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Förord 
Föreliggande rapport redovisar en studie av egenskaperna hos ca 10 år gamla kalkcement-
pelare i två lokaler: vid Håby, Munkedal och Sätinge, Kungsbacka. Initiativ till studien har 
tagits av Svensk Djupstabilisering (SD) som är en branschgemensam FoU-satsning i Sverige.  
 
Arbetet har utförts på och i samarbete mellan Institutionen för geologi och geoteknik,  
Chalmers tekniska högskola i Göteborg och Statens geotekniska institut (SGI) i Linköping. 
Studien ingår i ett doktorandarbete finansierat av Räddningsverket och SGI. Fält- och 
laboratorieundersökningarna i Munkedal har finansierats av Svensk Djupstabilisering  och 
undersökningarna i Kungsbacka har finansierats av Banverket. Arbetet finns också redovisat i 
en artikel till Deep Mixing’05 i Stockholm: ”Properties of 10-Year-Old Lime-Cement 
Columns”. 
 
Studien har kunnat genomföras tack vare värdefulla insatser från olika håll. Projekterings-
handlingar, ritningar och resultat från tidigare utförd kontroll av kalkcementpelarna för väg 
E6 vid Håby har erhållits av Mats Olsson och Jan Ekström, Vägverket, Region Väst. 
Motsvarande handlingar för Västkustbanan vid Sätinge vägport har inhämtats med hjälp av 
Anders Hallingberg, Banverket, Västra Banregionen. Anna-Lena Öberg Högsta har bistått 
med data från undersökningar vid studien i Sätinge, Kungsbacka. Fältundersökningarna har 
utförts av Ingemar Forsgren, Chalmers. Gunnar Westberg, SGI, har ansvarat för upptagning 
av pelarsegment och gränszonsprover i Kungsbacka. Laboratorieundersökningarna har utförts 
på SGI’s laboratorium. Ola Antehag, SGI, har förtjänstfullt ansvarat för genomförande av 
merparten av laboratorieundersökningarna. Kompletterande triaxialförsök har utförts av 
Christina Berglund och Gunnar Westberg, SGI. 
 
Värdefulla synpunkter på rapport (och/eller artikel) har lämnats av Rolf Larsson, Per-Evert 
Bengtsson och Helen Åhnberg, SGI.    
 
Linköping, maj 2005 
Hjördis Löfroth 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Ett flertal laboratorie- och fältstudier av långtidsegenskaper hos stabiliserad jord har 
genomförts bl.a. i Japan. Terashi (2003) har sammanfattat resultaten från ett antal sådana 
studier. Resultaten visar att den kalkcementstabiliserade jorden uppvisar en hållfasthetsökning 
under mer än 10 år efter installationen och att vandring av kalcium från pelaren ut i den 
omgivande jorden pågår i gränszonen mellan pelare och lera, men detta är en långsam 
process.  
 
Även om djupstabilisering med kalk och cement har använts flitigt i Sverige sedan slutet av 
1970-talet, har endast ett begränsat antal studier av långtidsförändringar av den stabiliserade 
jordens egenskaper genomförts. Därför har svensk Djupstabilisering (SD) tagit initiativ till 
denna studie av långtidsegenskaper hos ca 10 år gamla kalkcementpelare. 

1.2 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur kalkcementpelarnas egenskaper förändras under lång 
tid. Speciellt har förändring av pelarnas skjuvhållfasthet samt urlakning av kalcium från 
pelarna till den omgivande leran studerats. 
 
Två lokaler har valts ut för studien. Den ena är väg E6 vid Håby, Munkedal där ett parti med 
ca 11 år gamla kalkcementpelare frilades i samband med att väg E6 byggdes om till 
motorväg. Den andra är Sätinge vägport utanför Kungsbacka där ett förbifartsspår, förstärkt 
med kalkcementpelare, byggdes i samband med att väg 939/934 skulle byggas om till 
planskild korsning där vägen korsar västkustbanan. Kalkcementpelarna för förbifartsspåret 
har studerats ca 9,5 år efter installationen. 
 

