fräsa nära hinder. En 
nackdel med de traktordragna fräsarna är djuphållningen. En ojämnhet i den obehand-
lade ytan innebär att denna ojämnhet medför en förändring i fräsdjup. Även en ned-
sjunkning av ett bakhjul medför att djuphållningen varierar över bredden. Detta innebär 
även en förändring av bindemedelsinblandning per djup. 

En självgående fräs av den typen som se i Figur 7.9 har individuella hjulupphängningar 
för varje hjul samt ett datorbaserat system som bibehåller det inställda fräsdjupet 
oberoende av lutning eller om något hjul sjunker ner. 

 

Figur 7.9  En självgående fräs som används för modifiering av en uppställningsyta. 
Foto Per Lindh. 

 
7.5 Packning 

Packningen är en mycket viktig del av stabiliseringen. Packningen bör utföras snarast 
möjligt.  

Vid cementstabilisering bör stabiliseringen ske senast två timmar efter spridningen av 
bindemedlet. Anledningen till den korta tiden är att efter två timmar börjar hydratations-
processen vilket innebär att gelbildningen börjar med en initiell hållfasthetstillväxt som 
följd. Denna hållfasthetstillväxt medför att ett ökat packningsarbete måste tillföras för 
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att erhålla samma densitet som om inte gelbildningen hunnit starta. Här skall dock 
påpekas att i vissa fall kan en ökning av packningsmotståndet vara positivt för 
slutresultatet. Detta bör endast användas i samråd med en på området erfaren 
geotekniker. Packning kan ske både med vibrerande vält och via statisk vältning. 
Packningsarbete motsvarande det som föreskrivs i AMA ska minst tillföras. I många fall 
bör kraven ställas något högre. För att uppnå en hög täthet av yta kan en gummihjulsvält 
användas för slutpackning. 

Packningen utförs med hjälp av en vibrerande slätvalsvält, se Figur 7.10. 

 

Figur 7.10  Slätvalsvältning av en stabiliserad yta. Fotot visar från vänster en yta med 
bindemedel, en fräst yta och en packad yta. Foto Per Lindh. 

 

Figur 7.11  Gummihjulsvält som packar en stabiliserad yta. Foto Per Lindh. 

 
7.6 Nivåjustering 

Efter packning utförs nivåjustering med en väghyvel. Tillgänglig tidsrymd mellan 
infräsning av bindemedel och nivåjustering beror på bindemedelstyp. Denna tidsrymd 
brukar betecknas som bindemedlets öppettid. Vid användande av cement bör tiden 
mellan infräsning och justering vara högst två timmar. Om öppettiden överskrids 
innebär det att en del av bindemedlet har börjat härda och då behövs extra packnings-
arbete för att uppnå fullgod packning. Om mycket av bindemedlet har börjat härda kan 
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detta också påverka slutproduktens sluthållfasthet och beständighet. Figur 7.12 visar 
justering av en stabiliserad lermorän. 

 

Figur 7.12  Slutjustering av en stabiliserad lermorän. Foto Per Lindh. 

 
7.7 Finjustering samt ev. vattning 

Efter slutjusteringen kan en slätvältning eller en packning med gummihjulsvält behövas 
för att tillräcklig finish skall uppnås, se Figur 7.10. och Figur 7.11. Efter justering och 
slätvältning kan vattning av ytan behövas. Omfattningen av bevattningen beror på 
väderförhållanden, bindemedelsmängd och jordens initiella vattenkvot. Bevattningen 
bör ske på ett sådant sätt att ytan på det stabiliserade skiktet inte tillåts torka ut. En 
uttorkning medför större risker för torksprickor. Figur 7.13 visar en lastbilsmonterad 
vattentank.  

Som alternativ till bevattning kan det stabiliserade skiktet förses med en bitumen 
emulsion. Bitumenemulsionen har två funktioner, dels att hindra avdunstning från det 
stabiliserade skiktet dels skydda det stabiliserade skiktet från nedträngande vatten. 
Genom att tillsätta ett fint grus (4-6) i samband med spridningen av bitumenemulsionen 
erhålls ett starkt skikt som efter påförande av ett slitlager kan användas för byggtrafik. 
Figur 7.14 visar påförandet av bitumenemulsion och grus 4 kg/m2. Olika typer av 
emulsioner bryter efter olika tider. Brytningstiden varierar även med väderleken. 

 

Figur 7.13  Bevattning av en stabiliserad yta. Foto Per Lindh. 
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Figur 7.14  Försegling av en stabiliserad lermorän med bitumenemulsion och grus. 
Foto Per Lindh. 

Figur 7.15 till Figur 7.17 visar på olika resultat efter packning av en stabiliserad yta. 
Figur 7.15 visar på ett mycket bra resultat med en slät yta. 

 

Figur 7.15  Ytan på en stabiliserad lermorän. Ytan är fast och utan sprickor eller 
märken. Foto Per Lindh. 

Figur 7.16 visar på en packad stabiliserad yta där vältens gummihjul har sjunkit in och 
bildat sprickor och nedtryck där vatten kan samlas. 

 

Figur 7.16  Ytan på en stabiliserad lermorän där en lägre bärighet gjort spår och 
sprickor av vältens gummihjul. Foto Per Lindh. 

Figur 7.17 visar på en stabiliserad yta där den underliggande bärigheten varit för låg. 
Svaret från undergrunden har varit för låg vilket resulterat i stora sprickor och ett 
inhomogent material som inte hänger ihop 
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Figur 7.17  En stabiliserad lermorän där undergrunden inte klarat av att bära 
packningsarbetet vilket resulterat i ett uppsprucket inhomogent skikt. Foto Per Lindh. 

 
7.8 Hälso- och säkerhetsaspekter 

Metodens hälsoaspekter är mycket viktiga dels ur ett arbetsmiljöperspektiv dels för 
säkerhet och hälsa för tredje man. Förutom de normala arbetsmiljömässiga aspekterna 
vid ett anläggningsarbete tillkommer några extra beroende på arbete med bindemedel. 
De i denna rapport behandlade bindemedlen, kalk, cement och slagg är alla basiska och 
kan orsaka: 

 Frätskador (irritation) på hud och ögon 

 orsaka besvär i andningsvägarna vid inandning 

 orsaka allergiska besvär vid långvarig kontakt. 

Förutom skador på människor och djur kan dammbildningen även skada materiella 
tillgångar. För att minimera riskerna måste tillverkarnas säkerhetsrekommendationer 
alltid följas. Riskerna består till största delen av förekomst av dammoln som kan 
hänföras till: 

 transport och lagring 

 spridning av bindemedel 

 fräsning. 

Vid fyllning av silos kan damning uppstå genom överfyllning, dålig funktion på 
luftfiltren eller slangbrott då bindemedlet blåses med tryckluft från bulkbil till silos. För 
att minimera riskerna bör återkommande kontroller av utrustningens funktionalitet 
utföras. Fyllningen av spridarutrustningen kan antingen ske med skruvmatning eller 
fyllning med tryckluft. Vid fyllning med tryckluft skall samma rekommendationer följas 
som vid silofyllning. Vid skruvmatning minskas riskerna för damning. 

Själva spridningen ger alltid upphov till dammbindning. De flesta utrustningar är 
försedda med anordningar för att minimera damning. Damning i kombination med vind 
kan ge en stor spridning. En annan orsak till damning är när spridarfordonet körs på ytor 
med bindemedel som ännu inte är frästa, t.ex. vid spridning i två eller flera skikt. 

Fräsningen kan också orsaka dammbildning. Speciellt i början och slutet på fräsningen 
då frästrumman är i ett övre läge. Förekomsten av stenar i den stabiliserade volymen 
ökar risken för dammbildning då frästrumman kan behövas lyftas. 
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Enligt de franska rekommendationerna bör inte bindemedel spridas på större ytor än vad 
som kommer att fräsas under den nästkommande halvtimmen. I känsliga områden 
rekommenderas att bindemedlet fräses in i jorden inom 15 minuter (LCPC, 2004). 

För att erhålla bästa möjliga arbetsmiljö bör personalen som arbetar med bindemedlen 
ha följande utrustning: 

 heltäckande kläder 

 skyddsglasögon 

 andningsmask 

 skyddshandskar 

 skyddsskor. 

Arbetshytter i moderna fräsar och spridarvagnar är försedda med luftkonditionering som 
har filter. Här måste tillses att filtren byts ut för att erhålla korrekt funktion. 

På alla arbetsplatser måste där finnas första hjälpen lätt tillgänglig. Vid hantering av 
bindemedel bör där också tillses att där finns tillgång till vatten för att skölja av 
bindemedel från huden. Där bör också finnas speciella sköljflaskor för ögonen. 
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