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FÖRORD 

Kalkpelarmetode:n har anvär1ts för djup;3ta.bilisering av lös l2ra seda11 
mitten av 1970·-·talet. Je.i har anvär.ts främst i samband med vägbanka~:
och ledningsschakter. F.ssdtat av 10 å:cs forskning och praktisk använd
ning har' tidigare redovisats i Rapport 31 från Statens geotekniska in
stitut (SGI). I rapporten framhålls behovet av tillämpningsanvisningar 
för praktiskt bruk. 

Denna skrift beskriver dagens praxis vid användning och dimensionering 
av kalkpelarförste.rkaing vid ledni:ngsgravar. Rapporten har utarbetats 
av SGI på uppdrag av Statens råd för byggr..adsforskning, BFR. 

I projektet har också medverkat Allan Ekström, Banverket och Algis 
Vilkenas, Bredenberg Geo AB, till vilka författarna framför sitt varma 
tack. 

Linköping i oktober 1988 

Helen Åhnberg Göran Holm 
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1. BAKGRUND 

Djupstabilisering enligt kalkpelarmetoden innebär att pelare med 0,5 
eller 0,6 meters diameter och upp till 15 meters längd (Sverige 1988} 
tillverkas i lös finkornig jord genom mekanisk inblandning av osläckt 
kalk eller något annat stabiliseringsmedel. Stabiliseringen medför 
framförallt förbättrade deformationsegenskaper hos jorden (minskade 
sättningar) samt förbättrad lastupptagande förmåga totalt (ökad stabi
litet). 

Kalkpelarmetoden, som utvecklades i Sverige under början av 1970-talet, 
har under senare år fått relativt stor spridning som jordförstärknings
metod vid grundläggning av vägbankar, lätta konstruktioner, ledningar 
i jord samt stabilisering av slänter vid rörgravsarbeten. Figur 1 visar 
den ökande pelarproduktionen från starten 1975 och volymen pelare in
stallerade för förstärkning för ledningsgravar. 

Under denna utvecklingsperiod har metoderna för förundersökningar, di~ 
mensionering och kontroll successivt förbättrats, samtidigt som erfa
renheter av såväl teoretisk som praktisk och ekonomisk natur erhållits. 
Erfarenheterna har varit huvudsakligen positiva, både funkionellt och 
ekonomiskt. 

Hittills har emellertid endast en begränsad grupp projektörer och en
treprenörer varit engagerade i förstärkning med kalkpelare. 

Denna skrift syftar därför till att ge en sammanfattande information om 
kalkpelarmetoden, speciellt avsedd som vägledande anvisning för den som 
vill utnyttja djupstabilisering som förstärkning för ledningsgravar. 
Detta särskilt med tanke på de tids- och kostnadsbesparingar samt ar
betstekniska fördelar som metoden i många fall kan ge jämfört med al
ternativet spontning för rörgravsarbeten. 
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Figur 1. Svenska entreprenörers kalkpelarproduktion i Norden 1975-
1987. (~500 ekv = antal meter ~500 mm pelare+ 1,44 x 
antal meter ~600 mm pelare.) 
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2. METODBFSKRIVNING - ALLMÄNT 

2.1 Maskinutrustning, installations- och kontrollteknik 

För närvarande finns sex kalkpelarmaskiner i Sverige vilka alla ägs av 
BPA Byggproduktion AB. Samtliga maskiner är av typ LPS-4, se data i 
figur 2. 

Idag finns två typer av inblandningsverktyg, en som ger pelare med dia
metern 0,5 meter och en som ger 0,6 meter. 

Två olika typer av master kan kopplas till maskinerna, en för stabili
sering ned till 10 m under markytan, och en för stabilisering ned till 
15 m. 

Under neddrivningen av inblandningsverktyget, se figur 3, roteras detta 
samtidigt som det trycks ned. Normalt drivs verktyget på detta sätt ned 
i jorden 0,1 m per varv, vilket motsvarar stighöjden hos inblandnings
verktygets blad. Detta innebär att neddrivningen av verktyget för de 
längsta pelarna (15 m) normalt utförs på ca 2 minuter. 

En viss avvikelse från längder, centrumavstånd mm brukar kunna accep
teras. Toleransgränser anges normalt enligt följande: 

Längdtolerans: • angivet djup ±0,1 a 0,2 m 
• till "fast botten" 

Tolerans för • fristående pelare - ±10% av angivet avstånd 
centrumavstånd: • överlappande pelare (0,05 m) - ±0,03 m 

Lutningstolerans: • 10 mm/m 

Vid överlappande pelare kan strängare lutningsskrav erfordras. 

Utmatningen av stabiliseringsmedel sker under uppdragningen. Stabili
seringsmedlet blåses ut med hjälp av tryckluft genom ett munstycke all
deles ovanför blandningsverktyget, se figur 3. Maskinens utmatningska
pacitet vid användande av kalk är 12 - 25 kg/m. Kalkutmatningen avbryts 
normalt 0,2 a 0,5 meter under markytan för att förhindra att kalk 
sprids upp i luften och på markytan. 

Utmatning av stabiliseringsmedel registreras kontinuerligt med en skri
vare i förarhytten. Registreringen kan ske med olika skalor. Normalt 
acceptabel skala hos skrivaren är 1:100 för djupregistreringen (10 mm 
på pappret= 1 m i fält) och 10 mm= 20 kg stabiliseringsmedel förre
gistreringen av utmatad mängd. I figur 4 visas exempel på kalkutmat
ningskurvor och tolkning. Toleransgränser för utmatningen brukar nor
malt vara ±1,5 a 2 kg/meter pelare vid pelardiametern 0,5 m och± 2 a 3 
kg/meter pelare för 0,6 m. 
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Bredd 2,5 m 
Längd vid trans.port 13,5 m (mast f. 10 m-pelare) 

18,5 m (mast f. 15 m-pelare) 

Höjd vid transport 3,8 m (inkl mast) 
3,4 m (demonterad mast) 

Höjd upprest mast 14,0 m (mast f. 10 m-pelare) 
19 , 0 m (mast f. 15 m- pe l a re ) 

Tankvolym, stab.medel 2,5 m3 
ca 100 kN (transport) 
ca 125 kN (full last) 

Marktryck ca 24 kPa 

Instal1 tionsvinkel max 10° (mast f. 10 m-pelare) 
max 5° (mast f. 15 m-pelare) 

Rotationshastighet, max 75 varv/min· 
skruv 
Uppdragning/neddriv 15-100 mm/varv 
ning av skruv 

Utmatningstryck max 300 kPa 

-- --=...-=.------
r ·7 1 -r - r -, - -i--,-

r' - - ' - - ' - . ·,' 

D c=J. 

Figur 2. Den svenska kalk:pelarmaskinen LPS-4. 
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Figur 4. Exerrrpei på kaLkutmatningskurva och toLkning. 
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En kontroll görs av den totalt utmatade mängden stabiliseringsmedel 
enligt skrivaren i förarhytten genom jämförelser mellan levererad mängd 
till arbetsplatsen och påfylld mängd i tanken. 

Inblandningen sker genom att blandningsverktyget roteras under upp
dragning. Stigningen per roterat varv är lägre än stighöjden hos in
blandningsskruvens blad, vilket resulterar i att jord och stabilise
ringsmedel rörs om och blandas. Uppdragning sker normalt med stigning 
ca 25 mm/varv vid kalkstabilisering. Vid denna stigning tillverkas en 
15 meter lång pelare på ca 10 minuter. 

Vid utnyttjande av cement som stabiliseringsmedel används den lägsta 
stigningen, 15 mm/varv. Detta ger en ökad inblandningstid vilket i be
tydligt högre grad förbättrar stabiliseringseffekten vid användande av 
cement än vid kalk som stabiliseringsmedel. Vid cement som stabilise
ringsmedel används dessutom ett modifierat blandningsvertyg med kammar 
och piggar för att få bättre inblandning. Det är dessutom utformat så 
att utmatningen av stabiliseringsmedlet sker genom ett horisontellt ut
blåsningsrör, 65 mm respektive 100 mm från centrumstången vid 0,5 m och 
0,6 m pelare. 

Placeringen av utmatningshålet ovanför blandningsverktyget innebär att 
det längst ned, där neddrivning stoppat eller avbrutits, blir ett parti 
på 0,2 a 0,3 meter med ofullständig inblandning av stabiliseringsmedel. 

Maskinens kapacitet utnyttjas i vissa fall maximalt med avseende på 
vridmoment och utmatad kalkmängd. Detta gäller framförallt vid instal
lation av 0,6 m pelare. Problem kan uppstå att tränga igenom fyllning 
eller fastare skikt i jorden, eller att få full längd vid 15 m pelare. 

Under pelarproduktionen förs protokoll som normalt omfattar följande 
punkter: 

• pelarbeteckning 
• pelarlängd med referensnivå 
• datum för installation 
• ordningsföljd för installation 
• leveranser av stabiliseringsmedel 
• eventuella hinder eller störningar 

Vid en normal pelarproduktion, där arbetet flyter utan större störning
ar, installeras 300-400 m pelare per 8 timmarsskift. 

Finland har ett antal maskiner utvecklats som fungerar på i princip 
samma sätt som LPS-4. Dessa maskiner är större och har en något högre 
kapacitet. 

I 
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2.2 Stabiliseringsmedel 

Det klart dominerande stabiliseringsmedlet vid djupstabilisering med 
kalkpelarmetoden har hittills varit osläckt kalk. 

På senare år har cement med gott resultat använts vid ett par projekt 
för förstärkning under vägbankar. 

Pelare med kalk+ flygaska som stabiliseringsmedel har också tillver
kats, men hittills enbart i forskningssyfte. I ett mindre antal projekt 
har kalk i kombination med gips utnyttjats. 

De stabiliseringsmedel som idag används skall normalt uppfylla följande 
krav och specifikationer: 

• Kalk skall vara osläckt för att ge en gynnsam vattenreduktion hos 
jorden samt temperaturhöjning (verkar påskyndande på härdningen) vid 
kalkens släckning. 

• Stabiliseringsmedlet skall vara finmalt (kornstorlek 0-0,2 mm). 
• Stabiliseringsmedlet skall ha en hög flytbarhet (>70%). Flytbarheten 

anger den passerande viktprocenten av ett prov utsatt för en standar
diserad skakning på en 0,5 mm sikt [1]. 

• Kalk skall vara hårdbränd för att ge hög flytbarhet. 
e Kalk skall ha en hög Ca0-halt (>80%) för att ge god effekt. Ca0-

halten ligger normalt kring 90% i finmald osläckt kalk. 
• Stabiliseringsmedlet skall förvaras torrt. 

Mängden stabiliseringsmedel bör inte vara mindre än 12 eller större än 
25 kg/meter pelare, för att bäst passa maskinernas utmatningsanordning. 
Används större eller mindre mängder än dessa riskeras ojämn utmatning. 
Vanligtvis används en kalkmängd motsvarande 16 - 18 kg/meter 500 mm-pe
lare. Lägre halter stabiliseringsmedel än ca 6% av jordens torra vikt 
används normalt inte. Vid cementstabilisering är den inblandade mängden 
som regel 20 - 24 kg/m. 

2.3 Pelarnas egenskaper och funktionssätt 

Det är ett antal kemisk-fysikaliska processer som startas vid inbland
ning av stabiliseringsmedel. Dessa resulterar i pelare av stabiliserad 
jord med en rad specifika egenskaper som skiljer sig från den ursprung
liga ostabiliserade jordens. 

Inblandning av osläckt kalk i jord innebär att vattenhalten minskar och 
värme frigörs under släckning av kalken. Ett jonutbyte sker där tvåvär
da kalciumjoner i den släckta kalken ersätter svagare bundna joner (na
trium och kalium) och binder ihop lerpartiklar till större vattenfasta 
aggregat. 
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Kalken reagerar med jordens olika silikater och aluminater samt fria 
kiselsyra, och bildar kalciumsilikathydrater och kalciumaluminathydra
ter som binder ihop leraggregaten. Denna reaktion kan pågå under lång 
tid. 

Jordens pH-värde ökar och blir normalt omkring 12 efter inblandning av 
stabiliseringsmedel. I fält kan emellertid pH-värdet hos pelare påver
kas av omgivande jords pH och strömningsförhållanden framförallt vid 
låga pH-värden hos jorden. Vid kalk-gipsstabilisering bör hänsyn tas 
till denna risk då även en relativt liten minskning i pH (från ca 12 
till 10 å 11) kan ge hållfasthetsförsämring [2]. 

Skjuvhållfastheten hos den stabiliserande jorden blir betydligt högre 
än den ursprungliga jordens. Den ökar dessutom med tiden efter inbland
ning. 

Tillväxthastigheten för skjuvhållfastheten ökar med ökande härdnings
temperatur. Värmeutveckligen då stabiliseringsmedlet reagerar med vatt
net i jorden medför att det förstärkta området får en högre temperatur 
än tidigare. Områden med tät pelarinstallation ger därför en något 
snabbare hållfasthetstillväxt än områden med större avstånd mellan pe
larna. 

Skjuvhållfastheten blir normalt högre för leror med låg naturlig vat
tenhalt (siltig lera) än för leror med högre vattenhalt (gyttjig lera), 
se figur 5. 

I gyttja ger kalkinblandning i laboratorium oftast bara en svag effekt, 
eller inte någon alls, inom rimliga tider (ca 1 år). Cement och kalk+ 
gips däremot ger här normalt en bättre effekt med ökande skjuvhållfast
het med tiden efter inblandning i gyttjig jord, så även i viss mån kalk 
+ flygaska. Jämförande kalkpelarsonderingar av kalk- och kalk-gipspela
re i fält har dock visat på att kalk-gips inte ger en snabbare tillväxt 
än enbart kalk [3]. Homogenitet hos stabiliseringsmedlet, värmeutveck
lingen med åtföljande olika hög härdningstemperatur är fältförhållanden 
som spelar in. Normalt väljs därför kalk framför kalk-gips som stabili
seringsmedel i pelare i de fall en viss stabiliserande effekt har kun
nat uppnås vid kalkinblandning på laboratoriet. 

Kalkinblandning ger normalt dålig effekt också i jordar med högt inne
håll av svavel [4][2] samt i jordar med hög salthalt [4][5]. 

Triaxialförsök och direkta skjuvförsök har visat att friktionsvinkeln 
~• och kohesionsandelen c', varierar med typ av stabiliseringsmedel, 
typ av jord och tidpunkt efter inblandning. Uppmätta friktionsvinklar 
har varierat mellan 30°-45° för kalkstabiliserad [6], kalk-gipsstabili
serad [2] och cementstabiliserad jord. Uppmätt kohesion har varierat 
mellan ca 0-150 kPa [7] [2]. 
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Sensitiviteten blir mycket låg, normalt ca 1 ä 3, efter stabilisering. 
Detta har även gällt kalkstabilisering av extremt högsensitiva leror 
(S >200).

t 

Kompressionsmodulen hos jordprover som stabiliserats på laboratorium 
påverkas och förändras på motsvarande sätt som skjuvhållfastheten. Kom
pressionsmodulen vid kalkstabilisering utvärderad från CRS-försök för 
spänningsnivåer ca 100-400 kPa, är normalt ca 50-150 ggr den odränerade 
skjuvhållfastheten enligt enaxliga tryckförsök. 

Kalkstabiliserad jord har en krypspänning av 0,65 a 0,80 ggr brottspän
ningen [8][9]. Med krypspänning avses den spänning där deformationen 
vid konstant belastning ökar kraftigt. 

Permeabiliteten hos laboratorietillverkade prover varierar något bero
ende på typ av stabiliseringsmedel och jord. Kalkstabilisering ger 
normalt en permeabilitet som är från ungefär densamma till 100 ggr 
högre än för ursprunglig jord. Undersökningar av kalk-gipsstabiliserad 
och cementstabiliserad jord har visat på att tillsats av gips till 
kalken höjer permeabiliteten ytterligare medan enbart cement som stabi
liseringsmedel kan medföra en minskning av permeabiliteten [10]. 

I fält har kalkpelare visat sig kunna fungera som dräner [11][12]. 
Uppföljningar av kalkpelarförstärkningar har visat att permeabiliteten 
hos pelarna kan vara från ca 100 gånger större [12] till 500 a 1000 ggr 
större [13] än hos den ursprungliga jorden. Dräneringen sker troligtvis 
till stor del horisontellt genom den kalkstabiliserade jorden till pe
larnas centrum och sedan vertikalt i den försvagade zon som uppstått 
efter centrumstången. 

Pelarna har även en viss vibrationsdämpande förmåga. Vibrationsdämp
ningen ökar även med ökande hållfasthet hos det stabiliserade materia
let [14]. Vid undersökningar av vibrationsdämpande förmåga hos kalk
pelare har som resultat angivits en dämpande effekt av 30-50 %med 
avsende på den vertikala svängningshastigheten [15][14]. 

2.4 Kvalitetskontroll 

Den metod som idag normalt används för kontroll av pelare är sondering 
med kalkpelarsond, se figur 6. Sonderingen visar vilken homogenitet och 
fasthet pelarna har utmed det förstärkta djupet. 

Den odränerade skjuvhållfastheten hos pelare utvärderas normalt enligt 
[16] som 1/10 av specifika spetsmotståndet. Referenssondering utförs 
mellan pelare i den ostabiliserade leran. 

Provtagning av stabiliserad jord kan ske genom framschaktning av pelare 
eller delar därav. Det kan också ske från markytan med speciell provta
gare. Skruvprovtagare som ger störda prover kan användas för att kon-
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trollera jämnheten i kalkinblandningen längs pelaren. En kalkpelarprov
tagare 0 50 mm [17] finns utvecklad för tagning av ostörda prover. 
Denna "ostörda" provtagning utförs en bit utanför pelarcentrum då detta 
utgör en försvagningszon efter stången vid inblandningen. Möjligt prov
tagningsdjup har hittills begränsat sig till ca 4 m (maximalt 6 m). 

2.5 Projekteringsteknik 

Fält- och laboratorieundersökningar utförs på ursprunglig jord och dess 
egenskaper. 

Efter det att ursprunglig jords egenskaper undersökts på laboratoriet, 
blandas jord från karakteristiska jordlager (jord som förväntas ge 
ungefär samma hållfaststillväxt efter stabilisering). Stabiliseringen 
av jordprover skall utföras på ett standardiserat sätt så att jämför
bara resultat kan fås vid provningar. Normalt blandas och stabiliseras 
en jordvolym motsvarande minst 5 fyllda kolvborrhylsor för varje prov
serie. Provningstidpunkterna anpassas till aktuellt projekt och väljs 
med hänsyn till erforderligt underlag vid projektering och olika skeden 
under byggnadstiden. 

För att kunna utnyttja att kalkpelare ofta har hög hållfasthet redan 
1-2 veckor efter inblandning krävs som regel en tidig kontroll av prov
pelare eller produktionspelare. Detta sker normalt genom sondering med 
kalkpelarsond (se kap. 2.4). 

Installation av provpelare bör utföras även för stora och/eller svår
bedömda förstärkningar. Provpelare kontrolleras vanligen vid 1 a 2 tid
punkter efter installation. 

Dimensionering av en pelarförstärkning måste ske i samarbete mellan 
projektörer, geotekniker och byggherre. Detta är viktigt för att om 
möjligt kunna optimera nyttan av jordförstärkningen och utnyttja pelar
nas olika hållfasthet vid skilda tidpunkter i byggskedet. Framförallt 
bör följande punkter klargöras: 

• kvalitetskrav med avseende på sättningar. 
• möjliga tidpunkter för pelarinstallation och belastningar. 
• möjligheter att för större projekt följa upp hållfasthetstillväxten 

i pelare och deformationer i jorden under byggnadstiden för att 
eventuellt kunna minska mängden övriga aktuella förstärkningsåt
gärder. Detta gäller fall där pelarförstärkningen kombineras med 
exempelvis spont. 

Installerade produktionspelare kontrolleras normalt med avseende på 
kontinuitet och fasthet genom pelarsondering i en omfattning motsvaran
de 0,5-2% av totalt installerade pelare. Kontrollen fördelas ibland på 
2 olika tidpunkter efter installation. 
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Kontroll av horisontalrörelser utförs under schaktningsstadiet. 

Där sättningsuppföljningar utförs bör dessa pågå under minst ca 2 års 
tid. Sättningsuppföljning omfattar normalt avvägning av sättningsdubbar 
och brunnar men kan också omfatta slangsättningsmätningar och bälg
slangsmätningar. 
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3. KALKPELARE I LEDNINGSGRAVAR 

3.1 Förstärkningsbehov i ledningsgravar 

För att undvika skadliga sättningar krävs ofta att någon typ av för
stärkningsåtgärd utförs under ledningar på platser där undergrunden 
består av sättningsbenägen jord. Förstärkningsåtgärder krävs också för 
schaktväggarna där fullgod stabilitet annars bara kan uppnås med oac
ceptabelt flacka schaktslänter. Framförallt inom tätorter är utrymmet 
för ledningsgravar starkt begränsat, vilket ofta ställer krav på branta 
schaktväggar. 

Ett alternativ till konventionell läggning av ledningar i lednings
gravar är hydraulisk tryckning av rörledningar genom jord. Vanligtvis 
krävs någon form av förstärkning för tryckgravens mathåll och även mot
tagargropen kan behöva förstärkas för att få tillräcklig stabilitet. 

Installation av kalkpelare kan i många fall vara ett mycket fördelak
tigt alternativ till konventionella metoder för lösning av ovan nämnda 
problem. 

3.2 Kalk:pelare för schaktstabilisering 

Används kalkpelare som jordförstärkning utmed ledningsgravssidorna så 
kan schaktning utföras med betydligt brantare släntlutningar än vad som 
skulle vara möjligt utan förstärkning. Den stabiliserade schaktväggen 
kan då antingen ges en viss lutning eller utföras vertikal. Vid verti
kal vägg bör skyddsstämp användas även om schakten beräkningsmässigt 
har tillräcklig stabilitet utan avsträvning. 

Pelarna installeras normalt med viss överlappning, i lameller vinkel
rätt mot ledningsgraven. Skall schakten utföras med viss släntlutning 
kan stabiliteten ökas ytterligare genom att även pelarna ges en viss 
lutning, se figur 7. 

Alternativet till djupstabilisering av schaktväggar är spontning. Sta
bilisering med kalkpelare istället för spontning innebär att antalet 
hinder i form av stämp i ledningsgraven minskar vilket kan underlätta 
ledningsläggandet betydligt. Ett alternativ är användande av bakåt
förankrad spant, men detta ställer sig normalt dyrare. En annan fördel 
med användandet av djupstabilisering kan vara undvikandet av de vibra
tioner och det kraftiga buller som uppstår i samband med spontning. 
Framförallt gäller detta inom tätorter där befintlig bebyggelse ofta 
är mycket känslig för vibrationer. 

Under schaktningsarbetet kan kalkpelarna ge förbättrad transportväg och 
stabila upplagsytor, se fig 8. 
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Figur 7. Exempel på pelarplacering för schaktstabilisering. 
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Figur 8. Längdsektion av Ledningsgrav - arbetsmaskinerna kan 
använda det kaLkstabiLiserade Ledningsstråket för 
transport och uppstäLLning. 
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3.3 Kalkpelare som förstärkning under ledningarna 

Djupstabilisering av jorden under ledningarna kan utföras för att för
hindra uppkomsten av skadliga sättningar. Pelarna placeras normalt 
jämnt fördelat i minst 2 rader. Under brunnar placeras minst 3 st 
pelare, se figur 9. 

Förstärks schaktbotten med grusbädd i kombination med fiberduk fås en 
bättre lastspridning i ledningsgraven. En annan förstärkningsåtgärd är 
rustbädd av plank som kan användas i syfte att skapa viss sättningsut
jämning i rörgravens längdled. 

Användande av lätt fyllning ovanför ledningarna kan vara ett alternativ 
till djupstabilisering. Denna metod begränsar sig dock till reduktion 
av sättningar pga last från fyllning. Sättningar kan också uppstå där 
grundvattensänkningar pågår eller uppstår i samband med exploatering av 
nya områden. 

Andra alternativ till djupstabilisering är urgrävning till fasta jord
lager och återfyllning med friktionsmaterial eller utförande av pålad 
betongplatta under ledningen. Dessa förstärkningsmetoder ger en kon
struktion utan sättningar. Detta är ofta vad som eftersträvas men kan 
också i vissa fall vara till nackdel. Förekommer sättningar i omgivande 
mark eller anslutande kontruktioner, på grund av lokal grundvattensänk
ning, uppfyllnader eller annan typ av belastning, uppstår problem med 
alltför tvära övergångar till ledningarna. Kalkpelarmetoden kan här in
nebära en möjlighet att skapa mjukare övergångar genom att dels tillåta 
att ledningarna sätter sig något och dels skapa längre övergångar med 
ett utökat förstärkningsområde. 

3.4 Stabiliserad jord som återfyllning 

Stabiliserad jord kan användas som återfyllnadsmaterial. Detta innebär 
att samtliga pelare som installeras för stabilisering av jorden under 
och intill ledningarna med fördel ges full längd, dvs utmatningen av 
stabiliseringsmedel avbryts så nära markytan som möjligt. 

Vid schaktning och uppläggning av schaktmassorna sker en omrörning av 
stabiliserad och ostabiliserad jord samtidigt som en del överskottskalk 
kommer loss och kan reagera i den tidigare ostabiliserade jorden. Re
sultatet blir en massa som är lättare att hantera än den ursprungliga 
jorden och som regel låter sig packas relativt lätt vid återfyllning. 

3.5 Restriktioner - Särskilda synpunkter 

Användandet av kemiska ämnen vid djupstabilisering innebär att vissa 
speciella miljöhänsyn måste tas såväl över som under mark. 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 o=Jc, 
l lC 2 
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Figur 9. Exempel på pelarmönster under ledning. 

SGI Varia 336

Footer Page 22 of 58.



23 

Försiktighet krävs vid hantering av stabiliseringsmedel. Osläckt kalk 
är starkt frätande och även cement är frätande. På arbetsplatsen skall 
därför: 
•personalenvara informerad om risker och skyddsföreskrifter, se 

figur 10. 
• varningsföreskrifter finnas synliga vid kalkbehållare. 
• skyddsglasögon och täckande klädsel användas. 
• tvättmöjligheter finnas. 
• ögonbad finnas i förbandslåda. 

Stabiliseringsmedel kan spridas ut i luften tex vid igenproppade led
ningar då rensning av rör måste ske eller vid sk kalkpuffar. En kalk
puff är en kraftig uppblåsning av kalk ur marken när kalkpelarens över
sta del utförs eller just efter det pelaren färdiginstallerats. Fenome
net beror på hög temperatur och högt inblåsningstryck i kombination med 
stor mängd kalk. Kalkpuffar påverkar normalt inte pelarnas kvalitet men, 
kalkdamm liksom andra typer av kemikaliespridning skall undvikas där 
människor vistas och generellt i bebyggda områden. 

Under mark måste hänsyn tas till omgivande jords eventuella inverkan på 
pelarnas beständighet. Detta gäller framförallt för pelare med gips
tillsats som kan förlora en stor del av hållfastheten om det sker en 
strömning av grundvatten/vatten igenom pelaren. 

Hänsyn måste också tas åt andra hållet dvs till pelarens eventuella in
verkan på omgivande jord eller grundkonstruktioner. Gips kan användas 
som tillsatsmedel vid djupstabilisering intill betongkonstruktioner 
endast i de fall sulfatresistent cement använts för betongen. Vidare 
måste hänsyn tas till risken för förorening av grundvattnet. Restpro
dukter som stabiliseringsmedel innehåller normalt skadliga ämnen vilka 
inte skall spridas vidare ut i grundvattnet. 

Vissa typer av växter, tex rododendronbuskar, dör av för mycket kalk i 
jorden. Detta bör beaktas vid kalkpelarförstärkning av mark som skall 
planteras. 
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Skyddsföreskrif ter. 

kalk 
EGENSKAPER OCH RISKER 
Hygieniskt nivågränsvärde för kalkdamm i luft: 
2 mg CaO (osläckt kalk)/m3• 

Källa: Arbetarskyddsstyrelsens 
Författningssamling, AFS 1981:8. 

Osläckt kalk reagerar med fukt eller vatten 
under kraftig värmeutveckling och volym
ökning. Då uppstår också stor risk för antänd
ning av brännbart material och sprängskador. 

Kalken är starkt frätande (pH 12,5) och 
mycket farlig att förtära. 

FÖREBYGGANDE ATGÄRDER OCH 
SKYDDSUTRUSTNING 
Förvara osläckt kalk på sådant sätt att kontakt 
med fukt och vatten är uteslutet samt helt 
oåtkomligt för barn._ 

Märk förpa_ckningar. behållare etc med 
tydliga varningsföreskrifter. 

Använd tättsittande ögonskydd och skydds
handskar vid arbete med kalken, helst också 
andningsskydd. 

Ha dessutom alltid en flaska ögonsköljnings
vätska eller vatten till hands. 

cement 

ATGÄROER VID OLYCKS
HÄNDELSER: 

Om kalkdamm eller kalk kommer i ö1;onen: 

a) Håll i sär ögonlocken och 
skölj rikligt med i,gonskölj
ningsvätskan eller rent 
vatten i minst 15 ,11in. Gnid 
inte! 

b) Svider det fortfarande -
fortsätt skiilj;i nch upps6k 
omedelb;irt läka rl'. 

Om kalk i större m;ingd kommit in i mun ,-lkr 
svalg eller ;in<fats in: 

a) Drick omedelbart v:.itska i 
stora mängder. 

b) Försök alt kr;ikas och 
uppsök snarast läkare. 

I bada fallen gäller att läkarbehandlingen 
underlättas om varningsföreskriften (märk
lappen pä förpackningen t ex) kan tas med 1 

VÅDLIGT- FRÄTANDE------, 
Farligt vid inandning. 

Förvoros oåtkomligt för born. 

Undvik långvnrig kontakt med hurJcn. 
I 

S:rink i ögonen ovsköljes med riklig mängd J
r• ,ni votlen Tog konto kr med lökore. 

Vid kontakt nv,d voilen bildas kalcium
hydroxid. 

~- ··--- ... --- - ·---*-

Figur 10. Skyddsföreskrifter för osläckt kalk och cement. (Från [19}) 
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4. DIMENSIONERINGSPRINCIPER 

4.1 Samverkan mellan pelare och omgivande jord. Beräkningsmodeller 

4.1.1 Stabilitetsberäkningar 

Vid förstärkning av ledningsschakter med kalkpelare måste kalkpelarför
stärkningen dimensioneras med hänsyn till totalstabilitet, stjälpning, 
skjuvbrott samt bottenupptryckning. 

Totalstabilitet. Vid belastning av kalkpelarförstärkt jord antas nor
malt pelare och jord samverka och ge stabilitet enligt principen i fi
gur 11. Skjuvhållfastheten varierar utmed glidytan enligt 

t = a · t + (1-a) L. ( 1) 
m P J 

där t = medelskjuvhållfasthet, kPa 
m 

t = skjuvhållfasthet hos pelare, kPa 
tp= skjuvhållfasthet hos jorden, kPa 
aJ pelarnas täckningsgrad, (m2/m2) 

Pelarna placeras som regel så att de bildar skivor tvärs schaktens 
längdriktning. Maximalt avstånd mellan skivorna bestäms då av risken 
för utglidning av jorden mellan dessa. Vid beräkning av stabiliteten 
antas skjuvhållfastheten vid ändytorna vara lika med skjuvhållfastheten 
hos den ostabiliserade jorden, se figur 12. 

Stjälpning. Normalt installeras pelarna med viss överlappning. Detta 
för att minska risken att enskilda pelare stjälper om sprickbildning 
uppstår bakom pelare med vattenfyllnad och höga horisontaltryck som 
följd. Kalkpelarväggens tjocklek bestäms av att det stjälpande momentet 
runt ett rotationscentrum vid framkanten på schaktbotten skall vara 
mindre än det mothållande. Som stjälpande moment räknas vattentryck och 
jordtryck. Ett mothållande moment fås av egenvikten hos pelarväggen, se 
figur 13a. 

Vid beräkning av det stjälpande momentet tas hänsyn till enbart ett 
vattentryck (verkande från markytan och ned) då schaktdjupet är mindre 
än 

(2) 

där tfu och Qjord är den ostabiliserade jordens skjuvhållfasthet (kPa) 

respektive effektiva densitet (ton/m3 ). 
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,W .=' ///=:/// : /// 
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0 

KALKPELARBLOCK l KALKPELARBLOCK lOFÖRSTÄRKT JORD 
" o, 02 " o=O 

Tm=O·Tp+(1-o)Tj

0 

Figur 11. Medelskjuvhållfasthet (L ) vid antagen samverkan 
mellan pelare och jord. 

m 
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Figur 12. Beräkning av utglidning mellan pelarskivor. 
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Vid jämvikt råder följande samband 

( 3) 

där Wg = tyngd hos pelarvägg, kN/m 
b = väggbredd, m 
h = vattendjup, m 

w 
Q = densitet hos vattnet ton/m3 • 

w 

Där h är lika med schaktdjupet D förenklas ekvationen till 
w 

~ 2-D _ > 0,58 j - (4)
Qpel 

vilket för normala värden som Q = 1,0 t/m3 och Q = 1,4 
ä 1,8 t/m3 innebär b 2(0,43 ä 0~49}·D. pelare 

Vid större schaktdjup blir jordtrycket större än vattentrycket och 
därmed dimensionerande. 

En kontroll bör också göras av att spänningsnivån i pelarväggens under
kant inte blir för hög, se figur 13b. Spänningen kan beräknas utgående 
från en rotationspunkt vid schaktväggens övergång till ursprunglig 
jord. Den största spänningen, närmast schakten, blir om enbart ett vat
tentryck påverkar en vertikal vägg 

0 
1 h.3. Q . g + 1 h (5)= vmax 2 b2 w 2 

En säkerhetsfaktor mot brott F=l,5 ger att erforderlig medelskjuv
hållfasthet i pelarväggen under antagande av odränerade förhållanden 
kan beräknas enligt 

2-c = 1,5 ·o (6)
vägg vmax 

Jordtrycket mot pelarväggen beräknas som ett aktivt jordtryck med en 
Rankine-brottzon. I de fall ytterligare pelarrader installeras bakom 
väggen minskar jordtrycket till en del, i och med att den genomsnitt
liga skjuvhållfastheten ökar i jorden. 
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D hw 

i\ Cl tel t i O n s -
c e 11 t·. rtm; 

a. beräkningsmodell för stjälpning. (Efter [20}) 

-b· 

r 
/ 

I (V:1ttent 1 /Ck) 
0 hw l

\J'1~ 

( 

I· \. 
l -:r--JF 7 ::_:,, 

/j >.', ,·. /I' <Tv ' 

. -
/v1' r.~, 

NOT = /v1S TJALPANDF 

b. kontroll av spänningsnivå vid underkant vägg. 

Figur 13. Stjälpning. 
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Skjuvning kan ske utmed en horisontellt skjuvyta vid schaktbotten eller 
med en viss lutning genom pelarväggen. Vid dimensionering antas normalt 
skjuvbrott ske utmed en yta med lutning 60°, se figur 14. Vidare antas 
normalt ett vattentryck råda ända upp till markytan med hänsyn till 
risken för vattenfyllda sprickor bakom pelarna. 

Pelarna påverkas av vattentryck då 

hw > 1,7b (7) 

Där schaktdjupet (D) är mindre än 

1,7b + {8} 

dimensioneras med hänsyn till enbart vattentryck enligt följande ekva
tion 

Q 2D 
+ ::.E.tl {1 - - ) (9) 

Qw t/3'b 

Vid större schaktdjup påverkas pelarväggen även av jordtryck varvid di
mensioneringen sker enligt 

1 Wg + r/f {P + U) < ./f ·2b-c {10)
2 2 2 pel 

Bottenupptryckning kan inträffa då schaktdjupet är större än 

(11) 

Installeras pelarna med överlappning i schaktbotten beräknas erforder
lig pelarlängd enligt följande ekvation, se figur 15 

B·D·Q• 3 ·-c,;ord·B.1ord ·g 
(12) 

-cpel 

= pelarlängd (m) 
= schaktbredd (m) 

-c = skjuvhållfasthet hos pelarna {kPa)
pel

Q = densitet hos jorden (t/m3 )
jord

-c = ursprunglig skjuvhållfasthet hos jorden {kPa)
jord 

SGI Varia 336

Footer Page 30 of 58.



31 

b 

D hw 

Kal kpe la rc~ .. 

PrU :,
erf 

erf 

Figur 14. BeräkningsmodeLL för skjuvning. (Efter {20)) 
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Nettoupptryck 

g p. d ( D + Hd) - 6 T . d
Wg Jor Jor 

Figur 15. Beräkningsmodell för bottenupptryckning. (Från {20}) 
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Installeras pelarna utan överlappning används jordens ursprungliga 
skjuvhållfasthet istället för pelarnas odränerade skjuvhållfasthet i 
ekvationen ovan. 

Ekvationen förutsätter att schaktens längd är stor i förhållande till 
schaktbredden och att mäktigheten av det lösa jordlagret under schakt
botten är större än schaktbredden. För kortare schakter och där ler
djupet under schaktbredden är mindre än schaktbotten blir risken för 
bottenupptryckning mindre och pelarlängden kan minskas något. Hänsyn 
måste dock tas till risken för hydraulisk upptryckning av schaktbotten. 

4.1.2 Sättningsberäkningar 

När kalkpelare används för att reducera sättningar under ledningar kan 
den beräkningsmodell som visas i fig 16 användas. Totalsättningen antas 
motsvara summan av sättningen i det kalkstabiliserande zonen (~h1 ) och 
sättningen i den underliggande leran (~h2 ). 

Den påförda lasten per ytenhet, delas upp i en del som bärs av pelare, 
q1 , och en del som bärs av jorden, q2 • Vid beräkning av sättningar 
inom det förstärkta djupet antas samma deformation i pelare som 
i mellanliggande jord. För de fall lasten på pelare ej överskrider 
pelarnas kryplast 

(13) 

och jordens modul är någorlunda konstant för tillskottslasten (över
konsoliderad eller normalkonsoliderad jord), antas följande 

aM2el
ql = ·q (14) 

aMpel+(l-a)Mjord 

M2el = ·q (15)~ 0 pel 
aMpel+(l-a)Mjord 

Mjord 
·q~ 0 jord= (16) 

aMpel+(l-a)Mjord 

Någon lastspridning antas inte ske från markytan och ned till pelarnas 
underkant. 
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q_ 

Hpel 

1_l____B______i,pL\. h2 
I ,, " \ 

I \ 
I \ 

I \ 
I \ 

I 

FRIKTIONSJORD 

Figur 16. Beräkning av totalsättning. 
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Sättningen ~h1 beräknas enligt uttrycket 

q·L (17) 

där a= pelarnas täckningsgrad A/c2 

A= pelarnas tvärsnittsarea, m2 

c= pelarnas centrumavstånd, m 
L= pelarnas längd 
M och M. = kompressionsmodul i pelare respektive 
jg~å. kPaJ?äir M. där M för överkonsoliderad respek
tive ML för normä~~onsoli8erad jord) 

Den stabiliserade zonen indelas i lager med likartade kompressionsegen
skaper inom lagren. 

Är jorden svagt överkonsoliderad och överkonsolideringen (0 1 -0 1 
)

C 0 

överskrids vid den nya belastningen på jorden ~ajord' så antas 

följande gälla 

(18} 

+ aMpelML(a~ -a~) (.:_ _ .:_) (19} 
aMpel+(l-a)ML ML M0 

Sättningen kan beräknas enligt 

(20} 

där a' = förkonsolideringstryck, kPa 
a' 

C 
= rådande effektivspänning, kPa 

0
M = kompressionsmodul under förkonsolideringstrycket, kPa 

0
M = kompressionsmodul över förkonsolideringstrycket, kPa

L 
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För de fall belastningen av pelarna innebär att pelarnas kryplast 
uppnås antas normalt följande gälla 

= a·o (21)q 1 kryp 

q-ql 
(22)liojord= 1-a 

q-a · ---,---"--.--okryp- · L (23)
(1-a)Mjord 

Någon lastspridning antas inte heller i detta fall ske från markytan 
och ned till pelarnas underkant. 

Sättningsutvecklingen med tiden antas i stort sett följa ett konsolide
ringsförlopp där pelarna fungerar som vertikala dräner med ett visst 
strömningsmotstånd. 

Konsolideringsförloppet för symmetriskt radiellt flöde, med hänsynsta
gande till strömningsmotstånd i pelarna, antas följa följande ekvation 
[21],[22] 

2·cvh ·t 

R2 f (n)U = 1-e (24) 

där U = konsolideringsgrad 
cvh = konsolideringskoefficient 
t = konsolideringstid 
R = pelarnas influensradie (R=0,56 c vid kvadratiskt eller 

likbent triangulärt rutmönster). 

*)
f(n) = ~[ln(n)- J + .1 (1- L )] + n2-l · .1 · _l_ L2 

n2 4n2 n2 r 2n2 -1 4 1000 D 

*) empirisk faktor, avviker något från ursprungligt uttryck enligt [22] 

Rdär n = r 
= pelarradie 
= centrumavstånd pelare 
= pelarnas längd vid ensidig dränering och halva 

pelarlängden vid tvåsidig dränering i vertikal led 
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Sättningsförloppet påverkas förutom av dräneringsförhållandena även av 
pelarnas hållfasthetstillväxt med tiden. Detta bidrar till att sätt
ningarna normalt blir något större i början av sättningsförloppet och 
något mindre i slutfasen än vad beräkningar enligt ovan ger. 

Sättningen, ~h2 i ett eventuellt lerlager under pelarna beräknas 
för en belastning q vid pelarnas underkant och med lastspridning från 
denna punkt. 

Sättningsförloppet i detta lager beräknas normalt med antagandet att 
lerlagret är dränerat vid pelarnas underkant. 

4.2 Val av parametervärden 

Samtliga de egenskaper som studeras vid en normal stabilitetsberäkning 
eller sättningsberäkning för oförstärkt jord inverkar även i det pelar
förstärkta fallet, dvs skjuvhållfasthet, portryck, förkonsoliderings
tryck, kompressionsmodul, permeabilitet, dräneringsvägar mm. Vidare 
inverkar förbättringen av pelarnas egenskaper med tiden. 

Dimensionerande odränerad skjuvhållfasthet hos pelare utvärderas oftast 
utifrån resultaten av enaxliga tryckförsök på provkroppar stabiliserade 
på laboratorium. Med hänsyn till skiljaktigheter i inblandning, lagring 
och belastningssätt vid provning på laboratoriet jämfört med för
hållanden i fält väljs normalt inte högre dimensionerande skjuvhåll
fasthetsvärden än 150 a 200 kPa utifrån enbart enaxiella tryckförsök. 
Kompletterande provning med sondering med kalkpelarsond i pelare kan 
utföras för att eventuellt visa på en högre hållfasthet hos pelarna. 

Effektivspänningsparametrar kan utvärderas ur trixialförsök eller 
direkta skjuvförsök. Vid överslagsberäkningar görs normalt antagandet 
av en friktionsvinkel 30° hos den stabiliserade jorden. En del av de 
hittills använda beräkningsmodellerna bygger på antagandet av en frik
tionsvinkel 30° och en kohesionsandel som ofta sätts lika med skjuv
hållfastheten enligt enaxliga tryckförsök. Detta kan inte antas gälla 
generellt men har i tillämpningar hittills givit en relativt god över
ensstämmelse mellan beräknat och verkligt resultat. 

Kompressionsmodulen hos stabiliserad jord kan vid överslagsberäkningar 
antas vara 75±25 ggr skjuvhållfastheten i kalkstabiliserad jord. Cement 
ger oftast en något högre relation mellan kompressionsmodul och skjuv
hållfasthet. Denna relation bestäms normalt genom kompressionsförsök på 
prover tillverkade på laboratorium vid 1 a 2 tidpunkter efter inbland
ning av stabiliseringsmedel. 
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Kryplasten hos pelare kan antas vara 0,65 ä 0,8 ggr brottlasten. Vid 
sättningsberäkningar antas normalt faktorn 0,65. Brottspänningen kan 
uppskattas vara av storleken 3,5c+3oH enligt [9]. Den beräknas oftast 
empiriskt som 2t +3o, där o antas motsvara det totala vertikala

pel H H
överlagringstrycket o. 

V 

Beräkningar av sättningsförlopp vid tiden för 80-90% konsolidering 
vid normalkonsoliderad eller lätt överkonsoliderad jord utförs normalt 
enligt ekv (22) med följande antaganden 

• Pelarnas effektiva drändiameter är lika med pelardiametern. 
• Pelarnas permeabilitet är 1000 ggr lerans permeabilitet. 

Någon störd zon finns inte runt pelarna. 
Konsolideringskofficienten c för vertikal konsolidering och

vh
horisontell strömning sätts till 2 ggr c enligt 

V
kompressionsförsök (inom aktuellt spänningsintervall). 

I figur 17 visas diagram för beräkning av konsolideringsgrad enligt ekv 
(22) med ovan angivna antaganden. 

4.3 Exempel på dimensionering 

En ledning skall läggas 3,5 m under markytan i lös lera, se figur 18. 
Uppfyllnader utmed ledningssträckningen kommer att vara maximalt 0,5 m. 
Framtida grundvattensänkning i området beräknas bli maximalt 1,0 m. 
Tillåten sättning är 0,10 m. Egenskaper hos ursprunglig jord och stabi
liserad jord framgår av figur 18 och tabell 1. 

Tabe7,7, 1. Ursprunglig jord och stabiliserad jord (pelare) 2 veckor 
efter inblandning. 

Jord lager M M M' o' -o' o' -o' k t M 

djup u my (kPg) (k~a) (k.Pa) o (~Pa)c (m/s) (k~~J {f!fiJ) 

0-lm 5000 >20 drän 60 6000 
1-5m 3000 200 12 10 20-30 5·10- 10 100 7000 
5-Bm 5000 600 15 10 30-40 6·10- 10 120 10000 
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10 1 
20 I 
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i40 t ~- '· 

---~' ~. ~ ~/ ~/ ~ ~ 0 ' 
50 I 1 

' 
I I \ I', i I "1 V I , 1 1_L ~ I 

I 
' 

60 I I 

I i 

I ! I 1, I,_i ; I , __ __+-t--i--'-~-~-I_ l 1 _1_,_+_l_1_ 
,r, ! I 
lv 1 '1i I l,' 1 I , , ,, 1 · I ·f V 1 I ! i \1 

flO 1+-~-'--6-1/--'--1-tr21_/4 .1/: J--+i-/-1-i-+T--+T--+-----"-I 
i I

90 I ; : ;-' I ,; : 1' 1,,, I :,, , / i i
i "' _J l • i .__.,,, : ! : 

100 t 
·- I 

U(¼) 

Figur 17. Diagram över konsolideringsgraden U för kalkpelare med 
diametern 0,5 m, som funktion av c, L, c och t. 

D vh 
(Efter{23}) 
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0 -//✓-=-,,.,,;,-=--½-1/-=-~-,,,.-=-/2~=-,✓,-1/.✓---,,,✓,~1/-:=-_""_"',,~=---,.,r-=---..,."'-1/~f',,...."-,-""'--=--,,.,-,,,,,,-_-----=--..,.,✓ Q 1, 8 ton / m3,-1/--,,.""',--'--1/.,... = 

7 m'.Y I \, _____ -/- TORRSKORPELERA Ttu? JO kPa 

\ I 3 
2 \ ; LERA 9 = 1,5 ton/m\ o ; Tfu=10 kPa 
3 II \ /

\._ - __,
E 

4 

o 5 

6 LERA 9=1.6ton/m 
3 

m T Iu =12 + 1,1~ kPa 
7 

8 
FRIKTIONSJORD 

Figur 18. Beräkningssektion. 
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Beräkning av stabilitet 

- §tj_ä_1pgigg__;_ 
Erforderlig bredd på pelarväggen beräknas med hänsyn till stjälpande 
moment. 

Kontroll enligt ekv (1) 

2·102 -cfu 
=--=5>D 

I// ///.=I# ///~/// 

Q' jord· g 0,5·g 

r2 l 
I 

.w,ger att enbart vattentryck är dimensionerande 
- - .,le----~ 

b
2 

1,8m 

Vattendjup h = D och släntlutningen 2:1 ger 
w b 

stjälpande moment = 1/6·h3 ·o . g= 1/6·3,53·1,0 g= 
w w 

= 71 kNm 

mothållande ( Wl ) = 2/3·b1·1/2(b1 ·2b1 ·1,5g)= 10·b13= 

= 10·1,83 = 58 kNm 

mothållande ( W2) = 71-58 = 13 kNm 

mathållande ( W2) = (1,8+b2 /2)·b2 (2,5·1,5g+1,0·1,8g) 

-+ ~ 0,2 mb2 

-+ erforderlig väggbredd b 2 2 m 

Vald väggbredd~ 2,5 m. 

- Kontroll_av spänningsnivån_vid_underkant_vägg 

Spänningsnivån beräknas enligt 

b21 ·D ·U + 1 ·b ·W ·g + (b-1,2)·W1·g = - ·a
3 2 2 2 3 V 

a = l . 3 , 5~·1,0g + 3 [0,7(1,0·1,8g+2,5·1,5g) + 1,3(13,5·1,5g + 
V 2 2,5 2·2,52 2 

+ 1 ._l_ 1,8·0,3g)] = 34 + 17,8 = 52 kPa 
2 3,5 

2-c 2 1,5·o ger
vägg vmax 

2[a·100 + (1-a)·l0] 2 1,5·52 

a 2 0,32 

-+ Erforderligt centrumavstånd c = 0,8 m. 
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- Total stabilitet_odränerad_analys: 
Erforderligt centrumavstånd i pelarvägg respektive 
under schaktbotten beräknas med hänsyn till 
totalstabilitet. 

F = 1,50 

Förstärkningsbredd 2 x 2,5 m + 2,0 m = 7 m 

Säkerhetsfaktorn F = 1,5 medför ett 
erforderligt centrumavstånd c = 0,8 m i 

-=- /// _;;;;;;:///
pelarväggen. 

Detta innebär att antal pelare på vardera 
sidan av schaktbotten är 

c=0,8m 

b.2_ = 4 st 
0,82 

per längdmeter ledningsgrav. 

Pelarna placeras i skivor med 6 st i varje 
och med avstånd 1,5 m mellan skivorna. 

Pelarlängden L 5 m -+ C 0,8 m under 
schaktbotten 

-+ Antal pelare under schaktbotten = 3 st 
per längdmeter ledningsgrav 

C=0,8m 

- Kontroll av leran mellan skivor: 
Avstånd mellan pelarrader L = ~ (oförstärkt}

lera 

-+ F = 0 88
2- Dim ' 

Beräkning av ändyteeffekt med plana ändytor, L = 1,0 m och
lera

H = 3,5 m 
-+ F /F > 1,7 [24]

3-Dim 2-Dim 

-+ F {lera mellan skivor) > 1,5 

- §_kj_u~ni:_n_g: 
Kontroll enligt ekv (7) 

./°3b = 4,3 m > D 

ger jord-/vattentryck = 0 

Beräkning enligt ekv {10) ger 
./30,5 W·g < ·2b · tvägg OK!2 
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- go!t~n~pEtEYfk~i~g~ 
Kontroll av erforderligt stabiliseringsdjup med Hd=l,5 m och 
utan överlappning görs enligt ekv (10) 

B(q+DQjord·g) 
Ha> 

2(10+1·1,8g + 2,5·1,5g)1,5 3·13·2 0 6 OK!Ha> 2· (0,27·100+0,73·10) 0,27·100+0,73·10= • 

H > 1,5(10+1·1,8g + 2,5·1,5g)1,5 3·13·1,5
10 = 1,5 OK!d 2· 10 

Återfyllningsmassor 

Andel stabiliserad jord väljs till ca 25 %för att ge bra återfyllnad 
a d = 0,25 -+ c = 0,9 m över schaktbotten ~ 2,5 pelare/m led-

qie e1
ningsgrav. 

Beräkning av sättningar 

Som återfyllnadsmaterial används uppschaktad jord. 
Kalkpelare installeras ned till 5 mu my. 
~q = ~o (uppfyllnad) + ~o (gv-sänkning) = 20 kPa 

- §ä!tgigg§r_i_l~rlagr~t_u~d~r_p~l§rga 

o'-o' ~q-(o'-o') 10 10 
85-8m= h2·[ C O + C O] ~ 3·[ -- + - J ~ 0,06 m 

M
0 

ML 5000 60 

c=0,8m -+ a = ~= 0 31
' 0,82 

3,5 mu my: okryp ~ 0,65 (2~pel+ 3oH) = 0,65(2·100+3·55) = 235 kPa 

antag ~o > o' -o'
lera C 0 

MLq aMQelML(o;-a;) 1 1 
= + (- - = ~ 0 lera 

aMpel+(l-a)ML aMpel+(l-a)ML ML Mo 

1200·20+0,31·7000·200·10 (-- - l )
200 3000 = ----------------- = 10,5 > o'-o'

C 0 
0,31·7000 + 0,69·200 
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q-liolera(l-a) 20-10,5·0,69
------'-'----= = 

a 0,31 

= 41 kPa < o
kryp 

60pel 
= 1,5-~M-- = 0,01 m 

pel 

Erforderlig kalkpelarförstärkning med pelarplacering visas i figur 19. 
Vald pelarlängd är 5 m, från 0,5 m under markyta ned till 5,5 under 
markytan, för att pelarna säkert ska gå igenom hela det lösare jord
lagret. 
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1 

E 
2 1(c =0,9m)l

I singel I 
3 I I 

' A 
5 

6 2,5m 2,5m 

7 

2,7m 0,750,5 0,75m 2,7m 

0,375m 
0,75 m 

A-A 

Figur 19. Förstärkning med kalkpelare. 
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5.1 

5. CHECKLISTA - FÖRUNDERSÖKNINGAR -+UPPFÖLJNING 

Förundersökningar, jämför kap 2.5 Projekteringsteknik 

Som underlag vid dimensionering av en pelarförstärkning utförs labora
torie- och fältundersökningar. Dessa undersökningar omfattar som regel 
vad som normalt bör ingå i en geoteknisk undersökning med bestämning av 
ursprunglig jords egenskaper (skjuvhållfasthet, deformationsegenskaper, 
partryck, mm). 

Vid fältundersökningarna läggs speciell vikt vid följande bestämningar 
• Mäktighet, inklusive variationer, hos de lösa jordlagren. 
• Förekomst av och beskaffenhet hos fyllning/ytlager samt 

skikt/lager av grövre jord. 
• Förekomst av fasta hinder (jordkablar, luftledningar mm). 

Extra provtagning i fält kan bli nödvändig för att få tillräcklig mängd 
jordmaterial för inblandning av stabiliseringsmedel och provning på 
laboratoriet. 

Stabiliserade jordprover behöver normalt undersökas vid ca 5 tidpunkter 
efter inblandning. Efter 3 provningstillfällen kan normalt en prelimi
när dimensionering utföras. Övriga provningstillfällen används då som 
stöd för en optimal dimensionering. 

Vid tidsbrist i projekteringsskedet kan en förtätning av provningarna 
göras i början av provningsserierna för att möjliggöra en preliminär 
dimensionering. Fortsatta provningar sker därefter för verifiering av 
antagen hållfasthetstillväxt eller för eventuell justering av pelarav
stånd eller tidpunkter för belastning. Provhylsor lagras som regel även 
vid högre temperatur än normal jordtemperatur för att, inte bara visa 
på hållfasthetsutvecklingen vid en eventuellt förhöjd temperatur i 
fält, utan också snabbare ge en uppfattning om hållfasthetsutvecklingen 
på sikt för prover lagrade vid lägre temperatur [25]. 

Provpelare installeras i de fall ett säkrare underlag önskas för dimen
sioneringen. Installation av provpelare och provning av dessa ger möj
lighet att bedöma pelarnas egenskaper in situ samt eventuella installa
tionssvårigheter med hänsyn till bl a tjockare torrskorpa och skikt av 
friktions jord. 

Provpelarna installeras normalt gruppvis i en omfattning som möjliggör 
provning av minst 3 pelare av samma typ (med samma förväntade egenska
per) vid 2 olika tidpunkter efter installation. 
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5.2 Utförande 

Pelarinstallationer beskrivs i bygghandling i vilken följande anges 

e Typ av stabiliseringsmedel med kravspecifikationer, jämför kap 2.2 
Stabiliseringsmedel. 

• Mängd stabiliseringsmedel per meter pelare. 
• Diameter, längd och lutning hos pelare samt pelarplacering. 
• Toleransgränser för avvikelser från mängd stabiliseringsmedel, 

längder, centrumavstånd och lutning hos pelare, jämför kap 2.1 
Maskinutrustning, installations- och kontrollteknik. 

• Stigning (mm/varv) hos blandningsverktyget under inblandningen. Vid 
cementpelarförstärkning anges att speciellt blandningsverktyg med 
kammar och förlängt utblåsningsrör skall användas. 

• Erforderlig dokumentation av kalkutmatningsdiagram med kontinuerlig 
redovisning samt leveranser av stabiliseringsmedel. Protokollföring 
av pelarlängder, tillverkningsdatum och ordningsföljd samt hinder 
eller störningar vid utförandet. 

• Skydd mot tjälning av befintlig jord före installation samt av ut
förda pelare. 

• Erforderlig härdningstid innan pelarna belastas/schaktning kan 
utföras. Restriktioner av belastningar (schaktmassor, maskiner) vid 
schaktning. 

• Pelarkontroll. 
• Uppföljning. 

En plan för utförandet skall bl a innehålla följande: 

• Redovisning av hinder som förväntas påverka arbetet, såsom led
ningar i jord, luftledningar och terräng. 

• Plan över förberedande arbeten, såsom märkning eller flyttning av 
ledningar, borttagande av fyllning och utläggning av eventuell 
arbetsbäddd. 

e Plan över pelarplacering med numreringssystem. 
• Tidplan och arbetsordning. 
e Plan för uppföljning av pelarinstallationen med markering av pel

are vars hållfasthet skall kontrolleras. 
• I förekommande fall, en plan över mätningar av horisontalrörelser 

och sättningar under schaktstadiet respektive efter utläggningen 
av ledningar. Markering av mätinstrumentens lägen med skyddsan
visningar. Förslag till åtgärder om mätresultatet avviker 
oacceptabelt från förväntat resultat. 

SGI Varia 336

Footer Page 47 of 58.



48 

5.3 Kontroll och uppföljning 

Under pelarinstallationens gång kontrolleras pelarnas läge och mastens 
lutning. Utmatningsdiagrammen studeras för varje pelare i takt med pe
larinstallationen. Följande kontrolleras: 
• Mängden stabiliseringsmedel och jämnhet/avbrott i utmatningen. 
e Pelarlängder och nivåer. 
• Om installation försvårats eller avbrutits pga hinder. 

Produktionskontroll av pelare utförs idag normalt genom sondering med 
kalkpelarsond, jmfr kap 2.4 Kvalitetskontroll, vid en eller två tid
punkter efter installation. Med hänsyn till naturlig spridning i för
stärknings- och kontrollmetoden utförs som regel vid varje sonderings
tillfälle 4 å 5 sonderingar i pelare med ungefär samma mängd stabilise
ringsmedel per meter och samma ålder. 

Mätningar av horisontalrörelser utförs normalt där pelare installeras 
för förstärkning av schakter. Mätningar av sättningar bör pågå tills 
dess rörelserna har avstannat eller tills dess ett säkert värde på 
slutsättningen bedöms kunna utvärderas. Sättningarna utbildas oftast 
relativt snabbt (på några månader upp till något år) efter påförande av 
last. Med hänsyn till årstidsvariationer hos faktorer som påverkar 
sättningsförloppet samt mätnoggrannhet, bör sättningsuppföljningar 
utföras under minst ett år efter påförande av last. 
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6. UTFÖRDA FÖRSTÄRKNINGAR - PRAKTISKA ERFARENHETER, EKONOMI 

6.1 Exempel på utförda förstärkningar 

Figur 20a visar ett exempel på utformning av kalkpelarförstärkning för 
förbättring av stabilitet vid ledningsschakt och grundläggning av led
ningar. Exemplet är hämtat från kv Myren i Huddinge där kalkpelare an
vändes praktiskt för första gången [26]. Ledningssträckor schaktades 
till fullt djup utmed hela sin längd, ca 40 m, varefter rörläggning och 
återfyllning skedde. Skyddsstämp föreskrevs men behövde inte användas. 
Kalkpelarförstärkningen klarade de belastningar som uppstod från jord
tryck, fordon, kran och grävmaskin invid schaktkanten. 

Erfarenheter från kv Myren är att hela arbetsförloppet med schaktning, 
rörläggning och återfyllning kunde genomföras betydligt snabbare än vid 
ett konventionellt utförande med spant. En renare och bättre arbetsmil
jö erhölls också. I figur 20b visas hur kalkpelarförstärkt en angrän
sande spontad rörgrav såg ut. 

Ett ras, omfattande fyra kalkpelare närmast rörgraven, inträffade en 
natt efter några dagars kraftigt regn. Orsaken till raset kan ha varit 
höga vattentryck i kombination med dålig sammanbindning mellan dessa 
pelare och övriga delen av kalkpelarmuren. Samtliga pelare stod "kant i 
kant". I dag föreskrivs normalt en viss överlappning (0,05 m) för 
pelare tvärs rörgravssidan. 

I figur 21 visas utformningen av en annan kalkpelarförstärkning [28] 
Här har möjligheten att luta kalkpelare utnyttjats för den djupare 
schaktsidan. Där schaktdjupet för ledningsgraven var mindre än 3,5 m 
utfördes schaktningen utan spant eller stämp men med en snabb återfyll
ning av schaktets djupare del. Vid större schaktdjup användes av säker
hetsskäl en flyttbar fristående kassettspant. 

Schaktbotten mjukades inte upp av regnvatten. Länshållning kunde ske 
utan svårighet. Några tecken på rörelser upptäcktes inte vid de kalk
pelarförstärkta schaktväggarna. Däremot inträffade ett par skred vid 
schaktning ned till endast 2 m djup alldeles utanför den kalkpelarför
stärkta sträckan. 

Erfarenheterna blev goda av att utnyttja den uppschaktade stabiliserade 
jordmassan som återfyllnadsmassa. Jordmassorna var relativt lätta att 
hantera och att packa. Ett bra resultat kunde uppnås tex vid utbred
ning med en bandtraktor. 
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50 3,0m ~ 
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J 3-f+m 

J 7-10 m 

RUSTBÄDD MED GRUS, PLANKBÄDD 50 mm, 
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Figur 20. Kalkpelarförstärkning för VA-ledningar i kv Myren i 
Huddinge. 
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Figur 21. Ledningssektion i Sollentunaholm. (Från {28}) 
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Figur 22 visar ett annat exempel på utformning av en kalkpelarförstärk
ning för VA-ledningar samt utformning av en (ej utförd) alternativ 
grundläggning med pålplatta för samma ledningar [29]. Direkt efter in
stallation av pelarna lades här en överlast ut. Avschaktning av över
lasten utfördes samtidigt med schakten för ledningarna 40 - 60 dagar 
senare. 

Anläggningen av VA-ledningarna bedömdes kunna ge upphov till en grund
vattensänkning i området på maximalt 2 m. Mätningar 3,5 år efter fär
digställandet visar att sättningarna har så gott som avstannat och att 
grundvattensänkningen uppgår till 1,5 m. Maximal sättning beräknas bli 
ca 0,10 m. 

Idag utförs kalkpelarförstärkningar för ledningsschakter med djupen 1,5 m 
till ca 4,5 mutan spant. För djupa schakter för VA-ledningar kan kalk
pelare användas i kombination med stålspant för att nå tillräcklig sta
bilitet. 

Stålspanter låter sig relativt lätt drivas ned i kalkpelarförstärkt 
jord, men de kan däremot vara mycket svåra att dra upp [30]. 

6.2 Utformning av arbetsplatsen, produktionstekniska aspekter 

Hinder på markytan som måste avlägsnas före en pelarinstallation är 
framförallt fyllningar av grövre massor, byggnadsavfall, asfalt, grund
rester, stubbar och buskar inklusive rötter. Även fast lagrad naturlig 
jord kan behöva schaktas bort. Hinder ovanför markytan utgörs exempel
vis av lågt hängande luftledningar. Intill tex en högspänningsledning 
på mer än 40 kV måste ett avstånd hållas av 4 m i höjd och 6 m i sidled 
[31]. 

En arbetsyta som normalt inte medför några problem är där matjord plus 
vegetationstäcke lämnas kvar, dvs markytan utgörs av orörd jord. Lut
ningen hos markytan vid transport till och från förstärkningsområdet 
bör vara flackare än ca 1:7. Arbetsytans lutning bör i sin tur vara 
flackare än 1:10. För slänter med större lutning behöver terrassering 
av marken göras. En lämplig arbetsbädd kan, där sådan krävs, bestå av 
sand eller grus med maximal kornstorlek ca 50 mm. Enstaka mindre stenar 
i arbetsbädden brukar inte ställa till problem. Makadam skall inte an
vändas som arbetsbädd, inte heller packat material. Används fiberduk 
bör 0.5 ä 0,6 m fyllning läggas ovanpå. Fiberduken bör vidare vara av 
en tunnare typ (typ termiskt bunden duk, klass 2} för att undvika att 
den dras med ned i jorden vid neddrivningen av blandningsverktyget. 
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Blandningsverktyget har en begränsad penetrationsförmåga. Det klarar 
normalt av ett övre lerlager av torrskorpekaraktär om detta är max 1 m 
tjockt. Är lagret mycket hårt kan det mjukas upp genom vattning, som 
regel går det då att komma igenom. Tjälad jord är besvärligare då kalk
pelarmaskinen på egen hand endast kan klara mycket tunna skikt, mindre 
än ca 0,1 m. Ett område som ska förstärkas måste därför täckas och 
skyddas mot tjäle under vintern. Fasta lager, friktionsjordlager, nere 
i den lösare jorden ställer normalt inte till problem om de vid vikt
sondering ger ett motstånd som är mindre än 20 ä 40 halvvarv/0,2 m och 
inte är tjockare än ca 0,5 m. Är motståndet större kan problem uppstå, 
men som regel går det att komma igenom tunna sådana skikt (ca 0,1 m). 
Vid fastare lager måste blandningsverktygets rotationshastighet och 
neddrivning per varv ofta ändras från det normala för anpassning efter 
jordlagerförhållandena. 

Påfyllning av stabiliseringsmedel sker normalt 2 eller 3 gånger per 8-
timmarsskift. En uppställningsyta för behållare samt vändyta för bulk
bilar (24 m långa släp) krävs i anslutning till förstärkningsområdet. 

6.3 Kostnadsjämförelser med konventionella metoder 

För kalkpelarförstärkningen för ledningarna på Lidingö, se fig 22, 
visade kostnadskalkylen för en sträckning där lerdjupet var 10 matt 
kalkpelarförstärkning skulle kosta ungefär hälften av vad alternativet 
med stålspont och pålat betongdäck beräknades göra [29]. I tabell 2 
visas kostnaderna för de två alternativa metoderna beräknat per löp
meter väg där lerdjupet är 10 m. 
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Tabell 2. Kostnader för kalkpelarförstärkning respektive stålspont och 
pålat betongdäck för VA-ledningar på Lidingö, prisnivå 1979. 
Från {29]. (lm avser längdmeter VA-grav och väg) 

Kalkpelare 
- Avschaktning av 100:-kr/lm 

bef vägbank 
- Kalkpelarinstallation, 3 600:-kr/lm 

inkl utsättning 
- Utläggning och 300:-kr/lm 

avschaktning av överlast 
Totalt 4 000:-kr/lm 

Stålspontoch påldäck 
- Spontslagning, 4 900:-kr/lm 

avsträvning 
- Dragning, kapning 1 200:-kr/lm 

och spontförlust 
- Armering och betong 1 100:-kr/lm 
- Träpålar, slagning, 1 500:-krilm 

kapning 
Totalt 8 700:-kr/lm 

Vid bedömning av kostnader för en eventuell kalkpelarförstärkning kan 
följande ungefärliga delkostnader användas (prisnivå 1988). 

- Osläckt kalk ca 900 kr/ton 
- Cement ca 600 kr/ton 
- Transportkostnad ca 300 kr/ton 
- Installation (exkl. stab.medel) ca 30 - 35 kr/meter 
- Etablering ca 10 - 15000 kr 

Kostnader för en pelare kan variera beroende på storlek och typ av pro
jekt. Idag (1988) kostar en kalkpelare normalt 50-60kr/m. En cement
pelare med en större mängd stabiliseringsmedel blir som regel ca 10% 
dyrare. 

Förundersökning på laboratorium kan uppskattas kosta 4500 ä 6000 kr per 
inblandning (typ av jord och typ av stabiliseringsmedel) och prov
ningsserie. 

Kontroll av pelare i fält genom sondering med kalkpelarsond kan beräk
nas kosta ca 2000 a 2500 kr per pelare. 
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