2. Undersökningar vid Håby, Munkedal 

2.1 Allmänt 
 
I samband med utbyggnad av E6 till motorvägsstandard på en sträcka förbi Håby, Munkedals 
kommun, frilades ett parti av en tidigare utförd kalkcementpelarförstärkning. Denna 
förstärkning utfördes i november – december 1991 för nuvarande E6 och sträcker sig mellan 
sektion 4/640 och 4/850 (enligt dåvarande längdmätning). Kontroll av kalkcementpelarna 
utfördes med traditionell pelarsondering (KPS), 40 - 50 dagar efter installationen av pelarna. 
Enligt den byggnadstekniska beskrivningen var vägbankens höjd maximalt 3,3 m utefter 
denna sträcka. Det parti som frilades är beläget mellan sektion 4/830 och 4/850. Detta 
motsvarar ca sektion 1/930 – 1/950 i den planerade motorväg E6 längdmätning. 
Projekteringen för nuvarande väg E6 utfördes av Scandiaconsult AB. 
 
För att undersöka hur pelarnas egenskaper förändrats sedan installationen utfördes i september 
2002, dvs ca 11 år efter installationen, inom detta parti traditionell pelarsondering (KPS) och 
segment av hela pelare togs upp för undersökning på laboratorium. Dessutom togs prov på 
leran mellan pelarna för undersökning på laboratorium.  
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2.2 Geoteknisk beskrivning 
 
Enligt den byggnadstekniska beskrivningen för nuvarande väg E6 har jorden längs det 
kalkcementpelarförstärkta avsnittet, km 4/640 – 4/850, bedömts bestå av lös lera till stora 
djup. Sensitiviteten är mycket hög, dvs leran är en kvicklera. Leran har en vattenkvot mellan 
60 och 100 % och en skjuvhållfasthet på 12 à 15 kPa. Lerans övre delar har bedömts 
överkonsoliderade med ca 20 kPa. Portrycken inom området har bedömts vara i princip 
hydrostatiska med ett visst övertryck mot djupet. Resultat från utförd kolvprovtagning inom 
området har inte funnits tillgänglig. 
 
De för väg E6 utförda undersökningarna har i samband med denna utredning kompletterats 
med kolvprovtagning till 6 m djup i en punkt, ca km 1/910 V25 i den planerade väg E6 
längdmätning (ca 4/810 i den nuvarande vägens längdmätning). Markytan ligger här på en 
nivå motsvarande ursprunglig terrass inom det undersökta området av förstärkningen. Jorden 
består av högplastisk lös lera med skal. Leran är kvick på 3 – 6 m djup. Även provtagningen 
mellan kalkcementpelarna visade på kvicklera på djup större än 4 m under ursprunglig terrass. 
Lerans vattenkvot varierar mellan 70 och 100 % och konflytgränsen ligger kring 60 %. Lerans 
skjuvhållfasthet bestämd med fallkonförsök ligger mellan 7 och 13 kPa. Bestämning av lerans 
kalkhalt gav en CaO-halt på 1,0 – 3, 5 % av torrt material och pH varierade mellan 8,2 – 9,3. 
Resultat från de laboratorieundersökningar på naturlig jord som utförts i denna studie 
redovisas i Bilaga 1. 

2.3 Kalkcementpelare 
 
Inom det kalkcementpelarförstärkta området, sträcka 4/640 – 4/850, har installerats 
kalkcementpelare med diameter φ = 600 och 500 mm och längder från 4 till 10 m. I den nu 
undersökta delen av kalkcementpelarförstärkningen har pelarna en diameter φ = 500 mm. 
Enligt förfrågningsunderlaget skulle blandningsförhållandet vara 50% kalk och 50% cement, 
inblandningsmängd 16 kg/m pelare för φ = 500-pelarna, dvs 81,5 kg/m3 lera, och 
stigningshastighet 25 mm/varv. Pelarna sattes i ett rektangulärt mönster med centrumavstånd 
c/c = 1,5 m och utmatningen av bindemedel avbröts 0,5 m under markytan. Information om 
vem som utförde installationen av pelarna, samt eventuella avvikelser från 
förfrågningsunderlaget har inte funnits tillgängliga. Enligt den byggnadstekniska 
beskrivningen var designvärdet  på skjuvhållfastheten för ursprungligen planerade kalkpelare 
140 kPa. Detta var också kravet på kalkcementpelarnas skjuvhållfasthet enligt Skanskas 
kontrollrapport.  

2.4 Resultat av tidigare undersökningar av kalkcementpelare 
 
Från den aktuella kalkcementpelarförstärkningen har undersökningsresultat från traditionell 
pelarsondering (KPS) i 5 st kalkcementpelare funnits tillgängliga. Sonderingarna utfördes av 
Skanska Teknik AB, 40 – 50 dagar efter installationen av pelarna och enligt kontrollrapporten 
användes en pelarsond med vingdimensionen 400 x 15 mm. Denna vingdimension skiljer sig 
från standarddimensionerna, som är 400 x 20, 500 x 15 och 600 x 15 mm. Av de undersökta 
pelarna är tre belägna i den nu undersökta delen av kalkcementpelarförstärkningen, sträcka 
4/820 – 4/850. Dessa pelare är nr 37, 209 och 409, se Figur 1. De andra två undersökta 
pelarna, nr 59 och 78, är belägna på sträckan 4/660 – 4/680. Samtliga provade pelare har 
dimensionen φ = 500 mm.  
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Figur 1. Plan över kalkcementpelarförstärkning med markering av pelare  

provade 50 dagar efter installationen i Munkedal.  
 
Av de tre kalkcementpelarna i den nu undersökta delen har nr 37 en angiven längd av 10 m 
och en uppmätt längd av ca 11 m. Pelare nr 209 har en angiven längd av 8 m och en uppmätt 
längd av ca 9 m. Såväl angiven som uppmätt längd för pelare nr 409 är 4 m. Uppmätta totala 
sonderingsmotstånd vid pelarsonderingen ligger huvudsakligen mellan 20 och 30 kN. 
Mantelfriktionen längs sondstängerna har i samtliga fall uppskattats till ca 4 kN. Förborrning 
har inte utförts. Utvärderad skjuvhållfasthet i pelarna ligger i huvudsak mellan 250 och 
350 kPa, Figur 2.  
 
De andra två kalkcementpelarna, nr 59 och 78, var så fasta att sonden endast kunnat drivas ner 
till 2,5 respektive 3,1 m djup (maximal kraft ca 40 kN). 
 
Inblandningsförsök med kalk och cement har inte utförts. Däremot har inblandningsförsök 
med enbart kalk motsvarande 81,5 kg/m3 lera (16 kg/m pelare) utförts på SGI’s laboratorium. 
Stabilisering med enbart kalk ger normalt lägre hållfasthet på kort sikt än stabilisering med 
kalk och cement. Enaxliga tryckförsök har gjorts på kalkinblandningar på lera från sektion 
4/760.  
 
Tabell 1: Skjuvhållfasthet bestämd med enaxliga tryckförsök på kalkinblandade prover, 

kalkmängd 81,5 kg/m3 lera. 
Lera från 
djup  

Vattenkvo
t, wN  

Skjuvhållfasthet 
efter 21 dygn 

Skjuvhållfasthet 
efter 86 dygn  

Skjuvhållfasthet 
efter 202 dygn  

4 - 8 m 65 % 55 kPa 120 kPa 272 kPa 
10 – 15 m 88 % 108 kPa 376 kPa 508 kPa 

 
Även i övriga sektioner där inblandning utförts har betydligt högre hållfasthet erhållits på 
prover med lera från större djup.  
 



  

 9

Väg E6, Munkedal
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Figur 2. Skjuvhållfasthet utvärderad från traditionell pelarsondering (KPS)  

50 dagar efter installationen i Munkedal. 
 

2.5 Nu utförda undersökningar 

2.5.1 Fältundersökningar 
 
Undersökningarna i fält omfattade traditionell pelarsondering, KPS, i 5 pelare med diametern 
φ = 500 mm samt upptagning av 4 segment av hela pelare, 0,3 – 1,0 m höga, med grävmaskin. 
För att få en uppfattning om hållfasthetens variation över tvärsnittet på pelarna gjordes försök 
med fältpenetrometer på överytan av dessa pelare innan de togs upp. Prov på leran togs mitt 
emellan två pelare, dvs 0,75 m från centrum av en pelare, samt 0,5 m från centrum på samma 
pelare. Dessutom togs ostörda prover med kolvprovtagare på leran ca 15 m utanför det 
kalkcementpelarförstärkta området.  
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De undersökta pelarna har haft en projekterad längd av 6 m (nr 1–3) och 8 m (nr 4–5). 
Eftersom pelarna redan efter installationen var mycket fasta förborrades först genom pelaren 
med en spets med diametern 58 mm. Pelarsonderingen utfördes därefter med en sond med 
dimensionen 400 x 20 mm. Läget av de undersökta pelarna framgår av Figur 3. 
 

 
Figur 3. Plan över kalkcementpelarförstärkning med markering av pelare provade 11 år 

efter installationen i Munkedal. 
 
Provningen med fältpenetrometer av de pelare som togs upp, visade att pelarna var mycket 
fasta över hela tvärsnittet. Sonderingsstången med den minsta plattan böjdes vid första 
försöket, varför den näst minsta plattan användes. För 3 av de 4 provade tvärsnitten erhölls 
dock värden över skalan. Därför har någon utvärdering av fältpenetrometerförsöken inte 
kunnat genomföras. 

2.5.2 Laboratorieundersökningar 
 
Laboratorieundersökningarna på pelarna inom det undersökta kalkcementpelarområdet har 
huvudsakligen omfattat enaxliga tryckförsök på framtrimmade provkroppar (ca 50 x 100 mm) 
från de upptagna pelartvärsnitten. Två  triaxialförsök genomfördes också. Eftersom det 
förekom läckage i det första försöket, har inga resultat erhållits från denna provning. Det 
andra triaxialförsöket utfördes därför med dubbla membran. Proverna från den första pelaren i 
Munkedal trimmades för hand utifrån större bitar uthuggna ur de hela pelartvärsnitten. Detta 
visade sig vara en tidsödande metod. Därför användes en kärnborrmaskin för att borra ut 
prover från tvärsnitten för övriga pelare, se Figur 4. Endast ändarna trimmades då för hand.  
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Figur 4. Del av pelare där prover borrats ut med kärnborr. 
 
Materialet från provkropparna har undersökts med avseende på vattenkvot, pH och CaO-halt. 
Vid bestämningen av pH och CaO-halt krossades hela provkroppen och delades ned, och 1 g 
av den krossade provkroppen användes till analysen. Efter upplösning i saltsyra bestämdes 
bindemedelshalten som koncentration av kalciumjoner(Ca2+), vilken analyserades med ICP-
AES (optisk emissionsspektrometri med induktivt kopplat plasma). CaO-halten beräknades 
sedan utifrån kalciumjonkoncentrationen. 
 
Leran mellan kalkcementpelarna har undersökts med avseende på vattenkvot, flytgräns, pH 
och CaO. 

2.6 Resultat och jämförelser 

2.6.1 Förändring av skjuvhållfasthet 
 
I studien jämförs resultaten från traditionell pelarsondering (KPS) utförda 40 – 50 dagar efter 
installationen med sonderingar och laboratorieförsök utförda ca 11 år efter installationen av 
pelarna. Eftersom de pelarsonderingar som utfördes 11 år efter installationen utfördes med 
förborrning genom pelaren och dimensionen på sonden dessutom skiljer sig från de tidigare 
utförda sonderingarna jämförs endast utvärderad skjuvhållfasthet. 
 
Trots förborrningen har pelarsonden huvudsakligen fått drivas ner med slag till ca 4 m djup 
under ursprunglig terrass. Därunder, mellan 4 och 6 m djup, ligger uppmätt sondkraft i stort 
mellan 20 och 30 kN. Undersökt pelare nr 4 var så fast att det, trots förborrningen, inte gick 
att driva ner sonden med slag genom pelaren. 
 
Segment av hela pelare togs upp från 1,5 – 2,5 m djup under ursprunglig terrass (naturlig 
markyta). Dessa prov av hela pelare visade att pelarna är mycket inhomogena. I delar av 
pelarna har bindemedlet inte blandats tillräckligt med leran. Dessa partier syns som vita 
partier i pelarna, se Figur 5. Det är svårt att bedöma om pelarna är lika inhomogena utefter 
hela sin längd. Även om sensitiviteten i den ursprungliga leran är hög på den nivå proverna 
tagits ifrån, är den ännu högre längre ner, där även överlagringstrycket är högre. Därför kan 
inblandningen vara bättre på större djup. 
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Figur 5. Del av hel pelare där bindemedlet inte blandats tillräckligt med leran. 
 
För att kunna jämföra resultatet av laboratorieförsöken med utförda sonderingar i fält görs 
även jämförelser med utvärderad skjuvhållfasthet från tryckförsöken. Vid tryckförsöket 
utvärderas skjuvhållfastheten som halva tryckhållfastheten (cu ≈ qu/2). Det skall noteras att i 
flertalet fall har dock brottet i proverna snarare skett som ett tryckbrott än ett skjuvbrott, 
Bilaga 2.1 – 2.3.  
 
Utvärderad skjuvhållfasthet från traditionella pelarsonderingar utförda 50 dagar och 11 år 
efter installationen redovisas i Figur 6. En hållfasthetsökning är uppenbar i de övre 3 – 4 m av 
pelarna. Därunder kan ingen ökning av hållfastheten iakttas. På grund av pelarnas hetero-
genitet beror resultaten av de enaxliga tryckförsöken på homogeniteten och egenskaperna hos 
det enskilda provet. Proverna har huvudsakligen valts så att de skall vara så homogena som 
möjligt. Som jämförelse har också ett par tydligt inhomogena prov testats. Resultaten av de 
enaxliga tryckförsöken visar att den utvärderade skjuvhållfastheten varierar kraftigt, se Figur 
7. Vid flertalet enaxliga tryckförsök har provet gått till brott i delar av provet där 
inblandningen av bindemedlet är dålig, se Figur 8. Utvärderad skjuvhållfasthet hos de tydligt 
inhomogena proverna hör också till de lägst uppmätta av samtliga testade prover. 
 
För att kunna jämföra resultaten från de enaxliga tryckförsöken med resultat från 
konsoliderade odränerade triaxialförsök, utfördes två sådana triaxialförsök, varav ett dock inte 
lyckades (se kap. 2.5.2). Effektiva vertikal- och horisontaltryck under konsolideringsfasen vid 
triaxialförsöket motsvarar effektivtrycken i jorden på den nivå proverna tagits ifrån, inklusive 
tillskott från vägbanken (bedömd höjd 2,0 m). Utvärderad skjuvhållfasthet från triaxialför-
söket är av samma storleksordning som utvärderad skjuvhållfasthet från de enaxliga tryck-
försöken. Resultatet från triaxialförsöket har markerats i Figur 7 och redovisas i Bilaga 2.4. 
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Väg E6, Munkedal
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Figur 6. Skjuvhållfasthet utvärderad från 

traditionell pelarsondering 50 
dagar och 11 år efter 
installationen i Munkedal. 
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Figur 7. Skjuvhållfasthet utvärderad från 

traditionell pelarsondering i fält 
och enaxliga tryckförsök och 
triaxialförsök på laboratoriet 11 
år efter installationen i 
Munkedal.

 

 
Figur 8. Enaxligt tryckförsök – brott i prov där inblandningen av bindemedlet är dålig.  
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2.6.2 Effekter av kalkcementpelarna på omgivande jord 
 
Jämförelser av CaO-halt och pH i lerprover tagna ca 0,5 m från centrum av pelarna och prov 
från opåverkad lera indikerade inte någon påverkan på den omgivande leran. Därför gjordes 
inga undersökningar på lerproverna tagna 0,75 m från pelarnas centrum. 

2.6.3 Andra utvärderade parametrar 
 
Modul och deformation 
Andra parametrar än hållfasthet utvärderades också från de enaxliga tryckförsöken. 
Brottöjningen vid de enaxliga tryckförsöken varierar huvudsakligen mellan 0,6 och 2,8 %. 
Förhållandet mellan töjningen vid brott och tryckhållfastheten visas i Figur 9. Åhnberg et. al. 
(1995) redovisar förhållandet mellan tryckhållfasthet och brottöjning för tryckförsök utförda 
på kalk-, cement- och kalkcementblandade prover i olika typer av lera och med olika ålder. 
Åhnberg et. al. konstaterar att brottöjningen för den kalkstabiliserade jorden varierar mellan 
1,5 och 10 % i qu – intervallet 20 – 100 kPa och för den cement- och kalkcementblandade 
jorden varierar brottöjningen mellan 0,8 och 3 % i qu - intervallet 100 – 500 kPa. Vid högre 
hållfastheter låg brottöjningen kring 1,0 % med relativt liten spridning. Ett linjärt samband ges 
för 100 ≤ qu ≤ 3000 kPa. Utifrån de redovisade tryckförsöken kan också urskiljas att 
sambandet mellan tryckhållfasthet och töjning är icke-linjärt för låga qu. Detta gäller även för 
högre qu än 100 kPa, som anges i det linjära sambandet. Utifrån resultaten synes sambandet 
olinjärt upp till ca 400 kPa. I denna studie, utifrån de fåtal provningar som gjorts på proverna 
från Munkedal, är det dock svårt att bedöma omfattningen av den olinjära delen.  
 
Youngs modul, E50, (elasticitetsmodulen) utvärderad som sekantmodulen vid 50 % av 
maximal tryckhållfasthet (qu), varierar huvudsakligen mellan 60 och 370 MPa för de 
undersökta provkropparna, se Figur 10. Eftersom sambandet mellan töjning och 
tryckhållfasthet är olinjärt för låga qu torde även sambandet mellan modul och qu vara olinjärt 
för låga qu. Åhnberg et. al. (1995) ger i vissa fall två olika linjära samband mellan E50 och qu 
för laboratorieblandade prover enligt ovan; ett samband för låga qu (till högst ca 300 kPa) och 
ett för högre qu. En uppskattning av förhållandet mellan Youngs modul, E50, och 
tryckhållfastheten för proverna från Munkedal har därför gjorts för såväl samtliga prover, för 
prover med qu > 800 kPa och för prover med qu > 500 kPa. Det kan konstateras att ingen 
avgörande skillnad i resultat erhålls vid dessa tre utvärderingar. En grov uppskattning av 
förhållandet mellan Youngs modul, E50, och tryckhållfastheten är E50 ≈ 220qu (Figur 10).  
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Väg E6 vid Håby, Munkedal 
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Figur 9. Förhållande mellan brottöjning och tryckhållfasthet (qu), Munkedal. 
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Figur 10. Förhållande mellan Youngs modul (E50) och tryckhållfasthet (qu), Munkedal. 
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Kalkhalt 
Kalkhalten i de undersökta provkropparna från pelartvärsnitten varierar mellan 2,9 % CaO av 
torrt material och 12,4 %. Bindemedelshalten enligt förfrågningsunderlaget motsvarar en 
CaO-halt av 8 à 9 % (metodik enligt Tränk och Johnsson, 1998). Skjuvhållfasthet bestämd 
med enaxliga tryckförsök plottad mot CaO-halten redovisas i Figur 11. Det kan konstateras att 
uppmätt CaO-halt i majoriteten av provkropparna ligger lägre än den CaO-halt som motsvaras 
av bindemedelshalten enligt förfrågningsunderlaget. 

Väg E6 vid Håby, Munkedal 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 2 4 6 8 10 12 14

CaO (%) av torrt material

Sk
ju

vh
ål

lfa
st

he
t (

kP
a)

 

Pelare A, rad 9

Pelare B, rad 9

Pelare rad 8

 
Figur 11. Förhållande mellan utvärderad skjuvhållfasthet och kalkhalt (CaO), Munkedal. 

Projekterad bindemedelsmängd i pelarna motsvarar en kalkhalt av 8 à 9 %. 
 

3. Undersökningar vid Sätinge vägport, Kungsbacka 

3.1 Allmänt 
 
Vid utbyggnaden av västkustbanan till dubbelspår mellan Kungsbacka och Fjärås förstärktes 
jorden med kalkcementpelare längs ett flertal sträckor. I samband med utbyggnaden byggdes 
väg 939/934 vid Sätinge om till planskild korsning. Under den tid bygget av vägporten pågick 
drogs järnvägstrafiken över ett förbifartsspår som förstärktes med kalkcementpelare i skivor. 
Förbifartsspåret sträckte sig från sektion 34+500 till sektion 35+100 i järnvägens 
längdmätning, se Figur 12. Projekteringen av förbifartsspåret, vägombyggnaden och 
dubbelspåret längs det aktuella avsnittet utfördes av Kjessler och Mannerstråle AB.   
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Figur 12. Plan över del av Västkustbanan Kungsbacka – Fjärås i läget för planerat 

förbifartsspår vid korsningen med väg 939/934.  
 
Järnvägsbankens höjd längs förbifartsspåret är till övervägande delen i nivå med naturlig 
markyta och når en maximal höjd av ca 1 m i anslutningen till järnvägen i sektion 35+100. 
Kalkcementpelarförstärkningen för förbifartsspåret utfördes i maj 1994 och kontroll av 
kalkcementpelarna gjordes med omvänd kalkpelarsondering 12 dagar efter installationen. I 
samband med färdigställandet av vägporten utfördes dessutom i en fältstudie av Öberg (1997) 
traditionell pelarsondering (KPS) i tre kalkcementpelare samt okulärbesiktning. De 
traditionella pelarsonderingarna utfördes drygt ett år efter installationen av pelarna. 
 
För att undersöka hur kalkcementpelarnas egenskaper förändrats under lång tid utfördes i 
oktober 2003, dvs ca 9,5 år efter installationen, traditionell pelarsondering (KPS) i fält och 
segment av hela pelare togs upp för undersökning på laboratorium. Dessutom togs prov på 
leran närmast pelarens periferi för undersökning på laboratorium.  
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3.2 Geoteknisk beskrivning 
 
I samband med projekteringen utfördes i läget för förbifartsspåret trycksondering, 
vingsondering och skruvprovtagning. I läget för Västkustbanan utefter den aktuella sträckan 
utfördes ytterligare undersökningar, av vilka endast resultat från någon enstaka sektion varit 
tillgänglig vid denna studie. I samband med denna studie kompletterades de tidigare 
undersökningarna med kolvprovtagning i en punkt utanför det kalkcementpelarförstärkta 
området, sektion ca 0+410 V15 i förbifartsspårets längdmätning. 
 
I den studerade sektionen består jorden av gyttjig lera till ca 2,5 m djup och lera därunder. 
Den gyttjiga leran har en vattenkvot på ca 120 % och leran en vattenkvot på ca 85 %. Lerans 
flytgräns är ca 75 %. Halten CaO i den naturliga gyttjiga leran bestämdes till 2,6 à 3,0 % av 
torrt material och pH till ca 8,0. I leran bestämdes CaO-halten till 2,5 à 4,2 % av torrt material 
och pH till 8,6 – 8,8. Den odränerade skjuvhållfastheten inom det stabiliserade området har 
bedömts till ca 10 kPa ner till 5 m djup med en ökning av 1,4 – 1,6 kPa/m därunder (Öberg 
1997). Resultaten från laboratorieundersökningarna på naturlig jord som utförts i denna 
studien redovisas i Bilaga 3.  

3.3 Kalkcementpelare 
 
Längs det kalkcementpelarförstärkta förbifartsspåret har installerats kalkcementpelare med en 
diameter φ = 600 mm och en längd av 8 m. Pelarna är satta i skivor med ett centrumavstånd 
c/c = 1,5 m mellan skivorna. Enligt projekteringshandlingarna skall inblandningsmängden 
vara 99,0 kg/m3 lera, blandningsförhållandet 50 % kalk och 50 % cement och 
stigningshastigheten 15 mm/varv. Installationen av pelarna utfördes av Fundator OY. 
Information om eventuella avvikelser från projekteringshandlingarna har inte funnits 
tillgänglig. I den byggnadstekniska beskrivningen för förbifartsspåret finns inget designvärde 
på kalkcementpelarnas skjuvhållfasthet angivet.  

3.4 Resultat av tidigare undersökningar av kalkcementpelare 
 
Kalkcementpelarna för förbifartsspåret kontrollerades 12 dagar efter installationen med 
omvänd pelarsondering (FOPS). I samband med att vägporten färdigställdes schaktades ett 
område med kalkcementpelarförstärkt jord bort och, i en fältstudie av Öberg (1997), utfördes 
traditionell pelarsondering (KPS) i tre av de frilagda pelarna ca 1 år (376 dagar) efter 
pelarinstallationen. Dessa sonderingar utfördes till 6 m djup i pelarna. Resultaten visar att 
uppmätt totalt sonderingsmotstånd huvudsakligen varierar mellan 10 och 20 kN, med en 
uppskattad mantelfriktion av 1 – 2 kN. Uppgifter om vilken dimension på pelarsonden som 
använts har ej funnits tillgängliga. Därför har skjuvhållfastheten utvärderats utifrån svensk 
praxis (SGF 2000) med antagandet att pelarsondens tvärsnittsarea är ca 0,01 m2. Denna 
approximation ger ca 12 % lägre värden på den utvärderade skjuvhållfastheten för den, för 
denna pelardiameter vanligen använda sonden, vilket dock inte inverkar på resultatet av 
jämförelsen. Utvärderad skjuvhållfasthet från KPS varierar huvudsakligen mellan 50 och 
150 kPa, se Figur 13.  
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Sätinge vägport - förbifartsspår, Kungsbacka
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Figur 13. Skjuvhållfasthet utvärderad från traditionell pelarsondering (KPS) ca 1 år  

efter installationen i Kungsbacka. 
 
Tidigare studier, t.ex. Axelsson (2001), visar att KPS och FOPS i princip ger samma resultat 
när det provade materialet är detsamma. Däremot konstateras att pelare installerade med 
omvänd pelarsond ofta får andra egenskaper och ger en högre utvärderad hållfasthet än de 
vanliga produktionspelarna. Öberg (1997) konstaterar också att utvärderad skjuvhållfasthet i 
pelarna provade 12 dagar efter installationen med omvänd pelarsond (FOPS) är högre än 
utvärderad skjuvhållfasthet i pelare provade ett år efter installationen med traditionell 
pelarsond (KPS). Resultaten från de omvända pelarsonderingarna har därför inte använts i 
denna studie. 
 
Fyra inblandningsförsök med 50 % kalk och 50 % cement motsvarande 92 kg/m3 lera (2 st) 
och 112 kg/m3 lera (2 st) har gjorts på dåvarande Scandiakonsults laboratorium. Båda 
inblandningarna skiljer sig sålunda från projekterad bindemedelsmängd 99,0 kg/m3. 
Inblandningarna har gjorts på jord från 2 m djup respektive 3,5 m djup. Uppgift om jordart 
har inte funnits tillgänglig, men utifrån aktuell jordartsprofil bedöms jorden från 2 m djup 
sannolikt bestå av gyttjig lera och jorden från 3,5 m djup sannolikt av lera.  
 



  

 20

Tabell 2: Skjuvhållfasthet bestämd med enaxliga tryckförsök på kalkcementblandade 
prover. 

Skjuvhållfasthet efter 20 dygn Jord från djup Bedömd jordart 
Bindemedelsmängd 

92 kg/m3 lera 
Bindemedelsmängd 

112 kg/m3 lera 
2,0 m gyttjig lera 200 kPa 240 kPa 
3,5 m lera 270 kPa 300 kPa 

 

3.5 Nu utförda undersökningar 

3.5.1 Fältundersökningar 
 
Där kalkcementpelarförstärkningen för förbifartsspåret ansluter mot väg 939/934, strax efter 
läget där vägen passerar under järnvägen, ligger marken i slänt från naturlig markyta vid sidan 
av järnvägen ner till väg 939/934. Denna schaktslänt har ett plan beläget 2,8 m under naturlig 
markyta, se Figur 14.  
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Figur 14. Plan över slänt från naturlig markyta ner till väg 939/934 med 

undersökningsområden markerade, Kungsbacka. 
 
Tre traditionella pelarsonderingar (KPS) utfördes från detta plan och två segment av hela 
pelare togs på 1,4 – 1,9 m djup under detta plan. Detta motsvarar 4,2 – 4,7 m under naturlig 
markyta. Naturlig jord utgörs här av lera. Avsikten var att också utföra tre KPS från naturlig 
markyta ovan schaktslänten. Under den första sonderingen ovan slänten gick dock en adapter 
till slagutrustningen sönder vilket omöjliggjorde fortsatt drivning. Likaså förlorades en andra 
vinge i de hårda pelarna. Beslut togs då att inte utföra flera sonderingar. