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Sammanfattning 

Ytstabilisering är en internationellt vanligt förekommande teknik för att förbättra en svag 
terrassytas styvhet och bärighet. Genom att terrassens styvhet ökar kan överbyggnaden göras 
tunnare vilket gör metoden ekonomiskt och miljömässigt intressant. Både naturlig och 
stabiliserad jord har en hög inneboende variabilitet som ska beaktas vid utvärdering av 
karaktäristiska värden. Genom att analysera den rumsliga variabiliteten i stabiliserade och 
ostabiliserade terrassytor kan man erhålla parametrar som behövs för sannolikhetsbaserad 
modellering av jords egenskaper. För att göra detta behövs kunskap om parametrar som 
medelvärdet, variansen och fluktuationsavståndet som är det avstånd inom vilket jorden 
uppvisar relativt stark korrelation. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka olika metoder för att i fält mäta terrassytors 
elasticitetsmodul (E-modul) och studera hur styvhetsegenskaperna varierar över ytorna. Med 
kunskap om detta kan mätningar i fält anpassas så att så värdefull information som möjligt 
erhålls. De olika mätmetoder som använts i studien är lätt fallvikt, statisk plattbelastning och 
ytvågsseismik. En anledning till att använda olika mätmetoder är för att de mäter vid olika 
belastningar och töjningsnivåer. En annan anledning är att undersöka om och hur de olika 
metoderna är korrelerade med varandra. 

Examensarbetet ingår som en del i ett utvecklingsprojekt på Skanska kring ytstabilisering. 
Fältförsöken genomfördes i Tygelsjö, söder om Malmö, på skånsk lermorän. Två terrassytor 
om vardera 7x15 m stabiliserades med 6 % respektive 4 % släckt kalk och i anslutning 
gjordes två ostabiliserade referensytor om 4x15 m. Totalt gjordes mätningar i 133 punkter 
med lätt fallvikt och ytvågsseismik. Med statisk plattbelastning mättes 11 punkter.  

Geostatistiska analyser på försöksresultaten visade att fluktuationsavståndet med avseende på 
E-modulen är ungefär 1,3 m. Det betyder att endast punkter med ett inbördes avstånd om 
mindre än 1,3 m uppvisar relativt strak korrelation. I praktiken betyder det att sättningar som 
uppkommer på grund lägre styvhet i det stabiliserade skiktet inte är särskilt utbredda i ytan. 
Det är således inte ekonomiskt rationellt att dimensionera vägöverbyggnaden utifrån E-
modulen för små ytor med låg styvhet.  

Vid jämförelse av mätningarna med lätt fallvikt blev ����  ca 2 ggr högre än ��� från statisk 
plattbelastning. Någon korrelation med ytvågsseismiken kunde inte hittas. En inverkande 
faktor på mätningarna med lätt fallvikt på de ostabiliserade ytorna var fallhöjden där högre 
fallhöjd gav lägre uppmätt E-modul. På de stabiliserade ytorna hade fallhöjden ingen 
inverkan. 

Examensarbetet visar också hur det karaktäristiska värdet på E-modulen kan utvärderas 
statistiskt där utvärderingen beror av antalet mätningar, variabiliteten hos mätdata och 
variansreduktionsfaktorn som i sin tur beror på fluktuationsavståndet och storleken på det 
mekaniska systemet. Denna typ av utvärdering kan användas som grund för 
sannolikhetsbaserad dimensionering och dimensionering enligt observationsmetoden enligt 
Eurokod 7. 
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Abstract 

Stabilization of subgrade is an internationally common technique to improve the 
characteristics of a soft soil. Improving the stiffness and bearing capacity of the subgrade 
enables the pavement to be designed with reduced depths of subbase and basecourse 
aggregates. This makes the stabilization technique both economically and environmentally 
interesting. Both natural and stabilized soils have high inherent property variability that 
should be considered when the characteristic value is derived. By analyzing the spatial 
variability in stabilized and natural subgrades it is possible get the parameters needed for 
reliability–based modeling of soil properties. I order to do so, three statistical parameters need 
to be evaluated, i.e. the mean, the variance and the scale of fluctuation, which is the distance 
within which soil properties show relatively strong correlation. 

The objective of this thesis is to study different devises for determining the elastic modulus of 
subgrade and to study the spatial variability of the elastic modulus. With knowledge of this it 
is possible to optimize the testing. The different devises used in the field investigations was 
the light weight deflectometer (LWD), surface seismic and static plate loading. The different 
devices were used because they take measurements at different load- and strain levels. 
Another aim was to investigate correlations between moduli determined by the different 
devices. 

This thesis is a part of a research project at Skanska about subgrade stabilization. The field 
studies were performed in Tygelsjö, south of Malmö, and the soil type was claytill. Two test 
areas, each 7x15 m, were stabilized with 6 % respective 4 % hydrated lime and two test areas, 
each 4x15 m, were left unstabilized. Totally 133 test points were investigated with the LWD 
and surface seismic and 11 static plate load tests were performed. 

With geostatistical analyses of the experimental results the scale of fluctuation with respect to 
the elastic modulus has been evaluated to approximately 1,3 m. That means only points within 
1,3 m reveal relative strong correlation. In practice this means that subsidence due to less 
stiffness in the stabilized subgrade will not be extensive in the surface. Therefore it’s not 
economically rational to design the pavement with respect to small areas with low stiffness in 
the subgrade. 

Comparison between the LWD and the static plate load test showed that ����  is on average 2 
times greater than ���. No correlations with the surface seismic were found. One influencing 
factor on the LWD measurements was the drop height. ����  decreased with increasing drop 
height but only on the unstabilized subgrade. 

This thesis also shows how the characteristic value of the elastic modulus could be evaluated 
with statistical methods where the evaluation will depend on the number of measurements, the 
variability of the measurements and the variance reduction factor which in turn depends on 
the scale of fluctuation and the size of the mechanical system. This type of evaluation could 
be used as basis for reliability based design and design according to the observational method 
according to Eurocode 7. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Stabilisering av vägterasser är en gammal och internationellt vanligt förekommande metod. 
Syftet med stabilisering är primärt att öka terrassens styvhet och bärighet för att därigenom 
förbättra hela vägkonstruktionens egenskaper och livslängd. Ytstabiliseringstekniken är väl 
etablerad och används i stor utsträckning i länder som ex vis England, Tyskland, Frankrike, 
USA, Australien men även i en del länder i tredje världen (Lindh, 2000). 

I Sverige började metoden tillämpas på 1960-talet (Lindh, 2000). I riktlinjerna för 
vägdimensionering i BYA 76 (Byggnadstekniska Anvisningar) fanns stabilisering med kalk 
inskriven och det gavs möjlighet att tillgodoräkna sig terrasstabiliseringen genom att klassen 
på materialet höjdes upp ett steg i dimensioneringstabellen. Detta gjorde metoden ekonomiskt 
intressant eftersom överbyggnadskonstruktionen kunde göras tunnare (Gustavsson, 1999). 

När BYA 84 introducerades gjordes den ändringen att man inte längre fick tillgodoräkna sig 
terrasstabiliseringen och minska överbyggnadstjockleken. Under 80-talet upphörde 
användandet av metoden både i Sverige och i övriga Norden. Detta berodde främst på de 
förändrade normerna som inte längre gynnade terrasstabilisering vid dimensioneringen, 
oljekrisen som ledde till att priset på kalk och cement steg, arbetsmiljöproblem vid spridning 
och transport av kalk, en del inblandningsproblem med sättningar som följd samt dyr och stor 
maskinutrustning i förhållande till marknadens omfattning (Gustavsson, 1999). Ytterligare en 
faktor som kan ha spelat in är införandet av olika geosynteter (Lindh, 2000). 

I ATB VÄG94 tilläts återigen att en förstärkt terrass tillgodoräknas vid dimensionering av 
vägöverbyggnaden. Samtidigt infördes minimikrav på terrassens styvhet. På senare tid har 
därför ytstabilisering av vägterrasser åter alltmer börjat användas, främst i södra Sverige. 
Traditionellt sett har vägar dimensionerats utifrån handböcker och dimensioneringstabeller 
baserade på erfarenhet och empiriska samband. Utvecklingen av metodiken för 
vägdimensionering har gått från traditionella empiriska metoder till semiempiriska och 
successivt har mer analytiska dimensioneringsmetoder införts (Rydén, 2004). Genom 
analytiska metoder och materialmodeller som speglar vägens verkliga beteende kan 
vägkonstruktionen optimeras. Vägverkets tidigare ATB VÄG har även fasats ut och ersatts av 
nya dokument som VVK Väg, VVR Väg och VVTK Geo. Detta har skett i samband med att 
alltfler vägbyggnadsprojekt utförs som funktionsentreprenader istället för 
utförandeentreprenader. Det innebär att entreprenören får ta ett större ansvar för design, 
byggande och även drift och underhåll under vägens livslängd. 

Om dimensioneringsgången sker enligt observationsmetoden, som är en accepterad metod 
enligt Eurokod 7, måste de förutsättningar och antaganden som gjorts i designstadiet kunna 
kontrolleras och verifieras i byggskedet genom mätningar. Om det finns avvikelser från 
konstruktionsförutsättningarna kan då designen anpassas efter mätta och bedömda 
förhållanden enligt ”aktiv design-konceptet”. En mycket viktig parameter för designen av 
vägöverbyggnaden är terrassytans styvhetsegenskaper. Till exempel kan bärlagrets tjocklek 
behöva revideras om terrassytans styvhet avviker från uppsatta gränsvärden. Vid stabilisering 
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av terrasser behövs därför metoder för att kontrollera och verifiera terrassens 
styvhetsegenskaper. De fältmetoder som använts i detta examensarbete är ytvågsseismik, lätt 
fallvikt (LWD) och statisk plattbelastning. En anledning till att dessa metoder valdes är att de 
mäter E-modulen vid olika belastningar och töjningsnivåer. Ytvågsseismik är en ny metod 
som mäter E-modulen vid mycket små töjningar. Den lätta fallvikten har fått allt större 
användning vid kontroll av obundna lager och statisk plattbelastning är en gammal metod och 
det är även till denna som vägverkets krav på terrassytor är relaterade. Exempel på ytterligare 
metod för bestämning av E-modul i fält är tung fallvikt (FWD).  

De anvisningar som finns idag för användning av mätmetoder, erforderligt antal försök och 
hur tätt mätningarna på en stabiliserad terrass ska göras är bristfälliga. Det finns heller inga 
metodbeskrivningar för lätt fallvikt eller ytvågsseismik. Dimensionering av 
vägöverbyggnaden sker idag deterministiskt utan hänsyn till spridningen i terrassens 
styvhetsegenskaper relaterat till konstruktionens storlek. För att kvantitativt kunna beskriva 
hur en förstärkt terrass styvhetsegenskaper varierar över ytan kan geostatistiska metoder 
användas. Ett naturligt antagande är att två närliggande punkter har mer liknande egenskaper 
än punkter med större inbördes avstånd. Om så är fallet finns ett rumsligt samband. För att 
kunna kvantifiera variabiliteten (förutsägbarheten) av jordens egenskaper krävs kunskap om 
tre statistiska parametrar: medelvärdet, variansen och fluktuationsavståndet som är ett 
uppskattat mått inom vilket jorden uppvisar relativt stark korrelation. 

Vid utvärdering av karaktäristiskt värde enligt Eurokod 7 ”Geotechnical design – Part 1” skall 
spridningen hos de uppmätta egenskapsvärdena beaktas. En förutsättning för att kunna 
använda sannolikhetsbaserad design och att kunna utnyttja möjligheterna med Eurokod måste 
variabiliteten avseende styvhetsegenskaperna vara kända. Det innebär att det finns ett behov 
av ökad kunskap om variabiliteten och de rumsliga sambanden hos styvhetsegenskaperna på 
terrassytor. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka den rumsliga variabiliteten (spridningen) med 
avseende på styvhetsmodulen på ytstabiliserade och ostabiliserade terrassytor. Med kunskaper 
om detta kan hänsyn tas till variabiliteten vid utvärdering av karaktäristiskt värde enligt 
Eurokod 7. En vision inför framtiden är också att sannolikhetsbaserad design ersätter den idag 
deterministiska dimensioneringen och för detta måste variabiliteten vara känd. 

Syftet är också att undersöka om och hur olika provningsmetoder i fält är korrelerade med 
varandra. Förväntade resultat är att metoder som mäter vid större töjningsnivåer ger lägre 
uppmätt E-modul eftersom modulen är töjningsberoende. Vid lättfallviktsmätningarna 
undersöks även inverkan av viktens fallhöjd på uppmätt E-modul. 
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1.3 Genomförande 

I detta arbete har mätningar med lätt fallvikt (LWD), statisk plattbelastning och ytvågsseismik 
gjorts på stabiliserade och ostabiliserade terrassytor av skånsk lermorän i Tygelsjö, söder om 
Malmö. Fältförsöken genomfördes på 2 stabiliserade terrassytor med inblandningen 4 % 
respektive 6 % släckt kalk och på 2 ostabiliserade referensytor. De stabiliserade ytornas 
storlek var 7 x 15 m och de ostabiliserade var 4 x 15 m. Resultaten från mätningarna har förts 
över till Excel där de bearbetats och analyserats. Styvheten i terrasserna har studerats i två 
dimensioner och analyserats med geostatistiska metoder, variogram och Kriging-analyser i 
programmet SADA. 

Som introduktion och bakgrundsinformation görs en kort beskrivning av ytstabilisering för 
vägar, de geostatististiska metoder och begrepp som använts samt de mätmetoder och den 
utrustning som har använts vid fältförsöken. Resultaten från studien redovisas och diskuteras 
och det ges förslag på fortsatta studier. Även iakttagelser som gjorts under fältförsökens gång 
presenteras i bild och ord. 

Examensarbetet har skett i samarbete med Skanska Teknik som del av ett utvecklingsprojekt 
kring terrasstabilisering. 

