
WILL TEMPERATURE CHANGE TRIGGER CREEP IN SENSITIVE CLAY? 
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Sammanfattning 
Terrasstabilisering används fortfarande lite i Sverige, trots att idén är gammal 
och användningen är stor runt om i världen. Osäkerheten om frostpåverkan på 
stabiliserat jordmaterial är en huvudanledning för detta. Det här forsknings-
projektet riktar sig mot att studera frost-stabiliteten av stabiliserad jord i de 
fall där stabiliseringen har skett med hydrauliska bindemedel, alltså kalk, 
cement, eller industriella restprodukter med liknande egenskaper, som t.ex. 
flygaska eller slagg. Resultat från labb-försök visar att en hållfasthetstillväxt 
sker även vid låga temperaturer och att hållfastheten direkt efter frys-tö-
påverkan fortfarande är högre än hos det ursprungliga ostabiliserade 
materialet. Även en viss efter-härdning verkar ske. Generella slutsatsen är att 
terrasstabilisering kan löna sig även i nordiskt klimat. 
 
Summary 
Subsoil stabilisation is only seldom applied in Sweden in spite of the fact that 
the idea is already old and used all over the world. One main reason for this is 
the uncertainty about the frost-stability of the stabilised soil material. This 
research project focusses on frost-resistance of soil stabilised with hydraulic 
binder, meaning lime, cement or industrial residual products, e.g. fly-ash or 
slag. Lab experiments showed increasing strength even at low temperature. 
Moreover, the strength directly after freeze-thaw still exceeds the non-
stabilised soil. In addition, the experiments indicate a hardening process even 
after freeze-thaw cycles. The general conclusion is that subsoil stabilisation 
can be worthwhile even in Nordic climate. 

1 INLEDNING 
Terrasstabilisering används fortfarande lite i Sverige, trots att idén är gammal 
och användningen är stor runt om i världen. Idén att kunna minska på 
massutbytet eller överbyggnadstjockleken genom att göra jorden i terrassen 
mera användbar är fantastisk ur flera aspekter, där framförallt resultatet att 
man sparar transporter ger både ekonomisk och miljömässig vinst.  
Anledningen varför det inte använts i Sverige är till stor del frågan om 
beständigheten av det stabiliserade materialet i det nordiska klimatet. Även 
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ekonomiska aspekter väger in, där en förändring väntas när tillgången till 
naturresurser (täktverksamhet) kommer att begränsas i framtiden. 
Den här presenterade forskningen riktar sig mot att studera froststabiliteten 
hos stabiliserad jord i de fall där stabiliseringen har skett med hydrauliska 
bindemedel, alltså kalk, cement, eller industriella restprodukter med liknande 
egenskaper, som t.ex. flygaska eller slagg. I dagsläget saknas det en standard 
för terrasstabilisering i Sverige och Europa, och frågan om frostpåverkan på 
stabiliserad jord behandlas olika runt om i världen. Ett kunskapsdokument 
från VTI (Franzén et al., 2012) är en bra början till att få metoden mer 
etablerad; i den ges rekommendationer för beständighet vid frostpåverkan 
efter en sammanställning från erfarenheter från fyra europeiska länder.  
Detta forskningsprojekt vill också lyfta flera intressanta frågeställningar, 
bland annat om vad som kan anses som en froststabil stabilisering och vad 
som ska uppnås med en stabilisering? Det visar sig att det finns stora vinster 
att uppnå redan med små mängder bindemedel. Målet av detta forsknings-
projekt är att kunna ge tydliga råd och anvisningar för hur terrasstabilisering 
fungerar i kallt klimat och hur sådan ska utföras med syftet att miljön och 
ekonomin i framtida projekt ska kunna dra nytta av det. 
Det här presenterade materialet har tagits fram inom ramen av ett utbyte med 
Technische Universität Braunschweig, Tyskland, och ska publiceras på tyska 
inom kort (Rothhämel et.al., 2018). 

2 BAKGRUND 

2.1 Terrasstabilisering 
När jordmaterialet i terrassen för en planerad väg eller annan större trafikerad 
yta inte uppvisar tillfredställande egenskaper för att kunna bygga direkt på 
den, är terrasstabilisering en möjlighet att t.ex. höja bärigheten för att undvika 
massutbyte. I t.ex. Tyskland tillåts användning av denna metod också för att 
uppgradera jordmaterialet så att det kan klassas som mindre frostkänslig 
istället och på det viset får vara kvar i vägterrassen (ZTVE-StB, 2009). 
Metoden kan användas för att sänka vattenkvoten närmare den optimala och 
därmed öka jordmaterialets packbarhet.  
Genom att blanda in så kallade "hydrauliska" bindemedel i jorden ges upphov 
till reaktioner mellan dessa medel och jorden. Beroende på medel och jordart 
kan olika reaktioner uppstå, som i slutändan alla leder till sammanbindande 
mineraler mellan jordpartiklarna och på så sätt höjer hållfastheten (Bell, 1996; 
Lottmann et.al., 2008; EuroSoilStab, 2002). Följande faktorer har huvud-
sakligen inflytande på reaktionsförloppet och resultatet (Åhnberg, 2006): 
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Figur 1: ”Mixed-in-place”-maskin. Från Wisotzki (2008) 
 

- mängd och typ av bindemedel 
- jordart och mineralsammansättning 
- blandning och packning av jord och bindemedel 
- vattenhalt vid blandning, packning och härdning 
- temperatur 

Vid det praktiska utförandet av terrasstabilisering fräses jorden till ca. 0,4 - 
0,5 m djup och blandas med bindemedlet. Det finns maskiner som gör detta i 
en och samma arbetsgång, se Figur 1, alternativt sprids bindemedlet först på 
marken och fräses sedan in. Blandingen packas sedan och måste skyddas mot 
torkning och blöta under en viss tid innan överbyggnaden kan läggas på 
(Lindh, 2004; Wisotzki, 2008). 

2.2 Reaktioner mellan jord och bindemedel 
Kalk, cement och industriella biprodukter med liknande egenskaper reagerar 
framförallt med vattnet i jorden, en så kallad hydratationsreaktion - därav 
också uttrycket "hydrauliska" bindemedel. Det är calcium, kisel och 
aluminium som reagerar och tillsammans med vattnet bildas nya mineraler, 
kalcium-silikat-hydrat (CSH), kalcium-aluminat-silikat-hydrat (CASH) och 
kalcium-aluminat-hydrat (CAH). Om lermineraler förekommer i jorden, 
vilket är fallet för de flesta finkorniga jordmaterial, så kan ytterligare så 
kallade puzzolana reaktioner ske mellan lermineraler och kalk. Dessa leder till 
samma mineraler (CSH, CASH och CAH) (Janz och Johansson, 2001; 
Åhnberg, 2006; Lottmann et.al. 2008). 
Reaktionen med cement ger ett snabbare härdningsförlopp, däremot kan 
kalkens reaktion fortgå under lång tid och på så sätt ge en kontinuerlig 
hållfasthetstillväxt, se Figur 2. 

körriktning 
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Figur 2: Mängd bildade reaktionsprodukter vid tillsats av 10 g bindemedel 
per 100g torrt material. Principfigur. Från Åhnberg et.al. (1995). 
 
Under reaktionen frigörs värme, olika mycket beroende på bindemedlet. Detta 
kan nyttjas vid kall väderlek genom att använda bindemedel med högre 
reaktionsvärme för att säkerställa att reaktionen sker tillräckligt snabbt för att 
uppnå önskad hållfasthet. Reaktionen pågår långsammare vid kallare 
temperaturer, se Figur 3 (Åhnberg et.al., 1995). 
Bindemedlen har alla ett högt pH-värde (minst pH 13). Reaktionen fortgår så 
länge pH-värdet är över 10. Därför påverkas reaktionen av faktorer som 
sänker pH som t.ex. surt vatten eller organisk innehåll (Lindh, 2004). 
I betongteknologin anses att vattenmängden ska motsvara ca. 40% av 
cementens torrmassa för att uppnå en fullständig reaktion, så kallad vatten-
cement-tal (vct) på 0,4. Den större delen vatten blir kemisk bunden, resten 
fysikaliskt. Finns mer vatten att tillgå bildas kapillära porer som försämrar 
motståndskraften mot frost (Hewlett och Lea, 2003; DIN EN 206-1:2017-01).  
I marken är det mycket svårt att begränsa tillgång till vatten underifrån. Så 
vattenmängden som finns att tillgå kan bestämmas av vattenkvoten i 
materialet strax innan blandning plus en uppskattning på tillgängligt vatten 
som kan sugas upp underifrån. Vct 0,4 kan användas som referens vad som 
minst bör uppfyllas för att reaktionen ska kunna fungera.  

2.3 Frostpåverkan 
Det finns olika kriterier för beständighet mot frostpåverkan. Vanligaste 
kriterierna är måttet på hävningen som utbildas under frysning och 
hållfasthetsförändringen efter tining, båda mätt på provkroppar tillverkade av 
det aktuella jordmaterialet som ska undersökas med eller utan bindemedel. 
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Figur 3: Hållfasthetstillväxt beroende på bl.a. tiden, temperatur. Från 
Barnes (1983) i Åhnberg et.al. (1995). 
 
Frost-proceduren som provkropparna utsätts för innan hållfastheten mäts är 
olika i olika länder, likaså dimensionerna på provkropparna. Jämförbarheten 
är därför inte given. 
Den enaxiella tryckhållfastheten är lämplig som indikator för hållfasthets-
förändring och har fördelen att den är enkel och snabb att genomföra. I 
kunskapsdokumentet (Franzén et.al., 2012) rekommenderas en enaxiell 
tryckhållfasthet på 2 till 2,5 MPa (motsvarar 2,5 N/mm2) för att räknas som 
frost-stabil. Innan det har uppnåtts bör materialet inte utsättas för frost. 
I tyska förskrifter (ZTVE StB, 2009) står att materialet under härdningstiden 
ska skyddas mot frost. Frågan hur länge härdningen pågår vid kalla 
temperaturer diskuteras dock inte. För att materialet inte ska behöva bytas ut i 
terrassen måste den uppnå en enaxiell tryckhållfasthet efter 28 dagars 
härdning i +20°C på 0,5 N/mm2 utan resp. 0,2 N/mm2 med frys-tö-påverkan, 
vilket är faktor 10 lägre än rekommendationen i den svenska publikationen. 
För betong gäller också att den ska skyddas mot frost under härdningstiden 
för att säkerställa att den beräknade hållfastheten kan utbildas. I betong-
teknologin finns också s.k. "självläkande sprickor" där härdningsprocessen 
fortsätter ifall sprickor uppstår som leder vatten: en hög halt av bindemedel 
vid låg vattenhalt leder till att det finns härdningskapacitet kvar när vatten 
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tränger in i sprickorna och på det viset tillsluta sprickorna med nybildade 
mineraler (Fagerlund och Hassanzadeh, 2011). 
På samma sätt borde reaktionen kunna fortsätta efter frost, om det finns 
härdningskapacitet kvar i stabiliserad jord. Nytillverkade prover med högre 
bindemedelshalt har större andel härdningskapacitet, så detta borde visas 
tydligare. En fortsatt härdning efter frostpåverkan har visats i labb på kalk-
stabiliserad lera (Tebaldi et.al., 2016) eller stabiliserade muddermassor 
(Makusa, 2013). 
Bindemedelshalten inom terrasstabilisering är lägre än inom betong-
teknologin eller vid stabilisering av muddermassor. För att hålla kostnaderna 
nere används så lite bindemedel som möjligt för att uppnå önskad effekt, 
vilket innebär att en komplett uthärdningsreaktion av all inblandad 
bindemedel eftersträvas. Därför finns det med nuvarande bindemedels-
mängder inte någon efterhärdningskapacitet efter härdningstiden (som i för 
sig är temperaturberoende).  

3 LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 

3.1 Hypoteser 
Labb-försök med stabilisering av en lera har utförts för att klarlägga följande 
hypoteser: 
 Små bindemedelsmängder reagerar med lera vid låga temperaturer, 

men reaktionsförloppet är långsammare. 
 Frost stoppar inte reaktionen helt utan den kan fortsätta efter tining 

under förutsättningen att det finns härdningskapacitet kvar. 

3.2 Material 
Leran hämtades med spade från ca. 1m djup under ursprunglig markyta, efter 
att jordmån hade avlägsnats med maskin. Den benämdes till en siltig lera av 
högplastisk konsistens, en sammanställning av analysvärden ges i tabell 1. 
Eftersom leran var från nära torrskorpeskiktet visade vattenkvoten ett brett 
spann. Vattenkvoten testades under provkroppstillverkning när konsistensen 
förändrades. Bindemedelshalten anges i procent av torrvikten och anpassades 
till tre vattenkvots-spann (w = 28-33 %, w = 34-39 % och w = 40-45 %). 
Stabiliseringen utfördes med Petrit T, ett bindemedel som är en biprodukt från 
järnsvampstillverkningen från Höganäs. Detta bindemedel har inte använts i 
större skala för jordstabilisering ännu. Sammansättningen är sådant (Haase, 
2013) att det finns goda förutsättningar för en cement-liknande reaktion, då 
mer än hälften utgörs av en klassisk klinkerfas i portlandcement (dikalcium- 
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Tabell 1: Materialparameter för leran 
Kornstorleksfördelning 
Lera 
Silt 
Sand 

 
60 [vikt-%] 
35 [vikt-%] 
  1 [vikt-%] 

Vattenkvot (w) 28 – 45 [%] 
Densitet (vid w = 37 %) 1,84 [g/cm3] 
Flytgräns 
Plasticitetsgräns 

52 [%] 
23 [%] 

Organisk halt 5 [%] 
 
silikat). Eftersom dess reaktion med vatten är långsam förväntas också en 
långsam utveckling av hållfasthet. Till ca. en fjärdedel består bindemedlet av 
calcium-kisel-aluminat, ett mineral som förekommer i kalciumaluminat-
cement. Det kan bidra till en viss hållfasthetstillväxt men kalciumaluminat-
cement har en lägre dimensionerande långtidshållfasthet än dess högsta efter 
kort tid (14-28 dagar) pga. omlagringar i kristallstrukturen (mineral-ändring) 
(Hewlett och Lea, 2003; SS-EN 14647). 

3.3 Försöksparameter 
Provkropparna fick härda vid +4°C - provkroppar för inblandningsförsök för 
KC-pelare lagras vanligtvis vid +7°C, men eftersom marktemperaturen i norra 
Sverige är ännu lägre valdes +4°C.  
Tre serier med olika härdningstider utfördes: 14, 28 och 90 dagar. Två av tre 
serier utsattes sedan för 12 frys-tö-cyklar (-20°C under 12 timmar följd av 
+20°C under 36 timmar). En av tre serier fick stå därefter ytterligare 28 dagar 
i kylskåp vid +4°C.  
En serie omfattade alltid tre provkroppar som framställdes samtidigt och som 
utsattes för samma härdningstid innan och efter frys-tö-cyklar. Provkropparna 
som testades efter frys-tö-cyklarna hade tinad helt innan testet: Enaxiell 
tryckhållfasthet användes som kriterium på froststabiliteten. 
Testprogrammet omfattade även provkroppar av ostabiliserad lera. 

3.4 Försöksgenomförande 
Leran smulades och blandades för hand med bindemedlet, en sats omfattade 
mängden för tre provkroppar. Provkropparna packades i fem lager i 
genomskinliga plasthylsor (innerdiameter 50 mm), varje lager knådande med 
20 slag med en liten proctor-hammare (diameter 18 mm, fallvikt 370 g, 
fallhöjd 207 mm) och komprimerande med 5 slag med en stor proctor-
hammare (diameter 50 mm, fallvikt 2500 g, fallhöjd 300 mm), se Figur 4. 
Provkropparna tillverkades lite längre och skars av med tråd till rätt längd. 
Resterande materialet användes för bestämning av vattenkvoten.  
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Figur 4: Utrustningen för provkroppstillverkning 
 
Provkropparna förblev i hylsan under hela härdningen, frys-tö-cyklarna samt 
efterhärdningsperioden. De placerades i kylskåpet var för sig i en kopp med 
fuktig sand (som hölls fuktig genom regelbundet påfyllning av vatten) och 
täcktes på ovansidan med plastfolie för att förhindra uttorkning, se Figur 5. 
Under frys-tö-cyklarna utsattes provkropparna för tredimensionell frysning 
genom att omgivningsluften kylades ner. Vattnet i sandbädden hade en viss 
fördröjande effekt på provkropparnas undersida på både frysning och tining. 
Samtidigt frystes provkropparna från utsidan inåt, vilket kan orsaka 
sprickbildning på utsidan när kärnan utvidgas under frysning. Provhylsans 
väggtjocklek (7 mm) säkerställde dock ett tvådimensionellt spänningstillstånd 
för att förhindra detta. Temperaturen mättes i mitten av en extra tillverkad 
provkropp samt i omgivningsluften. Vid tiden för test-tillfället mättes och 
vägdes provkroppen. Sedan trycktes den maskinellt ur hylsan med hjälp av 
2cm plastklossor och placerades i testmaskinen för enaxiellt tryckhållfasthet. 
På det viset skadades inte provkroppens yta genom beröring. 
Tryckhållfastheten testades enligt DIN 18136, med undantag för hastigheten 
på 1,5 mm/min till brott resp. till 20 % töjning för de ostabiliserade proven 
som inte visade något tydligt brott. Hastigheten valdes för att kunna jämföra 
resultaten med äldre utförda undersökningar (Åhnberg, 2006). 
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Figur 5: Provkropparnas placering i frysen 
  

4 RESULTAT 
Figur 6 visar resultaten av provkropparna utan frys-tö-påverkan: mätvärden 
visas som punkter medan en linje är dragen mellan medelvärden av varje serie 
för att förtydliga tendensen. Bilden visar som förväntad en tydlig ökning av 
tryck-hållfastheten mellan de prover som härdat i 14 dagar och de som härdat 
i 28 dagar: från 0,05 till 0,17 N/mm2 för proverna med 4 % bindemedel och 
från 0,2 till 0,33 N/mm2 för proverna med 7 % bindemedel. Däremot visar 90-
dagars-proverna lägre hållfasthet, för proverna med 4 % bindemedel 
0,09 N/mm2 och för proverna med 7 % bindemedel 0,13 N/mm2, vilket till 
och med är lägre än 14-dagars värden. Proverna utan bindemedel visar väldig 
svag samma tendens: från 0,04 N/mm2 efter 14 dagar stiger värden till 
0,06 N/mm2 efter 28 dagar och sjunker tillbaka till 0,045 N/mm2 efter 90 
dagar. 
Figurerna 7, 8 och 9 visar mätvärden för enaxiella tryckhållfastheten över 
tiden från tillverkning, härdningstiden innan och efter frys-tö-cyklarna visas 
med vit bakgrund, tiden för frys-tö-cyklarna med färgad sådan. Även här 
visas mätvärden som punkter medan en linje är dragen mellan medelvärden 
av varje serie för att förtydliga tendensen. Proverna med 7 % bindemedel 
visar som förväntad de högsta värden, de med 4 % lite lägre med de med 0 % 
de lägsta.  
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Figur 6: Enaxiell tryckhållfasthet över härdningstid (utan frostpåverkan) 

Figur 7: Enaxiell tryckhållfasthet över tid (14-dagars prover) 

Alla prov visar en tydlig minskning i tryckhållfastheten efter frys-tö-cyklarna. 
De prover med bindemedel som härdat i 14 och de som härdat i 90 dagar 
innan frys-tö-cyklarna visar en ökning av hållfastheten efter efterhärd-
ningstiden: från 0,48 till 0,11 N/mm2 resp. från 0,035 till 0,056 N/mm2 för 
7 % resp. 4 % bindemedel (14-dagars-värden, Figur 7) och från 0,077 till 
0,093 N/mm2 resp. från 0,036 till 0,062 N/mm2 för 7 % resp. 4 % bindemedel 
(90-dagars-värden, Figur 9). 
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Figur 8: Enaxiell tryckhållfasthet över tid (28-dagars prover) 
 

 
Figur 9: Enaxiell tryckhållfasthet över tid (90-dagars prover) 
 
Märkligt nog visar proverna som härdat i 28 dagar innan frys-tö-cyklarna 
(Figur 8) inte samma tendens, utan i medel en liten minskning resp. ingen 
förändring: från 0,087 till 0,063 N/mm2 för 7 % bindemedel och oförändrad 
kring 0,045 N/mm2 för 4 % bindemedel.  
Tryckhållfastheten minskas även för den ostabiliserade leran efter frys-tö-
påverkan. Efter efterhärdningstiden ligger värdena runt samma värden som 
direkt efter frys-tö-påverkan. Undantag här är också 28-dagars-proverna som 
visar en marginell ökning. 
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5 DISKUSSION 
De utförda labb-försöken visar att: 

- en hållfasthetstillväxt sker även vid låga temperaturer, 
- hållfastheten direkt efter frys-tö-påverkan fortfarande är högre än den 

som bestäms på ostabiliserat material,  
- en viss efterhärdning förekommer. 

 
Det framkommer också oväntade förlopp: 

- lägre tryckhållfasthet efter 90 dagars härdning än efter 14 eller 28 dagar 
- efterhärdning för 90-dagars-prover, men inte för 28-dagars-prover 
- liknande, fast mycket svagare tendens vid ostabiliserade prover 

 
Förklaringar till detta kan vara flera. Vattenkvoten vid inblandning verkar ha 
stor betydelse för vilken hållfasthet som uppnås, till och med större inflytande 
än andra faktorer. Det tilläts medvetet en naturlig spridning i 
utgångsmaterialet, som nu kan göra resultaten svåra att tolka. 
Frostens påverkan är beroende av vattenhalten i materialet och kan därför få 
en liknande spridning som vattenhalten.  
Bindemedlets reaktion med vatten och lerpartiklar är komplex med flera 
inverkande faktorer, bl.a. dess sammansättning.  

5.1 Vatten 
Vct vid tillverkning av proverna låg ca 10 gånger högre än vad enligt betong-
teknologin krävs för fullständig hydratation (Hewlett och Lea, 2003). 
Samtidigt påverkar den hydrauliska konduktiviteten i provet om vattnet 
verkligen kan ingå i reaktionen, dvs. nås av bindemedlet. Detta påverkas 
självklart också av blandningsarbetet. Om en fullständig reaktion av binde-
medlet kunde ske inom tidsramen för testserien har inte undersökts; den 
hydrauliska konduktiviteten bestämdes inte.  
Vattenkvoten vid tillverkningen varierade från 28 % till 45 % och bestämdes 
inte i detalj för varje prov innan blandning. Utifrån konsistensen vid 
smulandet bedömdes om vattenkvoten motsvarade samma som tidigare och 
testades om så inte var fallet, vanligtvis för en hel sats på tre provkroppar. 
Noggrannheten i bestämning av vattenkvoten innan inblandning, och därmed 
dosering av bindemedlet, kan förbättras i kommande försök. Samtidigt var 
detta en del av försöket, att ta den naturliga jorden som den föreligger och 
stabilisera den ungefär som det skulle ske i fält. Eftersom skillnaderna i 
vattenkvoten oftast är stora inom torrskorpeskiktet, är detta en viktig punkt att 
beakta vid dimensioneringen i användningsprojekt. 
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Den enaxiella tryckhållfastheten innan frostpåverkan för de torraste proverna 
med 28 % vattenkvot ligger vid 0,33 N/mm2, dessa innehöll 7% bindemedel 
och testades efter 28 dagar. De stabiliserade proverna med den högsta 
vattenkvoten på 39 % vattenkvot innehöll 4 % bindemedel och visade efter 14 
dagar en enaxiell tryckhållfasthet på vid 0,07 N/mm2. Värdena däremellan 
verkar vara mer beroende av vattenkvoten än bindemedelhalt eller härdnings-
tid då de ungefär följa en kurva. 

5.2 Frostpåverkan 
Frost leder till att vatten fryser till is, vilket har en större volym än vatten. Om 
det finns plats för detta orsakar isbildningen inte någon skada, vilket är fallet i 
grovkorniga jordar med större porer. Finns inte plats för volymökningen kan 
till och med berg spräckas av trycket som uppstår genom isbildningen. I 
finkorniga jordar är porerna så små att isbildningen kan orsakar hävningar, 
framförallt i silt där vatten kan sugas till islinser från långt håll så att de kan 
växa i tjocklek. 
I stabiliserad lera förväntas isbildningen orsaka mikrosprickor och pga. detta 
minska hållfastheten men också leda till en ökad hydraulisk konduktivitet. 
Finns det härdningskapacitet kvar, kan härdning efter tining när det kommer 
in vatten pga. den höjda hydrauliska konduktiviteten. 
Den enaxiella tryckhållfastheten efter tining ligger mellan 0,07 och 
0,1 N/mm2 för proverna med 7 % bindemedel och runt 0,05 N/mm2 för 
proverna med 4 % bindemedel. Detta till synes oberoende av härdningstiden 
och med detta hållfastheten innan frost. 

5.3 Bindemedlet 
Det valda bindemedlet innehåller ca. en fjärdedel kalcium-kisel-aluminat som 
tillhör klinkerfaserna i en cementsort (kalciumaluminatcement) som visar ett 
ovanligt hållfasthetsförlopp: vid låga temperaturer utvecklas först instabila 
mellanprodukter med en hexagonal kristallstruktur. Över tiden omlagras de 
till stabilare reaktionsprodukter med kubisk kristallstruktur, varvid deras 
volumen minskar. Eftersom också andra reaktioner pågår samtidigt som direkt 
utbildar stabila produkter förblir volymen för helheten den samma och det 
uppstår porer mellan kristallerna. Detta kallas för "konversion". Den högre 
porositeten leder till en minskad hållfasthet. Tiden för omlagringsprocessen är 
inte närmare bestämd mer än att hållfasthetens maximum uppnås tidigt 
(Hewlett och Lea, 2003; SS-EN 14647). 
För att undersöka om det handlar sig om konversion i det här fallet behövs 
mineralogiska eller rasterelektronmikroskopiska undersökningar. 
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6 SLUTSATSER 
Uppsättningen av denna testserie skulle inte bli godkänd, men är ändå i 
storleksordningen av den tyska föreskriften (faktor 2 mindre) för att bli 
klassad som mindre frostkänslig. Detta betyder att materialet skulle kunna 
stabiliseras på ett sådant sätt att det kunde vara kvar i terrassen och inte 
behövde schaktas upp och fraktas bort samt ersättas med annat material.  
För att räknas som froststabil enligt det svenska kunskapsdokumentet krävs 
20 gånger högre hållfasthet än vad som uppmätts vid dessa försök. Att uppnå 
detta med det aktuella bindemedlet verkar vara svårt. 
En viktig slutsats är att biprodukter från industrin kan fungera som 
stabiliseringsmedel, men att det är viktigt att undersöka deras reaktions-
förmåga innan de används, eftersom reaktionsförloppet kan skilja sig från det 
hos välbeprövade material. 
Generella slutsatsen är att terrasstabilisering kan löna sig även i nordiskt 
klimat, då hållfastheten efter frostpåverkan för stabiliserad jord förblir högre 
än den utan bindemedel. 
De här presenterade resultat kan också beaktas vid andra typer av stabilisering 
som utsätts för frost, inte bara terrasstabilisering, utan också masstabilisering, 
KC-pelarnas toppar om de inte täcks tillräckligt för att komma under 
frostdjup, slitsmur eller andra jord-bindemedel-blandningar ("Mixed in 
Place"-borrade pålar för sekantpålevägg eller spont). 
 

7 FRAMTID 
Det fortsatta arbetet ska behandla fältförsök i norra Sverige och därför söker 
jag efter en lämplig plats och projekt. Utförandet innehåller flera moment som 
har stor påverkan på slutresultatet. Dessa vill jag studera, dokumentera och 
utvärdera enligt kunskapsdokumentet från VTI (Franzén et.al., 2012). 
Därifrån kan kompletterande råd formuleras. 
Vidare planeras provtagning av den stabiliserade jorden i några av de tidigare 
utförda projekten för att därigenom kunna dra slutsatser om klimatets 
påverkan. 

8 TACKORD 
Författarna tackar OPTIMASS-projektet (med Trafikverket och Forsknings-
rådet Formas som huvudsponsorer) för finansieringen samt Filip Franzén, 
LTU, för utförande av labb-försök inom ramen av sitt examensarbete. 

�9�



TERRASSTABILISERING I NORDISKT KLIMAT 

REFERENSER 
Andersland, O.B. och Ladanyi, B. : Frozen Ground Engineering. John Wiley 

& Sons, Inc., 2004. ISBN 0471615498 
Bell, F.G.: Lime stabilization of clay minerals and soils. In: Engineering 

Geology 42 (1996), JUL, Nr. 4, S.223, ISSN 0013-7952 
DIN 18136-2003-11: Baugrund - Untersuchung von Bodenproben - 

Einaxialer Druckversuch, 2003 
DIN EN 206-1:2017-01: Beton - Festlegungen, Eigenschaften, Herstellung 

und Konformität. 2017 
EuroSoilStab: Development of design and construction methods to stabilize 

soft organic soils: design guide soft soil stabilization, industrial and 
materials technologies programme (Brite-EuRam III), European 
Commission. In: CT97-0351, Project No. BE (2002), S. 96-3177 

Fagerlund, G. och Hassanzadeh, M.: Self-healing of cracks in concrete 
exposed to different types of water. Lunds tekniska högskola, 2011. ISSN 
0348-7911 TVBM 

Franzén, G.,  Lindh, P.,  Ahnberg, H. , Erlingsson, S.: Terrasstabilisering – 
kunskapsdokument.. VTI, Linköping, 2012 (VTI report 747) 

Haase, B.: General information about Petrit T. 2014. Internal document, 
Höganäs AB 

Hewlett, P. C. och Lea, F. M.: Lea's Chemistry of Cement and Concrete 
(Fourth Edition). Butterworth-Heinemann, 2003 

Janz, M. ; Johansson, S.-E.: Olika bindemedels funktion vid djupstabilisering. 
Svensk Djupstabilisering c/o Swedish Geotechnical Institute, 2001. ISSN 
1402-2036 

Larsson, R.: SGI Information 1: Jords egenskaper. Swedish Geotechnical 
Institute, 2008. ISSN 0281-7578-10 

Lindh, P.: Compaction- and strength properties of stabilised and unstabilised 
fine-grained tills. Lund University, Division of Soil Mechanics and 
Foundation Engineering, 2004 

Lottmann, A., Wienberg, N., König, M.: Verringerung der Frostempfind-
lichkeit von Böden durch die Behandlung mit Brandkalk und Kalkhydrat. 
Wirtschaftsverlag NW, 2008 (Forschung Straßenbau und Straßen-
verkehrstechnik, Heft 990).  ISBN 9783865097880 

Makusa, G.P.: Mechanical properties of stabilized dredged sediments for 
sustainable geotechnical structures, Luleå teknisk universitet, PhD-
Thesis, 2013 

Rothhämel, M., Rosenberg, M., Laue, J.: Einfluß von Frost-Tau-Wechseln auf 
die Tragfähigkeit stabilisierter Tone, inskickad till „Bauingenieur“, 2018 

SS-EN 14227-15: Hydrauliskt bundna vägmaterial - Specifikationer - Del 15: 
Jord stabiliserad med hydrauliska bindemedel, 2015 

�9�

PASS
3B-2



TERRASSTABILISERING I NORDISKT KLIMAT 

SS-EN 14647: Kalciumaluminatcement - Sammansättning, specifikation och 
kriterier för överensstämmelse, 2005 

Tebaldi, G. , Orazi, M. , Orazi, U. S.: Effect of freeze-thaw cycles on 
mechanical behavior of limestabilized soil. In: Journal of Materials in 
Civil Engineering 28 (2016), Nr. 6. www.scopus.com 

TRVK Väg: Trafikverkets Anläggningsstyrning – krav, 2011. ISBN 978-91-
7467-137-7 

Wisotzki, E.: Bodenverfestigungen mit Kalk-Hüttensand-Gemischen, 
Universität Rostock, Institut für Umweltingenieurwesen, PhD-Thesis, 
2008 

TP-BF-StB: Technische Prüfvorschriften für Boden und Fels im Straßenbau, 
Teil 11.1 B (2012):  Eignungsprüfung bei Bodenverfestigungen mit 
Bindemitteln. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 
Arbeitsgruppe Erd- und Grundbau 

ZTVE-StB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Erdarbeiten im Straßenbau. FGSV Verlag, 2009. 
ISBN 978-3-939715-84-9 

Åhnberg, H.: Strength of stabilised soils - a laboratory study on clays and 
organic soils stabilised with different types of binder. Swedish 
Geotechnical Institute, 2006. ISBN 978-91-628-6790-4 

Åhnberg, H., Johansson, S-E., Retelius, A., Ljungkrantz, C., Holmqvist, L. 
och Holm, G. (1995). Cement och kalk för djupstabilisering av jord. 
Statens geotekniska institut, Rapport No. 48. 

�98




