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Svensk Djupstabilisering (SD) baserar verksamheten på sin FoU-plan som bl a innehåller ett antal stora
FoU-projekt. För att öka underlaget för dessa forskningsprojekt satsar SD på kompletterande mätningar/
analyser i lämpliga förstärkningsprojekt. Redovisningen av dessa mätningar/analyser granskas inte av SD
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Det arbete som redovisas i föreliggande arbetsrapport är steg 1 av FoU-projektet �Laboratorieinblandning
vid stabilisering av torv. Referensmetod�. Steg 1 omfattar insamling av erfarenheter av olika laboratoriein-
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1. Inledning

Masstabilisering är en relativt ny jordförstärkningsmetod som hittills utförts vid ett 15-tal
projekt i Sverige och Finland. Vid masstabilisering blandas ett stabiliseringsmedel in i
jordlager företrädesvis bestående av torv och gyttja. Detta ger ett förstärkt ”block”. Metoden
har hittills framförallt använts för att förstärka jordlager av torv och gyttja under väg- och
järnvägsbankar.

Innan masstabilisering utförs i fält görs inblandningsförsök i den aktuella jorden på
laboratorium för att bestämma typ och mängd stabiliseringsmedel. Olika kombinationer av
stabiliseringsmedel blandas in i jorden, varefter provkroppar packas i hylsor, lagras och
hållfasthetsprovas.

Idag används olika metoder för provning av torv på laboratorium. Detta leder till att de
erhållna resultaten blir svåra att jämföra. En referensmetod för inblandning och preparering av
provkroppar, förvaring och undersökning av stabiliserade torvprover gör det möjligt att
"öppet" prova olika sammansättningar av stabiliseringsmedel och sedan jämföra resultaten.

Framtagandet av en referensmetod för provning i torv görs i 3 steg:

Steg 1 Insamling av de erfarenheter som finns idag om provningsmetodik i torv och 
dokumentera dessa i text.

Steg 2 Titta på olika faktorer som påverkar den erhållna stabiliseringseffekten. 
Bedöma vilka faktorer som är osäkra och eventuellt utföra laboratorietester 
avseende dessa.

Steg 3 Ringanalys där prover tillverkas på samma sätt vid olika laboratorier varefter 
jämförande provning sker.

Som ett sista steg ges förslag på referensmetod för inblandning och preparering av
provkroppar, förvaring och undersökning av stabiliserade torvprover, på grundval av resultat
från steg 1 – 3.

I denna rapport redovisas steg 1. Rapporten bygger på erfarenheter från Finland (Elina
Parkkinen, Lohja Rudus Oy AB), Luleå tekniska universitet (Arvid Jacobsson) och från
”Stabilisering av organisk jord med cement- och puzzolanreaktioner – Förstudie” som utförts
inom Svensk Djupstabilisering (Karin Axelsson et al, Cementa AB).
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2. Erfarenheter

I kapitel 2.1 beskrivs den metod som utarbetats och som nu används för inblandning och
preparering av provkroppar, förvaring och undersökning av stabiliserade torvprover i Finland.
Ett liknande förfaringssätt användes även i /ref 1/. Metoden avser att efterlikna de
förhållanden som råder vid masstabilisering i fält.

Vid Luleå tekniska universitet avrapporterades i oktober 1996 ett arbete /ref 2/ som hade
syftet att undersöka möjligheten att stabilisera torv med hjälp av hyttsten (restprodukt vid
järnframställning). I kapitel 2.2 redovisas det förfaringssätt som använts för inblandning och
preparering av provkroppar, förvaring och undersökning av stabiliserade torvprover. Ett arbete
pågår i Luleå för att vidareutveckla förfaringssättet vid provning av torv och för att minska
skillnaderna mellan resultat erhållna i laboratoriet och resultat erhållna vid provning i fält.

2.1 Erfarenheter från Finland och från förstudien ”Stabilisering av organisk 
jord” som utförts inom Svensk Djupstabilisering

Provningsutrustning

Den utrustning som används är :
• Hushållsassistent för homogenisering av torvprovet samt inblandning av

stabiliseringsmedlet
• Behållare för blandning
• Våg med en noggrannhet av ± 1 gram
• Hylsor (Innerdiameter = 68 mm, Längd = 200 mm), vilkas undersida är försedd med

vattengenomsläppligt nät, typ ”myggnät” (fig. 1a). Materialet i hylsorna är PVC-plast
• Belastningsstänger
• Ställning för hylsor och belastningsstänger (fig. 1b) för att provkropparna ska stå vertikalt
• Provlåda
• Porös matta i botten av provlådan, typ ”plastgräsmatta” (fig. 1b)

HYLSA (D=68 mm, L=200 mm)

Vattengenom-
släppligt nät

Tejp

  

Stålstång

Provkropp

Vatten

Matta

Behållare

a)        b)

Fig. 1 a) Hylsa avsedd för stabiliseringsprover i torv.
b) Ställning för lagring av stabiliserade torvprover vid önskad belastning.
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Undersökning av ostabiliserad jord

Den ostabiliserade jorden undersöks och följande parametrar bestäms:

• Jordartsbenämning
• Torvens multningsgrad (klassning enligt von Post's humifieringsskala)
• Halt av organiskt material (glödgningsförlust)
• Skrymdensitet (i torv varierar skrymdensiteten mellan 9.0 och 11.0 kN/m3)
• Vattenkvot (w)

De geotekniska provningsmetoderna för bestämning av torvens egenskaper benämnda ovan
utförs enligt svensk respektive finsk standard (se vidare kapitel 3).

Tabell 1 Exempel på beskrivning av torvens egenskaper.

Punkt Djup
[m]

Organisk
halt  [%]

Vattenkvot
[%]

Humifierings-
grad von Post

Densitet
[ton/m3]

Jordarts-
benämning

97 1413 H2-H6 1.004 Tl
73 442 H8 0.995 Th

Val av bindemedel

Efter undersökning av den ostabiliserade jorden väljs typ och mängd stabiliseringsmedel.
Vanligen väljs ett eller två konventionella stabiliseringsmedel. Vid masstabilisering av torv
används i första hand stabiliseringsmedel bestående av en blandning av 50 % cement och
50 % granulerad masugnsslagg och i andra hand enbart cement (SH eller Std). Vid
masstabilisering av gyttja används i första hand stabiliseringsmedel bestående av enbart
cement (SH eller Std) och i andra hand en blandning av 50 % cement och 50 % granulerad
masugnsslagg.

Den mängd stabiliseringsmedel som används vid masstabilisering i torv och gyttja varierar
oftast mellan 150 kg/m3 och 250 kg/m3.

Inblandning och preparering av provkroppar

Innan stabiliseringsmedel tillsätts blandas det upptagna torvprovet till en relativt homogen
massa. Homogeniseringen görs för att minska skillnader i jordens egenskaper mellan de olika
provkropparna. Inblandningen av stabiliseringsmedlet görs enligt följande :

• I allmänhet tillverkas minst 2 parallella prover per blandning
• Blandarskålen vägs
• Jordprovet läggs i blandarskålen och vägs.



7

För att fylla den ovannämnda hylsan (D = 68 mm, H = 200 mm ger ) behövs ca 750 g torv per
hylsa:

Vhylsa  ≈ 7.3 * 10 4−  m3

δ torv  ≈ 1 ton m3 V kghylsa torv* . * * .δ ≈ ≈−7 3 10 1000 07504 torv/hylsa

Detta ger vid dubbelprov ca 1500 g torvmaterial per stabiliseringsmedelsblandning.

• Uppvägning och tillsats av bindemedel.
I torv betyder mängden 150 kg/m3 en tillsats av ca 150 g stabiliseringsmedel per kg torv:

1 kg torv har en volym av : 
m kg

kg m
mtorv

torvδ
= = −10

1000
10 103

3 3.
. *

⇒ 10 10 150 0 1503 3 3. * * .− =m kg m  kg stabiliseringsmedel / kg torv

• Jordprov och stabiliseringsmedel blandas, antingen för hand eller i hushållsassistent, tills
att massan är homogen.

Oftast är materialet så flytande att ingen packning behövs (i motsats till gyttja och lera). I
princip kan den stabiliserade massan ”hällas” ner i hylsorna. Om materialet är mera fast
packas hylsorna i ca 5 – 6 lager med uppluckring med t.ex. en gaffel mellan lagren.

Lagring/Förvaring

Efter det att hylsorna packats placeras de vertikalt i provlådan. Till provlådan sätts vatten (ca
50 mm) för att hindra att de stabiliserade torvproverna torkar ut. Detta är även ett sätt att
efterlikna de förhållanden som råder i fält, där den stabiliserade torven kan suga upp vatten
från den omkringliggande ostabiliserade torven. I toppen av provkropparna placeras en
specialutformad plastplugg (fig. 2).

Belastningsstång

Plastplugg

Stabiliserat 
torvprov

Fig. 2 Specialutformad plastplugg som placeras i toppen av provkropparna.
Genom hålen i plastpluggen kan vatten dräneras ut.

Ovanpå hylsan sätts en belastningsstång (fig. 2). Stångens vikt för hylsor med diametern
68 mm är 3.2 kg, eller 6.4 kg, vilket i fält motsvarar 0,5 resp. 1,0 meters tryckbank (9 resp
18 kPa). Belastningsstången gör så att luft trycks ut och att den stabiliserade massan packas.
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Hylsorna lagras, stående vertikalt i provlådan, vid rumstemperatur (+20 oC). I allmänhet är
lagringstiden 28 dygn men tiden är inte exakt (i Finland varierar tiden mellan 14 och upp till
60 dygn).

Undersökning av provkroppar

Efter lagring undersöks de stabiliserade provkropparna varvid vattenkvot, skrymdensitet och
skjuvhållfasthet (enaxligt tryckförsök) bestäms. Försöken utförs enligt svensk respektive finsk
standard (se vidare kapitel 3).

• Hylsorna tas ut ur behållaren
• Myggnätet tas bort
• Provkropparna tas ut ur hylsorna med hjälp av en domkraft eller en lämplig stång
• Provhöjden jämnas så att höjdens relativa diameter motsvarar 1:2 (fig. 3)

D : H = ca. 1 : 2

D

H

Fig. 3 Provkroppens relativa dimensioner.

• Efter utjämningen utförs enaxiella tryckförsök

I tabell 2 ges exempel på resultat från ett stabiliseringstest, /ref 1/

Tabell 2 Exempel på resultat från ett stabiliseringstest.

Punkt Jordart : Torv Tryckhållfasthet [kPa]
150 kg/m3 250 kg/m3

Bindemedel 14 dygn 28 dygn 14 dygn 28 dygn
0/400 Std Ce 61 90 61 111

SH Ce 127 162
50% Std Cem + 50% Osläckt kalk 56 106

50% Std Cem + 50% Masugnsslagg 71 73 124 154
50% SH Cem + 50% Masugnsslagg 146 162
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2.2 Erfarenheter från Luleå tekniska universitet

Provningsutrustning

Den utrusning som används vid provning på Luleå tekniska universitet skiljer sig från
utrustningen beskriven i kapitel 2.1 på följande punkter:

• Vid försöken användes konventionella hylsor med diametern 50 mm
• Några provkroppar belastades under lagringen, men flertalet provkroppar förvarades

obelastade.
• I toppen av de provkroppar som belastades placerades en plastplugg, med en filtersten på

undersidan.
• I botten på de provkroppar som belastades applicerades en vattengenomsläpplig filtersten.
• Toppen på de obelastade provkropparna täcktes med plastfolie för att förhindra uttorkning

Undersökning av ostabiliserad jord

Innan stabiliseringsmedel tillsätts bestämdes följande parametrar för torvmaterialet:

• Jordartsbenämning
• Multningsgrad (klassning enligt von Posts humifieringsskala)
• Skrymdensitet (i torv varierar skrymdensiteten mellan 9.0 och 11.0 kN/m3)
• Vattenkvot (w) och vattenhalt (mw/m) samt TS-halt (ms/m)
• Skjuvhållfasthet  och sensitivitet i fält

Vid bestämning av torvens egenskaper används geotekniska provningsmetoder enligt svensk
standard (se vidare kapitel 3.1).

Val av bindemedel

Huvuddelen av det tillsatta stabiliseringsmaterialet bestod av utfyllnadsmaterial i form av
hyttsten och LD-slagg (restprodukter vid järnframställning, /ref 2/). Utöver detta tillsattes
bindemedel i form av cement och i vissa fall osläckt kalk. En avsikt med att använda hyttsten
var att fylla upp det stora porutrymmet i torv och därmed bygga upp ett kornskelett i den
stabiliserade torven. På detta sätt antogs även att en bättre härdning av tillfört bindemedel
(cement och osläckt kalk) sker. Tendensen var att ökad mängd cement i det tillsatta
stabiliseringsmaterialet ger en bättre hållfasthet.

De tillsatta mängderna bindemedel och utfyllnadsmaterial var medvetet höga, 700 kg/m3 eller
mera. Dessa prover belastades inte under lagring. Det är emellertid inte realistiskt att använda
så stora tillsatsmängder vid masstabilisering i fält. Vid lägre mängder stabiliseringsmedel är
det nödvändigt att belasta provkropparna för att de ska konsolidera så att tillräcklig hållfasthet
erhålls. Efter belastning fick proverna i storleksordning samma densitet som proverna med
större mängd tillsatsmedel utan belastning. I det examensarbete som är fortsättningen på
/ref 2/ tillsätts stabiliseringsmaterial i mängder < 500 kg/m3. Dessutom belastas proverna med
40 kPa (motsvarar ca 2 meter tryckbank). Målet med examensarbetet är att optimera
förhållandet mellan mängd hyttsten och cement i tillsatsmedlet, samt att jämföra resultat från
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laboratoriumförsök med resultat erhållna från en provyta i fält. Examensarbetet förväntas vara
klart i början av 1997.

Inblandning och preparering av provkroppar

Inblandningen av stabiliseringsmedlet samt prepareringen av provkroppar gjordes enligt
nedan:

• Torv och stabiliseringsmedel blandades för hand någon minut till en inte helt homogen
massa.

• Efter inblandningen togs ett prov ut för bestämning av vattenkvot.

• Packning gjordes för hand i 8 – 12 lager. Första halvan av provet packades med kolv med
en diameter någon millimeter mindre än provhylsans innerdiameter. Andra delen packades
med hjälp av fingrarna.

• Efter inblandningen bestämdes provets skrymdensitet.

Lagring/Förvaring

Vid försöken på Luleå tekniska universitet lagrades en del av provkropparna utan belastning.
Dessa prover hade en större mängd tillsatsmedel. Detta lagringsförfarande skiljer sig från
metoden som används i Finland. Andra provkroppar med mindre mängd tillsatsmedel (
500 kg/m3) belastades och det förfaringssätt som använts påminner om den metod som nu
används i Finland (se kap. 2.1). Metoderna skiljer sig åt på följande punkter:

• Belastningen var 10 respektive 20 kPa (ca 0.5 respektive 1.0 meter tryckbank) och därmed
samma trycknivåer som används i Finland.

• I toppen av provkropparna placerades en plastplugg, med en filtersten på undersidan.
Syftet var att vätska skulle ha möjlighet att dräneras bort och även att lasten skulle
fördelas jämnt över provkroppens kortsida. Även vid den finska metoden placeras en
plastplugg i toppen på provkroppen, dock enbart med hål (se fig. 2) och utan filtersten.

• På provets undersida placerades en filtersten. Den finska metoden använder istället ett
vattengenomsläppligt nät som tejpas fast i botten av provkroppen.

• Proverna, både de belastade och de obelastade, förvarades stående i en balja fylld med
vatten och lite torv. Vattenhöjden (och därmed vattentrycket) i baljan var så högt att
provtuberna endast stack upp ca 10 mm över vattenytan dvs ca 170 – 180 mm. Detta kan
jämföras med 50 mm vid lagringsförfarandet beskrivet i kapitel 2.1.

• I det examensarbete, som är en fortsättning på /ref 2/ belastades proverna med 40 kPa och
försöksuppställningen som användes vid lagring av proverna liknar den som redovisas i
figur 1b.

Provkropparna undersöktes främst efter lagring i 15 respektive 30 – 34 dygn. Några
provkroppar undersöktes även efter 63 – 76 dygn.
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Undersökning av provkroppar

Vid provtillfället bestämdes provkropparnas skrymdensiet, vattenkvot och odränerade
skjuvhållfasthet. Den odränerade skjuvhållfastheten bestämdes med hjälp av enaxligt
tryckförsök.

Utöver de ovan beskrivna försöken gjordes på några provkroppar ödometerförsök, för att få en
uppfattning om hur mycket provblandningar med lägre mängd tillsatsmaterial packades, samt
CRS-försök.
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3. Förslag till laboratorieanvisning för inblandning och
preparering av provkroppar, förvaring och
undersökning av stabiliserade torvprover

Innehåll Orientering
1 Tillämpning
2 Referenser
3 Provningsutrustning
4 Undersökning av ostabiliserad jord
5 Val av bindemedel
6 Inblandning och preparering av provkroppar
7 Lagring/Förvaring
8 Undersökning av provkroppar

Orientering

Detta förslag till anvisning baseras på FoU-resultat samt praktiska erfarenheter från Finland
och från Luleå tekniska universitet.

1 Tillämpning

Anvisningen är tänkt att tillämpas vid geotekniskt laboratoriearbete för bestämning av
effekten av inblandning av kemiskt stabiliseringsmedel (cement, osläckt kalk, granulerad
masugnsslagg m.fl.) i torv.

2 Referenser

Följande standardiserade försök omnämns i förslaget till anvisning och ska utföras enligt
svensk standard.

• SS 02 71 14 Geotekniska provningsmetoder – Skrymdensitet

• SS 02 71 16 Geotekniska provningsmetoder – Vattenkvot

• SS 02 71 26 Geotekniska provningsmetoder – Kompressionsegenskaper  
– Ödometerförsök, CRS-försök – Kohesionsjord

• SS 02 71 28 Geotekniska provningsmetoder – Skjuvhållfasthet
– enaxligt tryckförsök, UU-försök – Kohesionsjord

• SS 02 71 29 Geotekniska provningsmetoder – Kompressionsegenskaper  
– Ödometerförsök med stegvis pålastning – Kohesionsjord

3 Provningsutrustning

• Hushållsassistent

• Behållare för blandning

• Våg med 1 gram avläsningsnoggranhet upp till 2 kg:s mätområde.
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• Hylsor av plast med innerdiameter  60 – 70 mm och längd > 200 mm.

• Filtersten (eller porös matta)avsedd för provkroppens undersida

• Plaststämp med filtersten på undersidan, avsedd för provkroppens översida

• Belastningsstänger (beskrivs i avsnitt 7)

• Ställning för hylsor och belastningsstänger (fig. 1b) för att provkropparna ska stå vertikalt

• Provlåda (fig. 1b)

4 Undersökning av ostabiliserad jord

Innan inblandning av stabiliseringsmedel föreslås att följande parametrar bestäms för den
ostabiliserade jorden:

• Jordartsbenämning

• Torvens multningsgrad (klassning enligt von Post's humifieringsskala)

• Halt av organiskt material (glödgningsförlust)

• Skrymdensitet (i torv varierar skrymdensiteten mellan 9.0 och 11.0 kN/m3)

• Vattenkvot (w)

De geotekniska provningsmetoderna för bestämning av jordens egenskaper benämnda ovan
utförs i Sverige enligt svensk standard.

5 Val av bindemedel

Vid beställningen av inblandningsförsöken ges anvisningar om typ, mängd och proportion
stabiliseringsmedel.

6 Inblandning och preparering av provkroppar

Följande tillvägagångssätt föreslås vid inblandning och preparering av stabiliserade
torvprover:

• I allmänhet tillverkas minst 2 parallella prover per blandning

• Väg blandarskålen

• Väg jordprovet och lägg det sedan i blandarskålen.
För att fylla en hylsa med en diameter av 68 mm och höjd 200 mm behövs ca 750 g torv
per hylsa:

Vhylsa  ≈ 7.3 * 10 4−  m3

δ torv  ≈ 1 ton m3 V kghylsa torv* . * * .δ ≈ ≈−7 3 10 1000 07504 torv/hylsa

Detta ger vid dubbelprov ca 1500 g torvmaterial per stabiliseringsmedelsblandning
tillverkade vid ett tillfälle.
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• Blanda torvprovet till en relativt homogen massa dvs. rötter tas bort

• Väg upp stabiliseringsmedlet och häll sedan ned det i blandarskålen med torvprovet.
I torv betyder en mängd av 150 kg/m3 stabiliseringsmedel en tillsats av ca 150 g
stabiliseringsmedel per kg torv:

1 kg torv har en volym av : 
m kg

kg m
mtorv

torvδ
= = −10

1000
10 103

3 3.
. *

⇒ 10 10 150 0 1503 3 3. * * .− =m kg m  kg stabiliseringsmedel / kg torv

• Blanda jordprov och stabiliseringsmedel, antingen för hand eller i hushållsassistent, tills
dess att massan är homogen (definiering kan göras okulärt).

• Oftast är materialet så flytande att ingen packning behövs (i motsats till gyttja och lera). I
princip kan den stabiliserade massan "hällas" ner i hylsorna. Om materialet är mera fast
packas hylsorna i ca 5 – 6 lager med en uppluckring med t.ex. en gaffel mellan lagren.

• Bestäm blandningens vattenkvot och det inpackade provets skrymdensitet. (Eftersom
provet vid lagring under belastning kommer att komprimeras, kan det vara av intresse att
veta w och δ för det nyss inpackade prover.)

7 Lagring/Förvaring

Följande lagringsförfarande föreslås för stabiliserade torvprover :

• Efter det att hylsorna packats placeras en plastplugg med en filtersten på provkroppens
övre kortsida. På provets undersida placeras enbart en filtersten.

• Placera provkropparna vertikalt i provlådan.

• Ovanpå hylsan sätts en belastningsstång. Vid beställningen av inblandningsförsöken ges
anvisningar om belastning. För en hylsa med diametern 68 mm motsvarar en stång med
massan 3.2 kg resp. 6.5 kg en tryckbank med höjden ca 0,5 resp. 1,0 meters i fält (ca 9
resp 18 kPa) :

Fält: Laboratoriet:

δ

δ

≈
=
=
= ≈ ≈
≈

18
0 5
10

18 05 9
18

3

1

2

1

2

. /
.
.

. * * .

ton m
h m
h m
p gh g kPa
p kPa

φ

φ π

φ π

=

=
=
=

= ≈

≈

68

2

2
3 25

6 5

2

1
1

2

2

mm

A
F m g
p F A

m
p

g
kg

m kg

( ) *
*

* ( ) *
.

.

• Sätt vatten till provlådan. Vattenhöjden bör vara så högt att provtuberna endast sticker upp
ca 1 cm över vattenytan, dvs ca 18 – 19 cm.



15

• Provkropparna lagras sedan vid den temperatur och luftfuktighet som anvisas vid
beställningen av inblandningsförsöken.

8 Undersökning av provkroppar

Efter lagring undersöks de stabiliserade provkropparna varvid de parametrar som anges vid
beställningen av inblandningsförsöken bestäms. Även tidpunkten för undersökningen anges
vid beställningen. Föreslaget är att följande parametrar bestäms för stabiliserade torvprover:

• vattenkvot

• skrymdensitet

• odränerade skjuvhållfasthet (enaxligt tryckförsök)

Utöver de ovan beskrivna försöken kan även standardödometerförsök eller CRS-försök
utföras, för att bestämma de stabiliserade torvprovernas kompressionsegenskaper.

• Ta upp hylsan ur behållaren

• Ta bort filterstenen i botten och toppen av hylsan

• Ta ut provkroppen ur hylsan med hjälp av en domkraft eller en lämplig stång

• Provhöjden jämnas så att höjdens relativa diameter motsvarar 2:1 (fig. 3)

• Efter utjämningen utförs enaxiella tryckförsök

Samtliga av de ovan beskrivna försöken utförs enligt svensk standard.
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4. Faktorer för vidare undersökning

Provningsutrustning

Följande faktorer bör undersökas närmare då det gäller provningsutrustningens utformning:

• Hylsans diameter

För att få ett så representativt prov som möjligt bör diametern på stabiliserade torvprover
vara större än vid konventionell provning av lera (φ  50 mm). Vad som bör beaktas är bl.a.
hur stor diametern på provkropparna kan vara för att konventionella enaxialförsök ska
vara möjligt att utföra?

• Provlådans utformning och material

• Utformning av plastpluggen som placeras i toppen och filterstenen som placeras i botten
av provhylsan

• Material och utformning av belastningsstängerna

Undersökning av ostabiliserad jord

Torvprov som tas upp åldras och ökar i volym. Därför bör restriktioner finnas för:

• Hur det upptagna torvprovet ska förvaras t.ex i plasthink täckt med lock vid temperaturen
8 °C

• Hur länge provet får lagras innan åldringseffekter sätter in

Inblandning och preparering av provkroppar

Vid inblandning och preparering av provkroppar på laboratoriet bör ett så lika förfaringssätt
som i fält eftersträvas. Därför bör följande beaktas:

• Hur likt är nuvarande packningsförfarande på laboratoriet det packningsförfarande som
sker i fält?

• Hur påverkas stabiliseringseffekten erhållen på laboratoriet av att vatten eventuellt går
bort vid packningen?

• Inpackningen av proverna – går det att definiera bättre?

Lagring/Förvaring

Följande faktorer bör undersökas närmare då det gäller lagring och förvaring av
provkropparna:

• Lagringstemperatur
Generellt bör provkropparna lagras vid den temperatur och luftfuktighet som förväntas
råda i fält. Olika stabiliseringsmedel genererar olika mängd värme vid reaktionen med
jorden. Detta innebär att lagringstemperaturen möjligen bör variera beroende på valt
stabiliseringsmedel. Torvmaterial är mer porös än lera – hur påverkar värmeutveckling?
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• Belastning
Generellt bör belastningen motsvara den belastning som förväntas råda i fält d.v.s. normalt
0.5 resp 1.0 meter bank (arbetsbädd) (γ = 9...18 kN/m3).

• Vattenhöjd i provlådan. Vattenhöjden i provlådan bör vara sådant att det motsvarar det
vattentryck som förväntas råda i fält.

• Kompression. Hur mycket komprimeras proverna vid lagring? Detta kan användas för att
bestämma sättningen som blir i fält.

Undersökning av provkroppar

• Svårigheter vid  uttagning av provkroppar
Möjligen kan detta avhjälpas genom att smörja in hylsorna med t. ex. formolja.
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