 

1.4  Avgränsningar 

I denna studie undersöks endast 2 stabiliserade lermoränterrasser lokaliserade i Tygelsjö söder 
om Malmö med inblandningen 4 resp. 6 % släckt kalk samt 2 ostabiliserade referensytor i 
direkt anslutning. En begränsning är ytornas storlek som är betydligt mindre än verkliga 
terrassytor. Alla mätningar genomfördes under vädermässigt bra och stabila förhållanden 
vilket gör att effekter av varierad temperatur och nederbörd inte undersökts. En begränsning i 
omfattningen av mätningarna är att extra täta mätningar inom en subyta endast genomfördes 
på ytan stabiliserad med 6 % släckt kalk. En begränsning vad gäller testmetodiken är att 
mätningarna med seismik utfördes innan utrustningen var ordentligt kontrollerad. Med den 
lätta fallvikten användes endast en belastningsplatta med diametern 150 mm och en vikt på 10 
kg. Antalet försök med statisk plattbelastning begränsades av tidsåtgång till 11 försök. 
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2 Litteraturstudie 

2.1  Markstabilisering – Allmänt om stabilisering av ytskikt 

Det finns flera fördelar, både ekonomiska och miljömässiga, med att terrasstabilisera. Den 
analytiska dimensioneringen har visat att en kalkstabiliserad terrass med en tunnare 
överbyggnad klarar att bära trafikbelastningen lika bra som en tjockare konstruktion på en 
oförstärkt terrass (Ekdahl & Rydén, 2004). Förstärkning av terrass betyder lägre kostnader för 
förstärkningsmaterial, transporter och schakt. Lägre schaktkostnader uppnås eftersom man 
kan lämna kvar material motsvarande det skikt som ska stabiliseras. Man sparar även 
kostnader för material och transport av det förstärkningslagermaterial som skulle ha ersatt det 
stabiliserade skiktet. De miljömässiga fördelarna passar väl in i ett samhälle med 
miljötänkande på väg mot en hållbar utveckling. Med terasstabilisering kan behovet av 
transporter minskas och naturmaterial från våra grusåsar kan sparas. Även mängden material 
som måste placeras på deponier och sidoupplag minskar. 

Både finkorniga och grovkorniga jordar kan stabiliseras. Metoden innebär att ett bindemedel 
fräses ned i marken och blandas med jordmaterialet varefter blandningen packas. Packningen 
skall ske vid en vattenkvot som är nära den optimala (Gustavsson, 1999). Efter tillsatsen av 
bindemedel startar en modifierings- och stabiliseringsprocess av jorden där bindemedlet 
reagerar med porvattnet och mineralen i jorden. 

De bindemedel som används är framförallt kalk och cement. I lerjordar används främst kalk 
och i friktionsjordar cement. Även blandningar av kalk och cement samt andra bindemedel 
som t.ex. masugnsslagg (Merit), flygaska och bitumen används. Masugnsslagg och flygaska, 
som är exempel på sekundära bindemedel, har inga stabiliserande effekter utan måste 
användas tillsammans med kalk och cement (Sherwood, 1993). Reaktionerna mellan kalk och 
lermineral kan beskrivas med två huvudfaser, en modifieringsfas och en stabiliseringsfas. I 
modifieringsfasen sker en strukturomvandling där det bildas större vattenfasta konglomerat av 
lerpartiklarna. Detta underlättar efterföljande packning.  

I nästa fas, stabiliseringsfasen bildas ett cementpastaliknande bindemedel som består av 
kalciumsilikathydrater och kalciumaluminathydrat. Detta bindemedel kittar ihop de tidigare 
bildade konglomeraten och andra korn i jorden. Under denna fas sker en tillväxt av jordens 
hållfasthet om mängden bindemedel är tillräcklig. 

Reaktionerna mellan cement och lermineral sker snabbare än mellan kalk och lermineral 
(Lindh, 2000). Vid cementstabilisering bildas bindemedlet direkt när cementen har kommit i 
kontakt med vatten. Ett viktigt begrepp är bindemedlets öppettid. För cement är öppettiden ca 
2 timmar vilket innebär att bindemedlet ska hinna spridas, fräsas, packas och justeras inom 2 
timmar. Detta kan vara en stor nackdel om packningsarbetet blir försenat. Då riskerar 
strukturen att slås sönder och hållfasthetsutvecklingen går förlorad. 

En fördel med kalk som är ett betydligt långsammare bindemedel är att 8 timmar utan vidare 
kan förflyta mellan fräsning och packning utan negativa konsekvenser (Lindh, 2000). Kalk är 
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även ett mer förlåtande bindemedel och ytan kan fräsas om flera gånger utan att försämra den 
efterföljande stabiliserande effekten. 

 

2.2  Kalkstabilisering 

Vid stabilisering med kalk kan två olika produkter användas; osläckt kalk (CaO) respektive 
släckt kalk (Ca(OH)2). Det är dessa två former av kalk som reagerar vid inblandning i jord. 
Råmaterialet kommer från kalksten som hettas upp till höga temperaturer varpå 
kalciumkarbonat sönderdelas till kalciumoxid (osläckt kalk) och koldioxid. Släckt kalk bildas 
genom att vatten reagerar med den osläckta kalken. Nedanstående ekvationer beskriver 
sambanden mellan de olika formerna av kalk: 

CaCO3 + värme ↔ CaO + CaO2    (1) 

CaO + H2O ↔ Ca(OH)2 + värme    (2) 

Ca(OH)2 + CO2 ↔ CaCO3 + H2O    (3) 

Det finns i princip två metoder att stabilisera med kalk, torr metod respektive våt metod. Vid 
torr metod används antingen osläckt eller släckt kalk i pulverform och vid våt metod blandas 
pulver och vatten till en slurry (kalksuspension). 

Osläckt kalk används i huvudsak när vattenkvoten är högre än den optimala för packning 
eftersom osläckt kalk reagerar med vatten och på så sätt torkar ut jorden. Det finns för och 
nackdelar med de olika metoderna vilka sammanfattas i tabell 2.1 (Sherwood ,1993) 
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Tabell 2.1 För och nackdelar med osläckt kalk, släckt kalk respektive slurry (kalksuspension) 

(efter Sherwood 1993) 

 Fördelar Nackdelar 
Osläckt kalk Torkar ut jordar snabbare än 

släckt kalk. 
Ekonomiskt fördelaktigt då 
osläckt kalk innehåller ca 25 
% mer kalciumoxid än släckt 
kalk. 
Större värmeutveckling och 
snabbare reaktioner. 

Hydratisering i fält är mindre 
effektiv och ger ett poröst 
material med sämre 
fördelning i jorden. 
Kräver mer vatten. 
Mer reaktivt och således 
även farligare för de som 
arbetar med materialet. 
Risken för hud- och 
ögonskador är större. 
 

Släckt kalk Kan spridas 2-3 gånger 
snabbare än slurry. 

Vid spridning kan dammet 
(reaktivt) vara ett stort 
problem speciellt i bebyggda 
miljöer. 
Vid torrt och varmt väder 
kan stora mängder vatten 
behövas. 

Slurry (Kalksuspension) Spridningen är dammfri 
vilket är bra ur 
arbetsmiljösynpunkt.  
Fördelningen i jorden blir 
jämnare än vid torr metod. 
Spridning och vattning sker 
samtidigt vilket kan ge 
ekonomiska fördelar och 
tidsbesparing. 
Minskar risken för uttorkning 
vid varm väderlek. 

Långsammare spridning. 
Kräver pumpar med hög 
kapacitet för att spridningen 
inte ska gå alltför långsamt. 
Mer maskiner och utrustning 
krävs vilket är dyrare. 
Metoden är inte användbar i 
jordar med hög vattenkvot. 
Vid kall och blöt väderlek 
kan särskilda åtgärder för 
torkning krävas. 

 

2.2.1  Reaktioner mellan kalk och lera 

Stabilisering av en terrass kan som tidigare nämnts grovt indelas i två faser, en 
modifieringsfas och en stabiliseringsfas. Modifieringen som tar vid direkt efter inblandningen 
är till skillnad från stabiliseringen inte beroende av temperaturen (Sheerwood 1993). För att 
reaktionerna ska kunna äga rum krävs att det finns aluminater och silikater i det material som 
ska stabiliseras. Vid inblandning av kalk så störs den jonbalans som finns i materialet från 
början. Partiklar ombildas och nya komplex med kalk bildas istället för med de jonslag som 
förekommer naturligt.  

När osläckt kalk reagerar med vatten sker en stark värmeutveckling och släckt kalk bildas. 
Utöver den mängd vatten som avdunstar på grund av värmeutvecklingen binds 32 g vatten för 
100 g kalk. Det är detta som ger den torkande effekten. I vissa fall kan det vara denna 
torkning som är huvudsyftet. I USA är kalk mycket vanligt för uttorkning av jordar. 
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Jordmaterialets förändring i konsistens beror på jonutbytet mellan den tillförda kalken och de 
katjoner som finns i lermaterialet.  Det som styr förändringen i konsistens är jordens 
jonutbyteskapacitet. Med jonutbyteskapacitet menas förmågan att uppta katjoner (positivt 
laddade joner) samtidigt som katjoner som tidigare var bundna i lermineralen avges. Det 
lermineral som har den högsta jonbyteskapaciteten är montmorillonit vilken dominerar i de 
skånska lermoränerna (Assarson 1976). I övriga Sverige är de dominerande lermineralen illit, 
kaolinit och vermikulit.  

Anledningen till att kalciumjoner byter ut de flesta andra katjoner i porvattnet förklaras av 
Hofmeisters serie eller den Lyotropiska serien. De katjoner med högre valens ersätter de med 
lägre valens i serien. Nedan visas serien som den brukar skrivas: 

Li+ < Na+ < H+ < K+ < NH4
+ << Mg2+ < Ca2+ << Al3+ 

Katjonerna till höger ersätter dem till vänster. När de natrium- och kaliumjoner som normalt 
finns bundna i leran ersätts med kalciumjoner reduceras det lager av vatten som finns omkring 
lerpartiklarna vilket visas i figur 2.1. Detta resulterar i en koagulering av leran som också får 
högre viskositet (Lindh, 2004). Konsistensen förändras till plastisk eller fast beroende på det 
ursprungliga vatteninnehållet. Vattnet som separerats från lerpartiklarna finns nu ansamlat 
mellan de aggregerade partiklarna. 

Tiden till att modifieringsprocessen är helt avslutad varierar i litteraturen. En del menar att 
modifieringen är klar på ett par timmar, andra menar att det tar upp till 72 timmar och att tiden 
varierar med lertypen (Lindh 2004). Genomförd modifiering underlättar det efterföljande 
packningsarbetet. Figur 2.1 visar den principiella strukturomvandlingen under modifieringen. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Principiell strukturomvandling hos lerpartiklar beroende på modifiering (efter 

Little 1987) 

Efter modifieringen påbörjas stabiliseringen. Denna process är inte lika snabb som 
modifieringen utan pågår en längre tid. Stabiliseringen sker genom puzzolana reaktioner och 
det är dessa reaktioner som bygger upp jordens hållfasthet. En puzzolan är ett kisel-, eller 
kisel- och aluminiumhaltigt material som i ett finfördelat och fuktigt tillstånd reagerar kemiskt 
med kalciumhydroxid och bildar föreningar med cementerande egenskaper. Många lermineral 
är naturliga puzzolaner som innehåller kisel och aluminium som kan lösas upp i den basiska 
miljö som bildas då kalk tillsätts i jorden. Med tillräcklig tillgång på kalk och vatten reagerar 

Na+ 

mättat 
Ca2+ 

mättat 

Vatten Lermineral 

Före modifiering Efter modifiering 
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puzzolanerna och bildar ett cementpastaliknande material som kittar ihop de konglomerat av 
lermineral som bildats i modifieringsfasen. Även korn av silt, sand och grus kan kittas ihop.  

Så länge som de grundläggande förhållandena är uppfyllda kommer reaktionerna att pågå. En 
mycket viktig faktor är dock temperaturen som inte får vara för låg. Reaktionshastigheten är 
starkt beroende av temperaturen. Vid vilken temperatur som reaktionerna kommer att bli 
långsamma varierar i litteraturen. Enligt en rapport av Transportation Research Board (TRB, 
1987) kommer reaktionerna att gå långsamt redan vid temperaturer under 15 °C och Lindh 
(2004) menar att det är först vid temperaturer lägre än 7 °C som reaktionerna blir långsamma. 
Liknande reaktioner sker också när cement används. Den största skillnaden är att 
jordmineralen inte behöver lösas upp eftersom silikat finns i cementen. Därför går dessa 
reaktioner snabbare med cement (Ingles & Metcalf, 1972). 

 

2.3 Cementstabilisering  

Portlandcement tillverkas genom att mald kalksten och lera hettas upp till ca 1450 °C. Den 
viktigaste beståndsdelen i cement är alit. Det kemiska namnet för alit är trikalciumsilikat 
(Ca3SiO5). Det är denna komponent som står för den största hållfasthetsutvecklingen under de 
första 28 dagarna efter reaktion med vatten (Lindh, 2004). 
 
Andra viktiga beståndsdelar i portlandcement är belit, aluminat och ferrit. Det kemiska 
namnet för belit är dikalciumsilikat (Ca2SiO4) och reaktionen med vatten är mycket långsam. 
Aluminat (Ca3Al2O6) reagerar mycket snabbt med vatten. En alltför snabb reaktion kan vara 
negativt (för snabb härdning) varför kalciumsulfat används som tillsatts för att kontrollera 
reaktionen. Ferrit (Ca2AlFeO5) har en mycket snabb reaktion i början som sedan avtar med 
tiden. 
 
Terrasser stabiliserade med enbart cement har vissa begränsningar. Tidsaspekten är viktig 
eftersom reaktionerna går så pass snabbt. Den tid som finns för att bearbeta blandningen av 
jord och cement är ofta mindre än 2 timmar vilket lätt kan leda till att packningsarbetet inte 
hinner utföras ordentligt. Skulle packningsarbetet bli försenat kan det leda till att strukturen 
slås sönder och hållfastheten går förlorad. En annan nackdel med att bindemedlet bildas 
nästan omedelbart när cementen har kommit i kontakt med vatten är att det stabiliserade 
skiktet skadas om det behöver fräsas på nytt. Kalkstabiliserade terrasser är mer förlåtande och 
självläkande.  
 
Ytterligare en aspekt på cementstabilisering är att det finns en risk att det bildas 
krympsprickor och utmattningssprickor om konstruktionen är felaktigt dimensionerad. Ett 
terrassmaterial ska ses som ett flexibelt lager. Ett för högt cementinnehåll kan leda till att 
materialet blir för styvt och därmed skört. Med anledning av detta rekommenderas att 
tryckhållfastheten ska ligga inom intervallet 1,7 MPa och 5,4 MPa (Lindh, 2004). 
 



20 
 

Cement är ett exempel på ett snabbt bindemedel och kalk är exempel på ett långsamt 
bindemedel. För att reducera risken för skador kan cement kombineras med andra 
bindemedel. 

 

2.4 Risker kopplade till tjäle 

Beroende på vilken källa och studie som konsulteras fås olika svar på om tjälfarligheten ökar 
eller minskar vid stabilisering. Finjord och särskilt silt är ett tjälfarligt material som ofta ingår 
i de jordar som är aktuella för stabilisering och därför är det viktigt att se hur tjälegenskaperna 
förändras vid stabilisering.  

Lindh (2004) hänvisar till två olika studier. Den ena är utförd av Littleton et al. (1998) på 
Oxfordlera. Tjälfarligheten på kalkstabiliserad och ostabiliserad Oxfordlera undersöktes och 
resultatet blev att inga av materialen var tjälkänsliga. Däremot kunde det kalkstabiliserade 
materialet bli tjälfarligt om det packades under mycket blöta förhållanden. Den andra studien 
är utförd av Arabi et al. (1989) och visar att jord som stabiliserats med en liten mängd kalk 
kan bli mer tjälkänslig än obehandlad jord. Ett resonemang som förs av Lindh (2000) är att 
frysmotståndet hos en stabiliserad jord ökar eftersom den oftast är mycket tät och därmed 
bromsar tjälnedträngningen. Tjälegenskaperna blir också jämna eftersom en stabiliserad jord 
är mycket homogen. 
 
År 2006 genomfördes ett examensarbete på Luleås Tekniska högskola (Sandberg 2006) som 
behandlade tjäles inverkan på en stabiliserad terrass av skånsk lermorän. I studien 
genomfördes bl.a. tjällyftningstester vid VTI i Linköping samt upprepade frys-töcykler med 
efterföljande test av enaxiell tryckhållfasthet. Frys-tötesterna genomfördes vid 
geotekniklaboratoriet vid Luleå Tekniska Högskola. Resultaten från studien visade att den 
enaxiella tryckhållfastheten inte förändrades nämnvärt under frys-töcyklerna för prover 
förvarade i hel provtub. Den kalktillsats som var mest beständig mot frys-töcyklerna var 4 % 
osläckt kalk. För den tillsatsen uppgick tryckhållfastheten till ungefär den samma som innan 
frys-töcyklerna. Det bör dock noteras att trycktesterna endast var utförda på enkelprover. 
De i studien ingående tjällyftningstesterna vid VTI visade inte på någon skillnad mellan 
stabiliserad och ostabiliserad lermorän. Hävningen blev 0 mm i bägge fallen. 

 

2.5 Olika bindemedels användningsområden 

De flesta rekommendationer kring val av bindemedel grundar sig på en indelning av jorden 
efter kornstorlek. Lindh (2004) visar olika studier som beskriver vilka jordar som är lämpliga 
för respektive bindemedel. Förutom kornstorleksfördelningen bör även hänsyn tas till jordens 
mineralogiska sammansättning. Assarsons (1968) och Kézdis (1979) rekommendationer 
baseras på indelningen i siktkurvan i figur 2.2. Inom område A anses stabilisering vara 
svårgenomförbart på grund av svårigheter med inblandningen. Jordar inom område B kan 
med fördel stabiliseras med kalk. Kornstorleken är här av mindre betydelse. Istället är det den 
mineralogiska sammansättningen och de kemiska reaktionerna som är avgörande. Det är 
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jordarna inom detta område som utgör det största användningsområdet för kalkstabilisering. I 
område C är det kornstorleksfördelningen som styr jordens beteende och här kan jordars 
hållfasthet ökas genom stabilisering med cement eller bitumen. I område D är stabilisering 
olämplig eftersom det saknas utrustning för att stabilisera så grovt material. 

 

Figur 2.2. Rekommenderad kornstorleksfördelning vid val av bindemedel (efter Assarson 

1968) 

Lindh (2004) presenterar även en studie av Ingles och Metcalf (1972) som också bygger på en 
indelning av jorden efter kornstorlek. Det framkommer att kalk har maximal effekt på jordar 
med fraktioner upp till 0,01 mm. Cement däremot har en nedre gräns för maximal 
stabiliseringseffekt vid 0,06 mm. Under denna gräns är effekten av stabilisering svår att 
bedöma. Dessa gränser visas i figur 2.3. Det framkommer också att det är lättare att stabilisera 
lerjordar med kalk än med cement. Detta beror på att mängden tillgänglig kalciumoxid är 
större i stabiliseringsmedel av kalk. 
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Figur 2.3. Användbarheten hos olika stabilisatorer (Ingles & Metcalf 1972) 

 

2.6 Geostatistik 

 

2.6.1 Allmänt 

Geostatistik handlar om statistisk analys av mätvärdens rumsliga variationer för att skapa en 
sannolik bild av värden mellan kända punkter. Inom geotekniken har säkerhetsfaktorer och 
individuella ingenjörsmässiga bedömningar varit den gängse metoden att hantera det faktum 
att jorden inte är homogen (Nilsson, 2008). Genom att kombinera erfarenhet, provtagning och 
statistiska beräkningsmodeller kan en sannolik bild skapas av värden mellan kända punkter. 

En av förutsättningarna för att kunna använda sannolikhetsbaserad design och att över huvud 
taget kunna utnyttja möjligheterna med Eurokod är att variabiliteten avseende jordens 
egenskaper är kända. För att kvantitativt kunna beskriva variabiliteten kan geostatistiska 
metoder användas. I detta kapitel beskrivs en del termer och analysmetoder som ingår i 
examensarbetet. 

 

2.6.2 Kolmogorov-Smirnov tester 

Kolmogorov-Smirnov tester är en metod för att undersöka skillnader mellan kumulativa 
fördelningar (Johnson et al, 2005). Testet undersöker hur väl en observerad fördelning 
överensstämmer med en antagen fördelning. Kolmogorov-Smirnov tester är oftast mer 
effektiva än Chi-2 tester eftersom metoden kan användas trots få mätdata vilket inte gäller för 
Chi-2. Anledningen till att Kolmogorov-Smirnov tester användes i detta arbete var att 
undersöka hur mätdata från fältförsöken var fördelade. 
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Kolmogorov-Smirnov testet bygger på beräkning av den största skillnaden, D, mellan den 
observerade, empiriska fördelningen och en antagen teoretisk kumulativ fördelning. För att 
undersöka om skillnaden, D, är större än vad som kan accepteras för en viss signifikansnivå 
görs en jämförelse med det kritiska värdet på D (Johnson et al, 2005). 

I denna studie används Kolmogorov-Smirnov tester för att undersöka om resultaten från 
fältmätningarna var normalfördelade. För analysen användes ett program som heter SPSS och 
med ett 95 % igt konfidensintervall accepterades hypotesen att mätdata skulle vara 
normalfördelade. För den vidare analysen används därför ekvationer för normalfördelning. 

 

2.6.3 Variogram 

För att studera de rumsliga sambanden hos terrassytornas egenskaper kan variogram 
användas.  Ett variogram visar om och på vilket avstånd de rumsliga sambanden existerar. 
Med rumsligt samband menas att närliggande punkter har mer lika egenskaper än punkter 
med större inbördes avstånd. 

För att bilda ett experimentellt variogram krävs många mätvärden. Mätvärdena grupperas 
efter inbördes avstånd så att alla punkter med samma inbördes avstånd bildar en grupp. I 
variogrammet plottas sedan semivariansen, dvs. två punkters värden på ett visst avstånd från 
varandra, mot avståndet. Följande funktion beräknar värdet för respektive grupp 

��ℎ
 =  
��  ∑ �����
 −  ���� + ℎ
�����     (4) 

där ��ℎ
 är semivariansen vid ett separationsavstånd ℎ, � är antalet talpar, ����
 är det 
uppmätta värdet (i denna studie E-modulen) vid punkt �� och ���� +  ℎ
 är det uppmätta 
värdet vid en punkt med avståndet ℎ från ��. 
Beroende på utseendet hos det experimentella variogrammet anpassas sedan en 
korrelationsfunktion. Några exempel på modelltyper är: Gaussanpassning, sfärisk anpassning 
och exponentiell anpassning. Om ingen av modellerna passar kan det vara enklare att använda 
en linjär funktion. I figur 2.4 nedan visas exempel på variogram med olika typer av 
kurvanpassning. 
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Figur 2.4 Olika typer av modellanpassningar 

 

Funktionerna för de ovan presenterade modellerna är enligt nedan. 

Gaussanpassning: 

��ℎ
 = � �1 −  �����/!�
     (5) 

Sfärisk anpassning: 

��ℎ
 = "#
� $��

! − �%
!%&    ℎ ≤ (

�                    ℎ > (
*    (6) 

Exponentiell anpassning: 

��ℎ
 =  � �1 − ����/!
     (7) 

I uttrycken ovan är ( range-värdet och � är sill-värdet. I figur 2.5 nedan visas ett exempel på 
variogram i vilket range-värdet, sill-värdet och även nugget effect är utritade. 
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Figur 2.5 Variogram 

Definitionen av gränsen för rumslig korrelation är det avstånd mellan datapunkter där det inte 
finns någon eller obetydlig korrelation. Det finns flera sätt att uttrycka gränsen och ett är 
range-värdet som kan utläsas i variogrammet som avståndet tills den anpassade semivariansen  
når sitt maximala värde. Ur range-värdet kan fluktuationsavståndet bestämmas. Sill-värdet är 
den anpassade semivariansens maximala värde och det är även normalt lika med variansen för 
systemet. Nugget effekt ses som en diskontinuitet i variogrammet som inte börjar i origo. Det 
beror på mätfel och variabiliteten över avstånd kortare än det som använts vid 
datainsamlingen. 

 

2.6.4 Fluktuationsavstånd 

Fluktuationsavståndet, +, är ett uppskattat mått på det avstånd inom vilket de uppmätta 
värdena uppvisar relativt stark korrelation (Vanmarke, 1977). Denna gräns för rumslig 
korrelation kan uttryckas på flera sätt: Range, fluktuationsavstånd och 
autokorrelationsavstånd (Nilsson 2008). Fluktuationsavståndet kan uttryckas som en funktion 
av range-värdet (. Beroende på vilken semivariogram-modell som används ser uttrycken 
olika ut: 

Gaussemivariogram-modell: 

+ ≈ (      (8) 

Sfärisk semivariogram-modell: 

+ =  �
- (      (9) 

Exponentiell semivariogram-modell: 

+ =  �
� (      (10) 
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2.6.5 Kriginginterpolation 

Kriging är en interpolationsmetod för att interpolera fram värden mellan 
provtagningspunkterna (Webster & Oliver, 2007).  Metoden bygger i grunden på en viktad 
kombination av närliggande punkter. Det finns flera sätt att interpolera och extrapolera 
värden. Det enklaste sättet är att de kända punkterna tilldelas vikter utifrån avståndet till den 
okända punkten. Kriging innebär ett mer komplicerat sätt att utveckla och tilldela vikter. 
Istället för att bara basera vikterna på avstånd tas även hänsyn till den rumsliga korrelationen. 
Det bygger på att ett semivariogram först tas fram till vilken en modell anpassas. Ur 
semivariogrammet och modellanpassningen beräknas sedan de krigingvikter som tilldelas de 
omgivande mätpunkterna. I dataprogrammet SADA har Ordinary Kriging använts i denna 
studie. 

 

2.7 Karaktäristiskt värde enligt Eurokod 7 

I Eurokod 7 “Geotechnical design – Part1 definieras det karaktäristiska värdet som ”a 
cautious estimate of the value affecting the occurrence of the limit state”. Det står också att 
om statistiska metoder används bör det karaktäristiska värdet, �., bestämmas så att den 
beräknade sannolikheten för ett mindre gynnsamt värde är mindre än 5 %. Det karaktäristiska 
värdet för en normalfördelad strukturmekanisk parameters bärförmåga � kan definieras som 
den nedre 5 % fraktilen av � enligt följande ekvation (Lo & Li, 2007) 

�. = / − 1,645 4     (11) 

där / och 4 är provernas medelvärde respektive standardavvikelse. För att kunna bestämma / 
och 4 krävs ett stort antal data. Ekvation 11 bygger dock på flera antaganden som sällan är 
uppfyllda i geotekniska sammanhang (Lo & Li, 2007).  För att kunna använda ekvationen 
inom geotekniken kan nettovariansen 4�5667�  analyseras vilket beskrivs nedan. 

Ett antagande som normalt görs är att ett kritiskt tillstånd, t.ex. ett brott eller en allvarlig 
sättning, bara inträffar om medelvärdet för den aktuella parametern inte är tillräckligt (Lo & 
Li, 2007). Det som avgör för ett sådant system är medelvärdet över den relevanta 
brottdomänen. Eftersom brottdomänen kan vara en del av den studerade jordvolymen är 
nödvändigtvis inte medelvärdet för brottdomänen samma som medelvärdet för hela 
jordvolymen. Problemet man ställs inför är alltså att uppskatta en parameters medelvärde för 
den relevanta brottdomänen utifrån medelvärdet / från mätningar från en större domän. 

Om mätvärden är rumsligt korrelerade är mätpunkter nära varandra mer lika än punkter längre 
bort (Webster & Oliver, 2007). Således är variansen för medelvärdet inom brottdomänen 
mindre än variansen för det medelvärde som representerar en större jordvolym. För att 
uppskatta medelvärdet för en begränsad brottyta kan man använda sig av data från en större 
domän och analysera nettovariansen 4�5667� . Nettovariansen tar hänsyn till osäkerheter i 
uppskattningen av medelvärdet för mätningarna och variabiliteten hos det rumsligt 
genomsnittliga värdet för variabeln och kan bestämmas av (Lo & Li, 2007) 
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4�5667� = $
� + Г�& 4�     (12) 

där 4� är mätningarnas varians, � är antalet mätningar och Г� är variansreduktionsfaktorn. 
Variansreduktionsfaktorn är beroende av fluktuationsavståndet och storleken på 
brottdomänen. Г� definieras i det endimensionella fallet som (Vanmarke, 1977) 

Г��9:
 =  �
�; < $1 − �

�;&�;= >�ℎ
?ℎ     (13) 

där 9: är brottdomänens längd, ℎ är separationsavståndet och >�ℎ
 är den normaliserade 
autokorrelationsfunktionen. Reduktionsfaktorn är något besvärlig att komma åt men om 
9 ≥ 2+ kan den endimensionella reduktionsfaktorn uppskattas genom (Vanmarke, 1977) 

Г��9:
 ≈ B;
�;      (14) 

där +: är fluktuationsavståndet i x-riktningen. Fluktuationsavståndet + är ett uppskattat mått 
på det avstånd inom vilket jorden uppvisar relativt stark korrelation. Det kan bestämmas som 
(Vanmarke, 1977) 

+ = 2 < >�ℎ
?ℎC
=        (15) 

Den normaliserade autokorrelationsfunktionen >�ℎ
 bestäms genom att teoretiska funktioner 
anpassas på bästa sätt till experimentell data. Ett sätt att göra detta är att använda variogram 
vilket görs i detta examensarbete. Variogram beskrivs närmare i kapitel 2.6.4. Förutsatt att 
fluktuationsavstånden är oberoende i de olika riktningarna kan den två- och tredimensionella 
variansreduktionsfaktorn uttryckas som (Vanmarke, 1977)  

Г� = B;
�; . BE

�E . BF
�F     (16) 

Där +G  och +H är fluktuationsavståndet i x-riktningen respektive z-riktningen. Genom att 

införa uttrycket för nettovariansen, ekvation 12 i ekvation 11, kan det karaktäristiska värdet 
för den normalfördelade parametern skrivas 

�. = / − 1,645 4�5667  = / − 1,645 I$
� + Г�& 4    (17) 

Ekvation 11 kan omformuleras genom att använda nettovariationskoefficienten istället för 
nettovariansen vilket ger 

�. = / �1 − 1,645 �JK�5667
    (18) 

,där 

�JK�5667 = I$
� + Г�&  �JK .     (19) 
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Genom att använda ekvation 18 kan man se hur stor del av det uppmätta medelvärdet som får 
räknas som det karaktäristiska värdet. 
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3 Fältförsök Tygelsjö 

3.1 Beskrivning av platsen 

Fältförsöken genomfördes i det skånska samhället Tygelsjö som är en förort till Malmö. 
Tygelsjö ligger väster om E6/E20 i Malmö kommuns södra delar. Ett nytt villaområde 
uppförs av Skanska i Tygelsjö och i utkanten av detta gjordes provytorna i ordning. 

Totalt gjordes 4 ytor varav 2 stabiliserades med 4 % respektive 6 % släckt kalk. De 2 
ostabiliserade ytorna låg i anslutning till de stabiliserade och utgjorde referensytor. Storleken 
på de stabiliserade ytorna var 7x15m och de ostabiliserade var 4x15m. Figur 3.1 visar 
området för fältförsöken. 

 

 

Figur 3.1 De olika försöksytorna 

 

3.2 Geotekniska förhållanden 

Området för fältförsöken ligger på en tidigare åker. Ovanpå naturlig jord ligger ett ca 1,5 m 
tjockt lager av fyllnadsmassor. Lagret schaktades bort innan terrassering påbörjades. Detta 
genomfördes i början av september 2009 under en period med lite nederbörd varför ytorna var 
lätta att bearbeta och köra på. Den naturliga jorden bedömdes till lermorän innehållande en 
del flinta. 
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3.2.1 Siktanalys 

Från varje yta togs ett materialprov för siktanalys i lab. Före siktningen tvättades material 
finare än 0,063 mm bort. Torrsiktning genomfördes därefter i skakapparat. Nedan visas 
siktkurvorna för ytan stabiliserad med 6 % släckt kalk och den ostabiliserade referensyta 1 
som låg i anslutning. Siktkurvorna från ytan med 4 % släckt kalk och referensyta 2 uppvisar 
mycket liknande resultat och återfinns i appendix 1. Att alla ytor uppvisar mycket liknande 
kornstorleksfördelning är väntat eftersom försöksområdets storlek är så pass begränsat att 
liknande geotekniska förhållanden bör råda. 

 

 
Figur 3.2 Siktkurva för ytan stabiliserad med 6 % släckt kalk 

 

 
Figur 3.3 Siktkurva för ostabiliserad referensyta 1 
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3.3 Mätmetoder 

För att undersöka bärigheten på de olika terrassytorna användes tre olika metoder: Lätt 
fallvikt (LWD), ytvågsseismik och statisk plattbelastning. Alla metoder kan ge ett värde på 
styvhetsmodulen, E-modulen. 

E-modulen är töjningsberoende och de olika mätmetoderna utvärderar modulen vid olika 
töjningsnivåer (Rydén & Mooney, 2009). Den metod som ger de minsta töjningarna är 
konventionell seismik. Modulens töjningsberoende visas principiellt i figur 3.4 nedan. 

 

Figur 3.4 E-modulens principiella töjningsberoende 

I en studie av Rydén & Mooney (2009) undersöktes E-modulens töjningsberoende på 
terrassytor med olika styvhet. Där utvärderades uppmätt E-modul och töjningsnivå uppmätt 
med konventionell seismik, LWD-seismik och vanlig lätt fallvikt (LWD). Ett exempel på 
resultat från den studien visas nedan i figur 3.5. Här ses tydligt vilken skillnad det är mellan 
olika mätmetoder men också att mätresultaten stämmer väl överens med kända modul- 
töjnings- samband. 

 

Figur 3.5 Uppmätt E-modul vid olika töjningsnivåer på en granulär terrassyta (Rydén & 

Mooney, 2009). 
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3.3.1 Lätt fallvikt (LWD) 

Lätt fallvikt är ett oförstörande och enkelt sätt att undersöka en vägs styvhetsegenskaper 
(Mooney & Miller, 2009). Till skillnad från den tunga fallvikten är den enkel att hantera och 
mätningarna går snabbt att utföra. 

Principiellt fungerar LWD genom att en belastning åstadkommes genom att en vikt får falla 
längs en stång ned på en dämpare ovanpå en belastningsplatta. Normalt används en vikt på 
10-15 kg och en belastningsplatta med en diameter mellan 150-300 mm. Hur stor kraftpulsen 
blir beror på viktens massa, dämparens egenskaper, fallhöjden och styvheten hos 
vägkonstruktionen. Tanken är att belastningen ska efterlikna verklig trafiklast ovanpå en 
färdig vägkonstruktion. I föreliggande arbete användes en Dynatest 3031 LWD. Den är 
utrustad med en lastkännande cell som mäter kraftimpulsen från vikten. Maximal deflektion, 
nedsjunkning, i belastningscentrum mäts via en geofon. Mätdjupet är normalt mellan 2-3 L=, 
där �L=
 är belastningsplattans radie (Mooney & Miller, 2009). I figur 3.6 nedan visas en 
principiell skiss över en lätt fallvikt tillsammans med en bild av Dynatest 3031 LWD. 

 

 

Figur 3.6 Principiell skiss av lätt fallvikt samt Dynatest 3031 LWD 

 

En del av den rörelseenergi vikten har vid träffen absorberas av dämparen och resten går ned i 
vägkroppen. Hur stor kraften �M
 och spänningen �4=
 blir under belastningsplattan beror av 
viktens massa �N
, fallhöjden �ℎ
 och dämparens fjäderkonstant �O
 och kan skrivas såsom 

M = P�2 ∗ N ∗ R ∗ ℎ ∗ O
     (20) 

4= = S
T∗UV�      (21) 
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, där �R
 är gravitationskonstanten och �L=
 är belastningsplattans radie. 

Vid fältförsöken användes en vikt på 10 kg och en belastningsplatta med 150 mm diameter. 
Dataöverföringen skedde direkt efter varje mätning till en handdator via bluetooth där 
deflektionskurva, kraftimpuls och E-modul kunde kontrolleras. I figur 3.7 visas exempel på 
resultat som kan avläsas direkt i handdatorn. För att undersöka fallhöjdens inverkan på 
resultatet släpptes vikten från 3 olika höjdnivåer (ca 28, 58 och 83 cm) i varje mätpunkt. På 
varje höjdnivå släpptes vikten 3 gånger vilket totalt gav 9 mätningar i varje punkt. Den första 
mätningen på varje höjdnivå sågs som en förbelastning/test varför de togs bort vid den 
efterföljande analysen. 
 

 

Figur 3.7 Exempel på resultat som kan avläsas direkt i handdatorn 

 

För att beräkna E-modulen används linjär elasticitetsteori. Sambandet mellan E-modul, 
spänning och deflektion kan under en cirkulär platta med jämn spänningsfördelning skrivas 
(Timoshenko & Goodier, 1951): 

� = �W�X�YZVUV
[V      (22) 

,där är Poissons tal, 4= är spänningen under plattan, L= är plattans radie och \= är 
deformationen i belastningscentrum.  Det är väl känt att spänningsfördelningens utseende 
beror både på plattans styvhet och på typen av jordmaterial. Beroende på hur 
spänningsfördelningen ser ut under plattan måste därför olika korrektionsfaktorer användas 
vid beräkning av E-modulen. I en studie av Mooney & Miller (2009) visas att även 
lagerföljden i jordprofilen påverkar spänningsfördelningens utseende. 

Genom att införa en formfaktor (f) tas hänsyn till hur spänningsfördelningen ser ut under 
plattan(Vennapusa & White, 2009). I fallviktapparaten mäts den största pålagda kraften (M) 
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och den maximala deflektionen (\). Med införande av detta kan ekvation 22 skrivas om 
såsom 

���� = ]∗�∗W�X�Y∗S
[∗UV∗T      (23) 

Figur 3.8 visar en sammanställning av olika spänningsfördelningar med tillhörande 
formfaktorer (f) till ekvation (23). 
 

 

Figur 3.8 Sammanställning av spänningsfördelningar (efter Vennapusa & White, 2009). 

 

Vid fältförsöken antogs spänningsfördelningen ha en form någonstans mellan omvänt 
parabolisk och jämn eftersom materialet får anses ha blandade egenskaper. Vid mätningarna 
var dock utrustningen till Dynatest LWD 3031förinställd på en jämn spänningsfördelning. 

 

3.3.2 Ytvågsseismik 

Konventionell ytvågsseismik är en oförstörande metod som ger en modul vid mycket små 
töjningar (Rydén & Mooney, 2009). Normalt används en liten hammare som slås på ytan för 
att genera vågor som sedan mäts på olika avstånd över ytan med en accelerometer. Vid 
datainsamlingen registreras Rayleighvågorna och kompressionsvågorna och plottas i ett 
avstånd/tidsdiagram. Genom att bestämma lutningen i detta diagram fås hastigheten på de 
vågor som fortplantar sig i materialet och utifrån det kan bland annat kompressionsmodul (E-
modul) och skjuvmodul (G-modul) beräknas. Nedan följer en beskrivning och lite av teorin 
bakom ytvåggseismiken. 

Det finns i huvudsak 3 typer av vågor som fortplantas i marken: Kompressionsvågor, 
skjuvvågor och ytvågor (Rayleigh vågor). De olika vågorna färdas med olika hastigheter. 
Kompressionsvågen har den högsta hastigheten och kallas också för primärvåg eller P-våg. 
Kompressionsvågen rör sig endast i vågens utbredningsriktning enligt figur 3.9. Vågens form 
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kallas för longitudinell och exempel på longitudinella vågor är ljudvågor och 
kompressionsvågor. 

Skjuvvågen som också kallas för sekundärvåg eller S-våg rör sig rör sig till skillnad från 
kompressionsvågen vinkelrätt mot utbredningsriktningen enligt figur 3.10. Formen för vågen 
kallas också för transversell våg och andra exempel på den typen av vågor är havsvågor och 
elektromagnetiska vågor. 

 

 

Figur 3.9 Utbredningssätt för kompressionsvåg (P-våg) (Möller et al, 2000) 

 

 

 

Figur 3.10 Utbredningssätt för skjuvvåg (S-våg) (Möller et al, 2000) 

 

Längs fria ytor bildas ytvågor och ett exempel är Rayleighvågen. Vågen är en kombination av 
transversell och longitudinell våg och kan liknas vid de ringar som bildas på vattenytan då 
man släpper en sten i vatten (Möller et al, 2000). 

Figur 3.11 illustrerar hur de olika vågorna utbreder sig från en punktkälla i en elastisk 
halvrymd. Kompressionsvågen och skjuvvågen utbreder sig längs en halvklotsformat vågfront 
medan ytvågen, Rayleighvågen, utbreder sig längs ytan med en vertikal och horisontell 
komponent (Möller et al, 2000). Ungefär två tredjedelar av energin propagerar som 
Rayleighvågor och därför har de större amplitud på ytan än de andra vågorna (Rydén, 2004). 
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Figur 3.11 Vågutbredning i en elastisk halvrymd (Möller et al, 2000) 

 
Rayleighvågens hastighet (VR) är bara något lägre än skjuvvågens hastighet (VS) i en elastisk 
halvrymd. Förhållandet mellan VR, VS och kompressionsvågen VP är funktioner av 
tvärkontraktionstalet, v. Följande approximation för VR används ofta (Rydén & Mooney, 
2009) 

K̂ = K_ =,`ab,�X
bX      (24) 

I en homogen elastisk halvrymd är penetrationsdjupet hos ytvågor approximativt lika med en 
våglängd (λ). I praktiken är det representativa djupet hos utvärderade ytvågshastigheter 
mellan 0,33λ och 0,5λ eftersom det mesta av partikelrörelserna är koncentrerade nära ytan 
(Rydén & Mooney, 2009). Med denna tumregel kommer ytvågor med våglängder mindre än 2 
gånger det översta lagrets tjocklek inte att dispergera utanför det översta lagret utan 
fortplantas med en hastighet som är specifik för det översta lagret. Denna egenskap hos 
ytvågor gör det praktiskt att utvärdera översta lagrets E-modul utifrån uppmätta 
våghastigheter oavsett underliggande lagers egenskaper (Rydén & Mooney, 2009). E-modul 
och G-modul kan beräknas med följande uttryck 

� = 2>K_��1 + c
     (25) 

d = >K_�      (26) 

,där > är skrymdensiteten.  
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Mätuppställningen vid försöken var att en accelerometer från PCB Piezotronics fixerades i 
aktuell mätpunkt. För att få god anläggningskontakt gängades en tjock spik fast på 
accelerometern och fördes ned ett par cm i ytan. För att det skulle gå enklare att föra ner 
spiken förborrades ett hål med något mindre diameter. Slagpunkterna med ett inbördes 
avstånd om 10 cm mättes upp med en meterstock. Totalt 6 stycken slagpunkter användes så 
att den totala mätsträckan blev 0,6 m vid varje mätomgång. Vid varje slagpunkt gjordes 5 slag 
och ett medelvärde för tiden lagrades. I figur 3.12 visas mätuppställningen och det diagram 
som lagras och sedan används för att utvärdera våghastigheten. 

 

 

Figur 3.12 Mätuppställning och avstånd/tidsdiagram seismik (Rydén 2009) 

 

I varje mätpunkt genomfördes två mätningar direkt efter varandra. Ytvågshastigheten 
bestämdes för respektive mätning och medelvärdet användes sedan vid beräkning av E-
modulen. 

 

3.3.3 Statisk plattbelastning 

Vid statisk plattbelastning belastas jorden av en cirkulär platta och den deformation som då 
uppkommer registreras. Sättningen utgörs både av en elastisk och en plastisk deformation. 
Belastningen påförs i två omgångar med en mellanliggande avlastning. Utifrån sambanden 
mellan påförd last och erhållen deformation kan jordens deformationsegenskaper bestämmas. 
Resultatet från statisk plattbelastning redovisas bland annat i form av de två 
deformationsmodulerna EV1 och EV2, från den första respektive andra belastningen. I 
Vägverkets skrift VVBT Obundna lager 09 är EV2 kopplad till kraven på bärighet hos en 
terrassyta (Vägverket 2009). 
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Den utrustning som krävs består av en lastplatta (normalt ϕ=300 mm), tryckutrustning med 
oljepump, hydraulpress och högtrycksslang, anordning för kraftmätning och sättningsmätning 
under belastningsplattan samt en dator för registrering av mätvärdena. Dessutom behövs ett 
belastningsmothåll som är minst 4,5 ton större än den för försöket nödvändiga högsta 
provlasten (Vägverket 1993). I figur 3.13 visas mätuppställningen under ett pågående försök 
på ytan stabiliserad med 6 % kalk. 

 

 

Figur 3.13 Mätuppställning vid statisk plattbelastning 

 

I Vägverkets metodbeskrivningar (Vägverket, 1993) finns noggrant beskrivet hur statisk 
plattbelastning utförs och utvärderas . Först görs en förbelastning under ca 30 sekunder med 
ett tryck på 0,01 MPa. Därefter görs en nollmätning med sättningsgivarna och sedan sker 
belastningen stegvis och vanligtvis med en mellanliggande avlastning enligt nedan: 

1. Första belastningen görs i 7 steg upp till en maximal spänningsnivå av 0,5 MPa. 
Laststegen är följande: 0.08, 0.16, 0.24, 0.32, 0.40, 0.45 och 0.50 MPa. 

2. Avlastning i 3 steg till 0.25, 0.125 och 0 MPa. 

3. Andra belastningen består av 6 laststeg till en maximal spänning av 0.45 MPa enligt 
följande: 0.08, 0.16, 0.24, 0.32, 0.40 och 0.45 MPa. 

Det första laststeget ska ligga på i 2 minuter och varje efterföljande laststeg behålls i 60 
sekunder eller tills sättningshastigheten är noll. 
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Den pålagda spänningen och tillhörande deformation registreras vid varje laststeg och ett 
spännings/deformationssamband erhålls. Ett exempel på hur en spännings/deformationskurva 
kan se ut visas i figur 3.14. 

 

 

Figur 3.14 Exempel på spännings/deformationskurva (Vägverket 1993). 

 

Sambandet mellan tryck och sättning beskrivs enligt nedanstående andragradspolynom 
(Vägverket 1993): 

e = (= + (4= + (�4=�     (27) 

,där e är sättning i belastningsplattans centrum i mm, 4= ä medelnormalspänningen under 
plattan i MPa och (=, (, (�  är konstanter i andragradspolynomet vilka bestäms med minsta 
kvadratmetoden. EV - modulen beräknas sedan enligt följande ekvation (Vägverket 1993): 

�� = 1,5L 
!fb!�Zgh;     (28) 

,där L är belastningsplattans radie i mm och 4i!: är maximal medelnormalspänning under 
plattan vid 1:a resp. 2:a belastningen i MPa.  

Statisk plattbelastning är en både tids- och resurskrävande metod. Normal kapacitet är ca 1-2 
punkter per timme. Dessutom krävs ett tungt mothåll, t.ex. en lastad lastbil, traktor, vält eller 
motsvarande. För att undvika glidning av belastningsplattan och förskjutning i 
tryckanordningen måste ytan vara så jämn som möjligt.  

 

3.4 Mätuppställning 

Totalt 4 ytor undersöktes i detta examensarbete. Två av ytorna var stabiliserade. Den ena ytan 
var stabiliserad med 4 % släckt kalk och den andra med 6 %. Storleken på respektive 
stabiliserad yta var 7x15 meter. Ytorna låg i längsriktning efter varandra med ett mellanrum 
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på 1 meter för att särskilja dem och för att kalk inte skulle spridas mellan dem vid 
stabiliseringen. De två ostabiliserade referensytorna låg i anslutning till respektive stabiliserad 
yta, också med ett mellanrum på 1 meter. Storleken på referensytorna var 4x15 meter. 

Fräsning, stabilisering och packning skedde den 8 september 2009 och fältförsöken 
påbörjades 14 dagar senare. Mätpunkterna sattes ut på ytorna i ett rutnät enligt figur 3.15 – 
3.17 och markerades med vattenfast märkspray. Av praktiska skäl placerades de yttre 
mätpunkterna 0,5 m in från kanterna. 

 

 

Figur 3.15 Ytan stabiliserad med 6 % kalk med mätpunkter utmärkta 
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Figur 3.16 Ytan stabiliserad med 4 % kalk med mätpunkter utmärkta 

 

Figur 3.17 Ostabiliserade referensytor med mätpunkter utmärkta 
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Antalet mätpunkter i ytan stabiliserad med 6 % kalk uppgick till 53 st. I ytan med 4 % kalk 
fanns 32 mätpunkter och i vardera referensyta fanns 24 mätpunkter. Anledningen till att 
antalet mätpunker inte var samma i alla ytorna var att de ostabiliserade ytorna var mindre. 
Anledningen till att fler mätningar gjordes i ytan med 6 % kalk än i ytan med 4 % kalk var att 
i 6 % ytan fanns även en subyta där tätare mätningar genomfördes. Syftet med att genomföra 
tätare mätningar inom ett litet område var att studera om det finns eventuella rumsliga 
samband inom små avstånd. I varje punkt utfördes mätning med lätt fallvikt (Dynatest 3031 
LWD) och konventionell ytvågsseismik med en liten hammare som vågkälla. För statisk 
plattbelastning valdes totalt 11 punkter ut med hänsyn till tidsåtgången. När de olika försöken 
genomfördes och omfattningen av varje försöksomgång redovisas i tabell 3.1 

 
Tabell 3.1 Upplägg och genomförande av fältförsöken 

Tidpunkt (dagar efter 
stabilisering) 

Försök Omfattning Kommentarer 

16 Lätt fallvikt (LWD) Alla punkter i 6 % ytan 
och referensyta 1 

+13 ºC vid mättillfälle, 
torrt fint väder 

22 Lätt fallvikt (LWD) Alla punkter i 4 % ytan 
och referensyta 2 

+15 ºC vid mättillfälle, 
torrt fint väder 

35 Ytvågsseismik Alla punkter i 6 % ytan 
och 4 % ytan 

+8 ºC vid mättillfälle, 
torrt fint väder, kalla 
nätter 

36 Ytvågsseismik Alla punkter i 
referensyta 1 och 2 

+ 2 ºC vid mättillfälle, 
torrt fint väder, kalla 
nätter 

43 Statisk plattbelastning, 
lätt fallvikt (LWD) och 
ytvågsseismik 

11 punkter fördelade 
på 5 st. i 6 % ytan, 3 st. 
i 4 % ytan, 2 st. i 
referensyta 1 och 1 st. i 
referensyta 2. 

+ 9 ºC vid mättillfälle. 
Mätning med LWD 
och seismik före statisk 
plattbelastning 

44 Lätt fallvikt (LWD) Alla punkter i 6 % ytan + 12 ºC vid mättillfälle, 
torrt fint väder, kalla 
nätter 

 

Efter stabiliseringen under vecka 37 inleddes fältförsöken med en första omgång 
lättfallviktsmätningar då samtliga punkter mättes under en period på 6 dagar under vecka 39 
och vecka 40. En andra omgång lättfallviktsmätningar gjordes på ytan med 6 % kalk i slutet 
av vecka 43. Mätningar med seismik i alla punkter genomfördes efter en del inledande 
problem under vecka 42. Under vecka 43 utfördes statisk plattbelastning. Med hänsyn till 
tidsåtgång valdes 11 punkter ut och alla punkter som plattbelastades mättes direkt före 
försöket med lätt fallvikt och seismik. I samband med mätningarna under vecka 43 
genomfördes även en andra omgång mätningar med lätt fallvikt på ytan stabiliserad med 6 % 
kalk för att se om styvhetsegenskaperna förändrats med tiden. Vanligtvis tillväxer 
hållfastheten med tiden i ett kalkstabiliserat material och förväntat resultat var därför att även 
E-modulen skulle ha ökat mellan den första och andra mätomgången. 
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3.5 Analys 

All data från lättfallviktsmätningarna fördes över från handdatorn till programmet LWDmod 
varefter det exporterades till Excel för vidare analys. Inledningsvis gjordes en kontroll för att 
se om några uppenbara felmätningar fanns, t.ex. att E-modulen blivit flera tusen MPa. Totalt 
sorterades dock endast ett fåtal mätningar bort. Som tidigare nämnts så släpptes vikten på 3 
olika höjdnivåer i varje punkt och de tre olika höjdnivåerna var ca 28, 58 och 83 cm räknat 
från underkant vikt till överkant dämpare. Första mätningen på varje höjdnivå sågs som en 
förbelastning och togs bort ur analysen eftersom den första kraft/deflektionskurvan ofta blev 
orealistisk, tex att deflektionen blev negativ. Efter den första inledande mätningen blev 
resultaten mer stabila. Att göra fler mätningar i samma punkt tills resultaten är stabila 
rekommenderas också av tillverkaren Dynatest. Efter det bildades medelvärdet av de två 
återstående mätningarna på respektive nivå. Även medelvärdet för alla 3 nivåer bestämdes.  

Seismikmätningarna inleddes med ett så kallat ”Trigger-test” för att se att slag i samma punkt 
gav lika signaler. Mätningarna utfördes sedan genom att accelerometern fixerades i 
mätpunkten varefter slag med hammaren gjordes på avstånden 10, 20, 30, 40, 50 och 60 cm 
från accelerometern. På varje avstånd gjordes 5 slag och i fältdatorn registrerade programmet 
SeisNDT signalerna och plottade medelvärdet av tiden för vågorna att nå accelerometern mot 
avståndet. I den efterföljande analysen bestämdes senare ytvåghastigheten (VR) i SeisNDT 
genom verktyget ”Pick Velocity”. Detta verktyg är mycket enkelt och bygger på att 
användaren själv grafiskt anpassar en rät linje på bästa sätt i avstånd – tid diagrammet. 
Lutningen på linjen är våghastigheten som programmet räknar ut och presenterar direkt. 
Resultaten fördes över till Excel och E-modulen beräknades. Resultaten är dock förknippade 
med stora osäkerheter pågrund av att det var svårt att utvärdera våghastigheterna. 
Anledningen till att det var svårt att utvärdera några tydliga våghastigheter berodde på att det 
fanns en högfrekvent störning i början av varje mätning. Någon lösning på problemet hittades 
inte vid mättillfällena. Problemet har i efterhand analyserats och diskuterats med Nils Rydén 
och störningen är troligtvis orsakad av hammaren och inställningarna på ljudkortet som tar 
emot signalerna. Resultaten från seismiken i detta arbete skall alltså tolkas med stor 
försiktighet. 

Vid den statiska plattbelastningen användes utrustning från Infratest. Den tillhörande 
fältdatorn registrerade mätningarna och efter varje avslutat test presenterades EV1- och EV2-
modulen samt kvoten mellan EV2 och EV1. Som en kontroll fördes rådatan över från fältdatorn 
till Excel där spänning/deformationskurvorna ritades upp. Konstanterna till 
andragradspolynomet i ekvation 27 bestämdes och Ev1 och Ev2 beräknades.  

Den statistiska analysen inleddes med ett Kolmogorov-Smirnov test för att undersöka om 
mätdata kunde anses vara normalfördelad eftersom ekvationerna i examensarbetet förutsätter 
normalfördelning. Därefter bildades variogram i Excel enligt ekvation 4. Variogram för 
respektive yta togs fram och olika separationsavstånd, h, användes. Fyra olika 
kurvanpassningar provades för variogrammen; Gausanpassning, Sfärisk anpassning, 
Exponentiell anpassning och Linjär anpassning. De rumsliga sambanden undersöktes och 
utvärderades också med programmet SADA. SADA (Spatial Analysis and Decision 
Assistance) är ett fritt program som är utvecklat vid University of Tennessee. Programmet 
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innehåller en mängd verktyg för olika typer av miljöbedömningar av förorenad mark men 
också många geostatistiska verktyg för att för att bland annat kunna göra analyser av rumsliga 
samband, interpolering och visualisering. För att interpolera en bild över hur modulen varierar 
över ytorna användes Kriging-interpolation i SADA. 
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4 Resultat och diskussion 

För att få en överblick över resultaten presenteras och diskuteras först resultaten från 
fältmätningarna för respektive mätmetod och sedan resultaten från den geostatistiska 
analysen. Slutligen presenteras en del bilder och iakttagelser som gjorts under fältförsökens 
gång. 

 

4.1 Lätt fallvikt (LWD) 

Här presenteras resultat från mätningarna med den lätta fallvikten för respektive yta. För varje 
yta visas dels E-modulen beräknad som ett medelvärde för de olika fallhöjderna och 
fallhöjdens inverkan på uppmätt E-modul undersöks. Fallhöjderna var 28, 58 och 83 cm 
räknat från underkant vikt till överkant dämpare. I figurerna är fallhöjd 1 den lägsta fallhöjden 
och fallhöjd 3 den högsta. I samtliga figurer är uppmätt E-modul normaliserad mot 
medelvärdet av E-modulen i de ostabiliserade referensytorna 1 och 2. Medelvärdet på E-
modulen blev samma i de bägge referensytorna varför de ytorna kan ses som en gemensam 
referens till de stabiliserade ytorna. Alla resultat är alltså normaliserade mot ett och samma 
medelvärde av E-modulen i referensytorna. Naturligast hade varit att relatera mot E-modulen i 
samma yta innan stabilisering men sådana mätningar kunde inte genomföras eftersom 
terrasseringsarbetet inte var påbörjat innan stabiliseringen gjordes. 

 

4.1.1 Ostabiliserad referensyta 1 

I figur 4.1 visas normaliserad E-modul för den ostabiliserade referensytan som ligger bredvid 
6 %-ytan. Mätningarna genomfördes samma dag som 1:a mättillfället för 6 %-ytan. Vid 
mättillfället hade det varit torrt väder en längre period. Terrassytan var torr och mycket 
sprickig. Att köra på ytan var inga problem. Variationskoefficienten för uppmätt E-modul 
blev 39 %.  

I en studie av Vennapusa & White (2009) undersöktes bland annat variationskoefficienten vid 
mätningar med lätt fallvikt. I en av fältstudierna gjordes tester på en sandig lerterrass. 
Variationskoefficienten med samma typ av fallvikt som i detta examensarbete blev även i 
deras studie 39 %. 
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Figur 4.1 Normaliserad E-modul i respektive mätpunkt för ostabiliserad referensyta 1. E-

modulen för varje punkt är beräknad som ett medelvärde av de 3 fallhöjderna 

 

Figur 4.2 visar fallhöjdens inverkan på uppmätt E-modul. På x-axeln visas normaliserad E-
modul från den 1:a fallhöjden (E-LWD1) och på y-axeln normaliserad E-modul från den 2:a 
och 3:e fallhöjden (E-LWD2 och E-LWD3). 

 
 

 
Figur 4.2 Samband mellan E-LWD mätt med olika fallhöjder på ostabiliserade referensyta 1 

Medel 1

Max 1,9

Min 0,31

Standardavvikelse 0,39

Variationskoefficient 39%
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I Figur 4.2 ses att viktens fallhöjd påverkar uppmätt E-modul. När fallhöjden ökar från 28 cm 
till 58 cm minskar uppmätt E-modul med ca 15 % och då fallhöjden ökar från 28 till 83 cm 
blir minskningen ca 30 %. Som visas längre ned under kapitel 4.1.3 och 4.1.4 hade däremot 
viktens fallhöjd endast försumbar inverkan på uppmätt E-modul i de stabiliserade ytorna. 
Anledningen till denna skillnad kan vara att i de ostabiliserade ytorna får den underliggande 
jorden större inverkan på mätningarna vid högre belastning. I de stabiliserade ytorna däremot 
bör hela det stabiliserade lagret (300 mm) ha liknande styvhet och eftersom den lätta 
fallviktens mätdjup är ca 1.0-1,5D (150-225 mm) inverkar inte den svagare underliggande 
jorden på mätningarna. 

 

4.1.2 Ostabiliserad referensyta 2 

Mätningarna på den ostabiliserade referensyta 2 genomfördes samma dag som för 4 % ytan. 
Medelvärdet på E-modulen blev samma som i referensyta 1 och standardavvikelsen var 31 %. 
Eftersom medelmodulen blev lika i de båda referensytorna utgör den basen för 
normaliseringen. I figur 4.3 visas normaliserad E-modul i varje mätpunkt. Mellan mätpunkter 
i samma rad är en streckad linje utritad och ett mellanrum är gjort för att det ska vara enklare 
att urskilja de olika raderna. Figur 4.4 visar hur viktens fallhöjd inverkar på uppmätt E-modul. 
Precis som i ostabiliserade referensyta 1 påverkar viktens fallhöjd uppmätt E-modul. 

 

 
Figur 4.3 Normaliserad E-modul i respektive mätpunkt för ostabiliserad referensyta 2. E-

modulen för varje punkt är beräknad som ett medelvärde av de 3 fallhöjderna 

 
 

Medel 1

Max 1,8

Min 0,34

Standardavvikelse 0,31

Variationskoefficient 31%
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Figur 4.4 Samband mellan E-LWD mätt med olika fallhöjder för ostabiliserad referensyta 2. 

 

Högre fallhöjd ger högre kontakttryck vilket ger en lägre uppmätt E-modul på de 
ostabiliserade referensytorna. Resultaten från bägge de ostabiliserade referensytorna visar att 
uppmätt E-modul minskar med ungefär 13 % respektive 23 % då fallhöjden ökar från 28 cm 
till 58 cm respektive från 28 cm till 83 cm. 

I en artikel av Vennapusa och White (2009) diskuteras bl.a. fallhöjdens inverkan på uppmätt 
E-modul med olika fabrikat av lätt fallvikt och på olika typer av material. De mätningar som 
gjorts med samma typ av fallviktsutrustning (Dynatest 3031 LWD) som i detta examensarbete 
visar att ökande fallhöjd och kontakttryck ger lägre uppmätt E-modul. Vid kontakttryck över 
100 kPa var skillnaderna ungefär 10 %. Dock var det större skillnad för kontakttryck under 
100 kPa. I artikeln presenteras även resultat från fältförsök med ett annat fabrikat av lätta 
fallvikter (Zorn) vilka ger helt motsatt trend, att E-modulen ökar med ökande kontakttryck. 
Även den generella slutsatsen som slutligen presenteras i artikeln är att uppmätt E-modul ökar 
med ökande kontakttryck. Att dra en sådan generell slutsats baserad på mätningar med endast 
en typ av utrustning (Zorn) trots att mätningar med både Dynatest och Keros visade motsatsen 
verkar förhastat. Att ökande kontakttryck ger lägre uppmätt E-modul stämmer dessutom med 
resonemanget om E-modulens töjningsberoende. 

 

4.1.3 Stabiliserad yta med 6 % släckt kalk 

Figur 4.5 visar normaliserad E-modul i varje mätpunkt på ytan stabiliserad med 6 % släckt 
kalk som ett medelvärde av de tre fallhöjderna. Normaliseringen innebär som tidigare 
diskuterats att E-modulen i varje mätpunkt dividerats med medelvärdet av E-modulen i 
referensytorna. I figuren är E-modulen i varje punkt plottad som en punkt och de streckade 
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linjerna binder ihop punkter tillhörande samma rad. Mellan varje rad finns ett litet mellanrum 
i diagrammet för att det ska bli lättare att urskilja de olika raderna. 

 

 
Figur 4.5 Normaliserad E-modul i respektive mätpunkt för ytan stabiliserad med 6 % släckt 

kalk från 1:a mätomgången. E-modulen för varje punkt är beräknad som ett medelvärde av de 

3 fallhöjderna 

 

Den 1:a mätomgången på ytan stabiliserad med 6 % släckt kalk genomfördes 16 dagar efter 
stabiliseringen. Medelmodulen i den stabiliserade ytan är drygt 2 gånger högre än 
medelmodulen i referensytorna. Variationskoefficienten som är 47 % för ytan är något högre 
än den intilliggande ostabiliserade referensytan (referensyta 1) med en variationskoefficient 
på 39 %. Vid den 2:a mätomgången som genomfördes 44 dagar efter slutförd stabilisering 
blev variationskoefficienten 38 % i 6 % ytan. En tänkbar förklaring till att 
variationskoefficienten minskat kan vara att de kemiska processerna kommit längre och att 
eventuella koncentrationsskillnader i marken utjämnats. 

I figur 4.6 ses en jämförelse mellan den 1:a och 2:a mätomgången. Som tidigare nämnts 
gjordes den 1:a mätomgången 16 dagar och den 2:a 44 dagar efter stabilisering. Uppmätt E-
modul vid den 2:a mätomgången är i många punkter något lägre än vid den 1:a mätomgången. 
Eftersom hållfastheten normalt ökar med tiden kan man också förvänta sig högre E-moduler 
vid det 2:a mättillfället. Ytterligare en iakttagelse är att variationskoefficienten sjunkit från 47 
% till 38 %. En tänkbar orsak till detta kan vara att lokala bindemedelskoncentrationer 
jämnats ut med tiden och att styvhetsegenskaperna blivit jämnare över ytan men då borde 
hållfastheten totalt sett också vara högre vilket den inte är. En tänkbar förklaring kan vara att 
en hög bindemedelsmängd eventuellt hindrar hållfasthetstillväxten. 

 

Medel 2,2

Max 5

Min 0,78

Standardavvikelse 1

Variationskoefficient 47%



50 
 

 
Figur 4.6 Normaliserad E-modul i respektive mätpunkt för ytan stabiliserad med 6 % släckt 

kalk från 1:a mätomgången respektive 2:a mätomgången 

 

I figur 4.7 visas fallhöjdens inverkan på uppmätt E-modul. På x-axeln visas E-modulen från 
den 1:a fallhöjden (E-LWD1) och på y-axeln E-modulen från den 2:a och 3:e fallhöjden (E-

LWD2 och E-LWD3). Det finns en liten skillnad mellan fallhöjd 3 och fallhöjd 1 men den är 
mycket liten. Man kan därför dra slutsatsen att fallhöjden inte har någon större inverkan på 
uppmät E-modul på ytan stabiliserad med 6 % släckt kalk. 
 

 
Figur 4.7 Samband mellan normaliserad E-LWD mätt med olika fallhöjder på ytan 

stabiliserad med 6 % släckt kalk  

Mätomgång: 1:a 2:a

Medel 2,2 2,0

Max 5,0 4,0

Min 0,78 0,80

Standardavvikelse 1,0 0,75

Variationskoefficient 47% 38%
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4.1.4 Stabiliserad yta med 4 % släckt kalk 

Mätningarna på ytan stabiliserad med 4 % kalk genomfördes 22 dagar efter avslutad 
stabilisering, alltså direkt efter att mätningarna på 6 % -ytan och referensyta 1 avslutats. I 
figur 4.8 visas normaliserad E-modul i varje mätpunkt. Medelmodulen för 4 % ytan är ca 2,5 
gånger högre än för de ostabiliserade referensytorna. Variationskoefficienten för 4 % ytan är 
35 % vilket kan jämföras med referensyta 1 med 39 % och referensyta 2 med 31 %. I figur 4.9 
visas inverkan av viktens fallhöjd på uppmätt E-modul. Precis som i 6 % ytan ses ingen 
inverkan av fallhöjden på uppmätt E-modul. 

 
 

 
Figur 4.8 Normaliserad E-modul i respektive mätpunkt för ytan stabiliserad med 4 % släckt 

kalk. E-modulen för varje punkt är beräknad som ett medelvärde av de 3 fallhöjderna 

Medel 2,5

Max 4,4

Min 0,92

Standardavvikelse 0,86

Variationskoefficient 35%
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Figur 4.9 Samband mellan E-LWD mätt med olika fallhöjder på ytan stabiliserad med 4 % 

släckt kalk 

 

Skillnaderna i uppmätt E-modul mellan de olika fallhöjderna är små och någon trend att 
exempelvis den lägsta fallhöjden skulle ge den högsta E-modulen saknas. Varken i 6 % ytan 
eller i 4 % ytan har fallhöjden någon tydlig inverkan på uppmätt E-modul. I de ostabiliserade 
referensytorna hade däremot fallhöjden inverkan på uppmätt E-modul genom att E-modulen 
minskade då fallhöjden ökade. En förklaring kan vara att i de stabiliserade ytorna har hela det 
stabiliserade skiktet som är ca 300 mm tjockt liknande och mer homogena styvhetsegenskaper 
än samma skikt i de ostabiliserade ytorna. Detta betyder att styvhetsegenskaperna i de 
ostabiliserade ytorna är mer känsliga för varierande belastning. 

 

4.2 Statisk plattbelastning 

Statisk plattbelastning utfördes 43 dagar efter stabiliseringen. Mätningar genomfördes i totalt 
11 punkter på de olika ytorna fördelat på 5 st. i 6 % ytan, 3 st. i 4 % ytan, 2 st. i referensyta 1 
och 1 st. i referensyta 2. Punkterna valdes ut med ledning av resultaten från den 1:a omgången 
fallviktsmätningar så att både svaga och starka punkter skulle undersökas. Innan 
plattbelastningen mättes på nytt varje punkt med lätt fallvikt och ytvågsseismik. I figur 4.10 
har uppmätt E-modul från fallviktsmätningarna ����  plottats mot ��� från den statiska 
plattbelastningen. I figuren är ����  och ��� normaliserade till medelvärdet av ���. Till 
punkterna har en rät linje anpassats med korrelationen R2 = 0,78 mellan ����  och ���. 
Sambandet mellan ����  och ��� kan skrivas såsom ���� = 2,1��� 
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Figur 4.10 Samband mellan ����  och ��� 

 

I en artikel av Vennapusa och White (2009) presenteras sambandet ���� = 0,47���, dock 
med relativt dålig korrelation (R2 = 0,40). Fältförsöken i den studien var genomförda på 
obundet bärlager vilket alltså uppvisar en helt annan trend de terrassytor som undersökts i 
detta examensarbete. En annan faktor som gör att resultaten inte är direkt jämförbara är att 
fallvikten var av ett annat fabrikat (Zorn) och hade en belastningsplatta med diametern 300 
mm. I artikeln presenteras även resultat från andra studier som undersökt samband mellan 
lätta fallvikter av olika fabrikat och statisk plattbelastning och de presenterar nästan alla olika 
samband. Inget av de presenterade sambanden baseras på resultat från samma typ av fallvikt 
med samma storlek på belastningsplattan som i detta arbete varför ingen direkt jämförelse kan 
göras. I artikeln undersöks och diskuteras även vilka faktorer som har inverkan på 
mätresultaten från olika lätta fallvikter. De dominerande faktorerna är belastningsplattans 
storlek och styvhet, kontakttryck, hur deflektionen mäts (geofon eller accelerometer), 
dämparens styvhet och även om och hur kraftpulsen mäts (Vennapusa & White, 2009). 

Vid fältförsöken i detta arbete blev resultaten som förväntade med högre uppmätt E-modul 
med lätt fallvikt än med statisk plattbelastning. Detta eftersom E-modulen är töjningsberoende 
och statisk plattbelastning ger större töjningar på terrassytan än lätt fallvikt. Utifrån detta 
resonemang är resultaten från Vennapusa & White (2009) märkliga eftersom de fick högre 
uppmätt E-modul med statisk plattbelastning än med lätt fallvikt. Dock gjordes de 
mätningarna högre upp i vägkonstruktionen på det obundna bärlagret. 

Något lika tydligt samband mellan ����  och ��kunde inte hittas. I figur 4.11 har ����  
plottats mot �� och normalisering av alla data har gjorts mot medelvärdet av ��. �� är 
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modulen från första pålastningen och den modulen är generellt lägre än ��� från andra 
pålastningen. Ett samband mellan ����  och �� borde finnas precis som för mellan ����  och 
���. Till punkterna i diagrammet nedan har en rät linje anpassats med korrelationen R2 = 0,33 
mellan ����  och ��. Sambandet mellan ����  och �� kan skrivas såsom ���� = 4,5�� 

 

 
Figur 4.11 Samband mellan ����  och �� 

 

4.3 Ytvågsseismik 

Nedan presenteras och diskuteras resultaten från mätningarna med ytvågsseismik. Mätningar 
från varje yta presenteras separat och jämförs med fallviktsmätningarna. I samtliga figurer är 
uppmätt E-modul med seismiken normaliserad mot medelvärdet av E-modulen i de båda 
ostabiliserade referensytorna. Som tidigare beskrivits i kapitel 3.5 är resultaten från 
ytvågsseismiken förknippade med stora osäkerheter. I korthet beror detta på att det var svårt 
att utvärdera några tydliga våghastigheter på grund av en störning troligtvis orsakad av 
hammaren. Trots det är försök gjorda för att utvärdera våghastigheter och resultaten 
presenteras här. 

 

4.3.1 Ostabiliserad referensyta 1 

Figur 4.12 visar normaliserad E-modul i varje punkt på den ostabiliserade referensyta 1. I 
figuren nedan sammanbinder en streckad linje punkter i samma rad och mellan varje rad finns 
ett mellanrum för att skilja de olika raderna åt. I figur 4.13 plottas normaliserade E-modulen 
från seismiken, ESeismik, mot normaliserade E-modulen från den lätta fallvikten, ELWD.  
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Figur 4.12 Normaliserad E-modul i respektive mätpunkt för ostabiliserade referensyta 1 

 

 

 
Figur 4.13 Jämförelse mellan normaliserad E-modul uppmätt med lätt fallvikt och 

ytvågsseismik för ostabiliserad referensyta 1 

 

I figur 4.13 ovan är E-modulen från seismiken normaliserad mot medelvärdet av E-modulen 
mätt med seismik i de ostabiliserade referensytorna. På samma sätt är E-modulen från den 
lätta fallvikten normaliserad mot medelvärdet av E-modulen mätt med fallvikten i 
referensytorna. Förväntat resultat hade varit att E-modulen mätt med seismiken hade blivit 

Medel 0,77

Max 2,3

Min 0,21

Standardavvikelse 0,59

Variationskoefficient 77%
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betydligt högre än med fallvikten eftersom seismikmätningarna görs vid mycket mindre 
töjningsnivåer men så blev inte fallet. Det går heller inte att se något samband mellan ESeismik 
och ELWD. Detta betyder att resultaten från seismiken ska tolkas försiktigt och att de 
förmodligen var behäftade med osäkerheter enligt resonemanget i kapitel 3.5. 

 

4.3.2 Ostabiliserad referensyta 2 

Figur 4.14 visar normaliserad E-modul i varje mätpunkt för den ostabiliserade referensyta 2. I 
figuren nedan sammanbinder en streckad linje punkter i samma rad och mellan varje rad finns 
ett mellanrum för att skilja de olika raderna åt. I figur 4.15 plottas normaliserade E-modulen 
från seismiken, ESeismik, mot normaliserade E-modulen från den lätta fallvikten, ELWD. 

 

 
Figur 4.14 Normaliserad E-modul i respektive mätpunkt för ostabiliserade referensyta 2 

Medel 1,2

Max 2,1

Min 0,25

Standardavvikelse 0,62

Variationskoefficient 50%
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Figur 4.15 Jämförelse mellan normaliserade E-modul uppmätt med lätt fallvikt och 

ytvågsseismik för ostabiliserad referensyta 2 

 

I figur 4.15 ovan är E-modulen från seismiken normaliserad mot medelvärdet av E-modulen 
mätt med seismik i de ostabiliserade referensytorna. På samma sätt är E-modulen från den 
lätta fallvikten normaliserad mot medelvärdet av E-modulen mätt med fallvikten i 
referensytorna. Då ESeismik och ELWD jämförs ovan kan något samband inte föreslås. 

 

4.3.3 Stabiliserad yta med 6 % släckt kalk 

Figur 4.16 visar normaliserad E-modul i varje punkt på ytan stabiliserad med 6 % släckt kalk. 
I figuren nedan sammanbinder en streckad linje punkter i samma rad och mellan varje rad 
finns ett mellanrum för att skilja de olika raderna åt. I figur 4.17 plottas normaliserade E-
modulen från seismiken, ESeismik, mot normaliserade E-modulen från den lätta fallvikten, 
ELWD. 
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Figur 4.16 Normaliserad E-modul i respektive mätpunkt för ytan stabiliserad med 6 % släckt 

kalk från 1:a mätomgången 

 

 
Figur 4.17 Jämförelse mellan normaliserad E-modul uppmätt med lätt fallvikt och 

ytvågsseismik för ytan stabiliserad med 6 % släckt kalk från 1:a mätomgången 

Värt att notera i figur 4.16 ovan att är att medelvärdet på uppmätt E-modul bara blev 97 % av 
medelvärdet i de ostabiliserade referensytorna. Detta tyder på att mätresultaten från seismiken 
är felaktiga. I figur 4.17 ovan är E-modulen från seismiken normaliserad mot medelvärdet av 
E-modulen mätt med seismik i de ostabiliserade referensytorna. På samma sätt är E-modulen 

Medel 0,97

Max 3

Min 0,17

Standardavvikelse 0,56

Variationskoefficient 58%
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från den lätta fallvikten normaliserad mot medelvärdet av E-modulen mätt med fallvikten i 
referensytorna. Resultatet i figuren ovan är precis som för de andra ytorna tvärtemot vad som 
kan förväntas. Eftersom seismiken mäter E-modulen vid lägre töjningsnivåer än den lätta 
fallvikten borde ESeismik vara högre än ELWD. Något samband mellan ESeismik och ELWD kan inte 
föreslås utifrån jämförelsen i figuren ovan. Detta tyder på att mätningarna med seismiken var 
behäftade med fel. 

 

4.3.4 Stabiliserad yta med 4 % släckt kalk 

Figur 4.18 visar normaliserad E-modul i varje mätpunkt på ytan stabiliserad med 4 % släckt 
kalk. I figuren nedan sammanbinder en streckad linje punkter i samma rad och mellan varje 
rad finns ett mellanrum för att skilja de olika raderna åt. I figur 4.19 plottas normaliserade E-
modulen från seismiken, ESeismik, mot normaliserade E-modulen från den lätta fallvikten, 
ELWD. 

 
Figur 4.18 Normaliserad E-modul i respektive mätpunkt ytan stabiliserad med 4 % kalk 

Medel 0,69

Max 1,3

Min 0,19

Standardavvikelse 0,29

Variationskoefficient 42%
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Figur 4.19 Jämförelse mellan normaliserad E-modul uppmätt med lätt fallvikt och 

ytvågsseismik för ytan stabiliserad med 4 % släckt kalk 

 

I figur 4.18 är det återigen värt att notera att medelvärdet på modulen i 4 % ytan endast blev 
69 % av medelmodulen i de ostabiliserade referensytorna. Detta är orimligt och bekräftar att 
seismikmätningarna inte är korrekta. I figur 4.19 ovan är E-modulen från seismiken 
normaliserad mot medelvärdet av E-modulen mätt med seismik i de ostabiliserade 
referensytorna. På samma sätt är E-modulen från den lätta fallvikten normaliserad mot 
medelvärdet av E-modulen mätt med fallvikten i referensytorna. Resultatet i figuren ovan är 
precis som för de andra ytorna tvärtemot vad som kan förväntas. Eftersom seismiken mäter E-
modulen vid lägre töjningsnivåer än den lätta fallvikten borde ESeismik vara högre än ELWD men 
i figuren ovan är ELWD betydligt större än ESeismik. Något samband kan heller inte föreslås 
mellan ESeismik och ELWD. Detta tyder på att mätningarna med seismiken var behäftade med 
fel. 

 

4.4 Geostatistik 

Den geostatistiska analysen bygger endast på resultaten från mätningarna med den lätta 
fallvikten med anledning av osäkerheterna kring mätningarna med ytvågsseismiken. E-
modulen för varje mätpunkt är då beräknad som medelvärdet från de olika fallhöjderna. 

 

4.4.1 Fluktuationsavstånd 

Figur 4.20 är ett exempel på ett variogram från ytan stabiliserad med 6 % släckt kalk från 
baserat på lättfallviktmätningar från det 1:a tillfället. Till det experimentella variogrammet är 
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en exponentiell kurvanpassning gjord med ett sillvärde på ca 8200 MPa2 och range-värdet är 
2 m. Fluktuationsavståndet är utvärderat till ungefär 1,3 m enligt ekvation 10. Att det finns ett 
fluktuationsavstånd på ca 1,3 m innebär att det finns en relativt stark rumslig korrelation 
mellan mätpunkter på avstånd upp till 1,3 m. 

  

 
Figur 4.20 Variogram för ytan stabiliserad med 6 % släckt kalk, 1:a mättillfället 

 

Ytan stabiliserad med 6 % släckt kalk hade 53 st. mätpunkter och skiljde sig från övriga ytor 
genom att det fanns en subyta där mätpunkterna låg tätare. I subytan fanns 21 st. extra 
mätpunkter inlagda där det kortaste avståndet mellan två punkter var 0,5 m (Figur 3.15). Figur 
4.21 visar ett variogram baserat på mätdata från den 2:a omgången fallviktsmätningar för 6 % 
ytan. En exponentiell kurvanpassning är gjord med ett sillvärde på ca 4200 MPa2 och range-
värdet är 2 m. Fluktuationsavståndet är utvärderat till ungefär 1,3 m. 

 
Figur 4.21 Variogram för ytan stabiliserad med 6 % släckt kalk, 2:a mättillfället 
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Att bägge mätomgångarna för 6 % ytan ger samma fluktuationsavstånd ger resultaten ökad 
trovärdighet. Att sillvärdet, dvs. variansen i systemet, sjunkit från mättillfälle 1 till 2 kan som 
tidigare diskuterats bero på att koncentrationsskillnader av bindemedlet har utjämnats med 
tiden och att styvhetsegenskaperna därmed blivit jämnare över ytan. Om även ytan med 4 % 
släckt kalk hade mätts två gånger hade resultaten kanske kunnat valideras. 

Variogrammen för ytan stabiliserad med 4 % släckt kalk och för de ostabiliserade 
referensytorna uppvisar inte liknande resultat som för 6 % ytan. Figur 4.22 visar ett variogram 
från ytan stabiliserad med 4 % släckt kalk. I variogrammet för 4 % ytan går det inte att 
utvärdera något range-värde. Samma sak gäller för de 2 ostabiliserade referensytorna vilka 
ses i figur 4.23 och figur 4.24. 

 

 
Figur 4.22 Variogram för ytan stabiliserad med 4 % släckt kalk 

 

 
Figur 4.23 Variogram för ostabiliserad referensyta 1 
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Figur 4.24 Variogram för ostabiliserad referensyta 2 

 

Anledningen till att det inte går att utvärdera något range-värde i 4 % ytan eller i 
referensytorna är att range-värdet är mindre än det minsta avståndet mellan två mätpunkter 
och att ”upplösningen” på variogrammen därför blir för dålig. Den enda ytan där det går att 
utvärdera ett range-värde är i 6 % ytan och det som skiljer den från de andra är att det minsta 
avståndet mellan mätpunkter där var 0,5 m. I 4 % ytan var det kortaste avståndet 2 m och i 
referensytorna var det 1,5 m.  

I vägbyggnadssammanhang får det ses som ett positivt resultat att fluktuationsavståndet är 
litet. Som visas ovan är fluktuationsavståndet utvärderat till 1,3 m för terrassytan stabiliserad 
med 6 % släckt kalk och för övriga ytor kunde inget fluktuationsavstånd bestämmas men det 
beror på att fluktuationsavståndet är mindre än avståndet mellan mätpunkterna. Att 
fluktuationsavståndet är 1,3 m betyder att endast punkter inom 1,3 m uppvisar relativt stark 
korrelation. På längre avstånd är de okorrelerade och kan ses som statistiskt oberoende. För 
att fältmätningar ska kunna ses som oberoende mätningar bör alltså avståndet mellan 
mätningarna vara minst 2 m. 

 

4.4.2 Interpolation med kriging 

Figur 4.25 visar kriginginterpolation med avseende på E-modulen över ytan stabiliserad med 
6 % släckt kalk och indata har varit mätningarna med lätt fallvikt från den 1:a mätomgången. I 
figur 4.26 visas samma typ av kriginginterpolation från den 2:a mätomgången. 
Kriginginterpolationen är gjord i programmet SADA och E-modulen är redovisad i enheten 
MPa. De punkter som har en låg respektive hög modul framträder tydligt. 
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Figur 4.25 Kriginginterpolation över ytan stabiliserad med 6 % släckt kalk från 1:a 

mätomgången 

 

En viktig iakttagelse är att nästan alla punkter längs den vänstra kanten har låg styvhet vilket 
tyder på att stabiliseringen har blivit sämre längs kanten. Detta är viktigt att vara medveten 
om när stabilisering genomförs i ett verkligt vägbygge så att ett tillräckligt brett område 
stabiliseras för att undvika svaga kanter. 
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Figur 4.26 Kriginginterpolation över ytan stabiliserad med 6 % släckt kalk från 2:a 

mätomgången 

 

I figur 4.26 ses att de starka respektive svaga ytorna är lokaliserade på ungefär samma platser 
vid 1:a som vid 2:a mättillfället. Dock har en del av de svaga punkterna fått något ökad 
styvhet och en del av de punkter som tidigare hade mycket höga värden har minskat en del. 
En förklaring kan vara att lokala bindemedelskoncentrationer jämnats ut med tiden. 

 

4.4.3 Karaktäristiskt värde och variansreduktion 

Vid mätningar i fält ställs man inför frågeställningen om hur många mätningar som måste 
genomföras för att kunna uppskatta en parameter med tillräcklig säkerhet. I Eurokod 7 står det 
att om statistiska metoder används bör det karaktäristiska värdet bestämmas så att den 
beräknade sannolikheten för att ett sämre värde styr uppkomsten av det betraktade 
gränstillståndet inte är större än 5 %. Eurokod 7 anger också att vid utvärdering av det 
karaktäristiska värdet skall man ta hänsyn till spridningen hos de uppmätta egenskapsvärdena 
och annan relevant information, t.ex. befintlig kunskap. I det svenska tilläggsdokumentet för 
dimensionering av bankar och slänter (IEG, 2010) finns en procedur och beskrivning av hur 
man kan ta hänsyn till detta genom ett antal korrelationskoefficienter. Denna procedur är dock 
inte teoretiskt robust. 
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Genom att ta hänsyn till fluktuationsavståndet och variabiliteten på uppmätta data kan det 
karaktäristiska värdet beräknas enligt ekvation 18. Hur stor del av det uppmätta medelvärdet 
som kan utnyttjas som karaktäristiskt värde beror enligt ekvation 18 på antalet mätningar, 
variabiliteten hos mätdata och variansreduktionsfaktorn som beror på fluktuationsavståndet 
och storleken på det mekaniska systemet. 

Fluktuationsavståndet för E-modulen hos terrassytorna bestämdes till ungefär 1,3 m utifrån 
mätdata från den lätta fallvikten. Det betyder att endast punkter som ligger inom 1,3 m 
avstånd uppvisar relativt stark korrelation. En terrassyta kan ses som ett svagaste-länken-
system vilket innebär att svagare områden inte direkt kan kompenseras av styvare områden 
men eftersom fluktuationsavståndet endast är 1,3 m är de svaga länkarna små. En liten lokal 
sättning till följd av små ytor med låg styvhet bör därför inte bli särskilt allvarlig och att 
dimensionera en väg utifrån E-modulen hos små ytor med låg styvhet blir inte ekonomsikt 
rationellt. 

Med ovanstående resonemang bör medelvärdet av uppmätt E-modul användas vid design. 
Problemet man ställs inför blir att uppskatta medelvärdet med tillräcklig säkerhet, dvs. som 
nedre 5 % fraktilen enligt Eurokod 7. För att beräkna hur stor del av det uppmätta 
medelvärdet som får räknas som karaktäristiskt kan då ekvation 18 användas. 
Variansreduktionsfaktorn för en yta beräknas som produkten av två endimensionella 
komponenter enligt ekvation 16 och vid beräkningen av variansreduktionsfaktorn måste 
storleken på en karakteristisk yta (det mekaniska systemet) bestämmas.  

Figur 4.27 och figur 4.28 illustrerar på ett enkelt sätt hur storleken på en karakteristisk yta (det 
mekaniska systemet) och antalet oberoende mätningar påverkar kvoten mellan det 
karakteristiska värdet och det uppmätta medelvärdet. För att plotta sambanden har ekvation 18 
använts med fluktuationsavståndet 1,3 m. I figur 4.27 visas ett fall då en karakteristisk yta är 
3x3 m vilket ger en variansreduktionsfaktorn på Г�=0,19. I figur 4.28 är den karakteristiska 
ytan ansatt till 5x5m vilket ger Г�= 0,07.  

 
Figur 4.27  

:l
m  som funktion av antalet mätningar � då Г�=0,19 
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I exemplet ovan har tre olika fall har plottats med variationskoefficienterna 31,40 och 47 % 
eftersom variationskoefficienten hos uppmätt E-modul i de undersökta terrassytorna varierade 
mellan 31 % och 47 %. Det syns tydligt att variabiliteten hos mätdata har stor inverkan på hur 
många mätningar som krävs för att få kunna räkna med ett visst karaktäristiskt värde. Efter ett 
visst antal mätningar får dock antalet mindre och mindre inverkan. För att kunna räkna med 
60 % av medelvärdet som karaktäristiskt krävs mellan 3-12 mätningar beroende på 
variationskoefficienten. 

 

 
Figur 4.28  

:l
m  som funktion av antalet mätningar � då Г�=0,07 

 

I figur 4.28 ses att det endast skulle krävas endast 2-5 mätningar för att kunna räkna med 60 
% av medelvärdet då storleken på den karakteristiska ytan är satt till 5x5 m. 
Variansreduktionsfaktorn har då sjunkit till 0,07. 

Betraktelsen enligt exemplen ovan visar att det är viktigt att bedöma storleken på en 
karakteristisk yta eftersom det påverkar utvärderingen av karakteristiskt värde utifrån mätdata 
i fält. Då storleken på den karakteristiska ytan ökar blir variansreduktionsfaktorn snabbt 
mindre. I figur 4.29 visas fallet då variansreduktionsfaktorn är så liten att den helt försummas. 
Variansreduktionen kommer då endast att bero på antalet oberoende mätningar och så länge 
mätningarna genomförs med ett inbördes avstånd om minst 2 m är de oberoende. Man måste 
då vid dimensionering räkna med att det kan förekomma mindre ytor med lokalt lägre styvhet.  
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Figur 4.29  

:l
m  som funktion av antalet mätningar � då Г� försummas 

 

Det är alltså svårt att i förväg kunna göra en bedömning av hur många mätningar som 
kommer att behövas. Antalet beror på nettovariansen som inkluderar mätningarnas varians 
och variansreduktionsfaktorn som i sin tur beror på fluktuationsavståndet och storleken på det 
mekaniska systemet. Vid design som baseras på mätdata från fält kan man därför tänka sig att 
tillämpa observationsmetoden som är en accepterad metod för design enligt Eurokod 7. 
Observationsmetoden innebär att dimensioneringen följs upp under byggskedet och att det 
innan byggstart har definierats funktionskrav och acceptabla gränser, att det finns en plan för 
mätningarna och en åtgärdsplan för korrigerande åtgärder vid avvikelser. 

 

4.5 Övriga resultat, iakttagelser och observationer 

Fältförsöken genomfördes under hösten 2009 och en iakttagelse som gjordes efter 
mätningarnas genomförande var att de ostabiliserade referensytorna påverkades kraftigt av 
temperatur och nederbörd vilket de stabiliserade ytorna inte gjorde. Anledningen till att detta 
inte kan ses i mätresultaten är att mätningarna genomfördes under vädermässigt stabila 
förhållanden i september och oktober. Vid ett besök på området i november då det regnat en 
tid hade referensytorna däremot fått mycket sämre bärighet än vid försökens genomförande. 
Att beträda ytorna till fots var svårt då skorna sjönk ned ett par cm. Att köra på ytan med 
fordon utan larvband skulle förmodligen inte gått alls. De stabiliserade ytorna visade däremot 
visade inga sådana tendenser utan gick både att beträda och köra på. I Figur 4.30 ses 
referensyta 2 till vänster i bild efter ett par dagars nederbörd och en del djupa fotspår kan ses i 
ytan. Texturen på referensytorna förändrades också kraftigt av nederbörden. Vid de torra 
förhållanden som rådde under mätningarna var referensytorna sprickiga vilket ses i figur 4.31. 
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Figur 4.30 Referensyta 2 efter ett par dagars nederbörd 

 

 

Figur 4.31 Referensyta 2 vid mättillfället 

De sprickor och spår efter arbetsmaskiner som ses i figur 4.31 försvann helt efter nederbörd i 
referensytorna. De stabiliserade ytorna påverkades inte alls. Det här visar på vilka varierande 
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egenskaper som en ostabiliserad lermoränterrass kan uppvisa beroende på väderförhållandena. 
Det är i huvudsak vattenkvoten som har stor effekt på styvhet och plasticitet. Under torra 
förhållanden kan den verka vara en utmärkt yta med god bärighet men under andra 
väderförhållanden går det inte ens att beträda ytan till fots. De stabiliserade terrassytorna 
uppvisade dock inga tendenser till att försvagas på samma sätt som de ostabiliserade gjorde 
med ökande vattenkvot. 

En annan viktig iakttagelse var att kanterna på de stabiliserade ytorna blev svaga. Eftersom 
stabiliseringseffekten blir sämre längs kanterna är det viktigt att i ett verkligt projekt 
stabilisera ett bredare område. 
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5 Förslag på fortsatta studier 

Nedan följer några förslag på fortsatta studier som uppmärksammats under arbetets gång: 

• Genomföra samma slags försök men på större ytor för att undersöka om det finns 
längre fluktuationsavstånd och storskaliga trender som inte går att upptäcka på de 
begränsade ytorna i denna studie. 
 

• Genomföra samma slags försök under olika årstider för att undersöka E-modulens 
variation på stabiliserade och ostabiliserade terrassytor över året. 
 

• Genomföra nya försök med ytvågsseismik för att undersöka varför mätresultaten 
stördes och blev svårtolkade. 
 

• Undersöka hur mätningar med ytvågsseismik är korrelerade till andra mätmetoder för 
att i fält mäta E-modul. 
 

• Ta upp ostörda prover för att analysera stabiliseringens effekt jämfört med 
laborationsförsök. 
 

• Utföra beräkningar där inverkan av variabiliteten och den rumsliga korrelationen 
studeras. Storleken på den karakteristiska ytan (storleken på det mekaniska systemet) 
som bör beaktas i design för den stabiliserade terrassytan bör definieras eftersom den 
har stor inverkan på utvärderingen av det karaktäristiska värdet. 
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6 Slutsatser 

Av arbetet har följande slutsatser dragits: 

• Fluktuationsavståndet med avseende på E-modulen är enligt den här studien ungefär 
1,3 m i horisontalled. För att mätningar skall kunna ses som oberoende bör de därför 
genomföras med ett inbördes avstånd om minst 2 m. 
 

• Sättningar till följd av mindre ytor med lägre styvhet i terrassen bör inte bli särskilt 
allvarliga eftersom fluktuationsavståndet endast är 1,3 m. Att dimensionera en väg 
utifrån E-modulen för en mindre yta med lägre styvhet i terrassen är inte ekonomsikt 
rationellt.  
 

• Det utvärderade karakteristiska värdet på E-modulen enligt Eurokod 7 beror på antalet 
mätningar, variabiliteten hos mätdata och variansreduktionsfaktorn som i sin tur beror 
på fluktuationsavståndet och storleken på det mekaniska systemet. Detta medför att 
det mekaniska systemet behöver definieras. För att alla parametrar inte ska behöva tas 
fram för varje projekt behövs också fler studier så att en del parametrar kan ses som 
förkunskaper. 
 

• Stabilisering ökar inte variabiliteten på jordens styvhetsegenskaper så mycket. 
Variationskoefficienten på uppmätt E-modul med lätt fallvikt på de ostabiliserade 
terrassytorna var 31-40 % och på de stabiliserade ytorna var variationskoefficienten 
35-47 %. 
 

• Vid mätningar med lätt fallvikt (Dynatest 3031 LWD) har viktens fallhöjd inverkan på 
uppmätt E-modul på de ostabiliserade ytorna men inte på de stabiliserade ytorna. Då 
fallhöjden ökas från ca 28 cm till 58 cm minskar uppmätt E-modul med ca 15 % och 
med ca 25-30 % då fallhöjden ökar från 28 cm till 83 cm. 
 

• Jämförelser mellan E-modul uppmätt med fallvikt och med statisk plattbelastning 
visade att E-modulen med lätt fallvikt ELWD är ca 2 ggr större än E-modulen med 
statisk plattbelastning Er�. 
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Appendix 1 

 

 

Siktkurva för ytan stabiliserad med 4 % släckt kalk 

 

 

Siktkurva för ostabiliserad referensyta 2 

 


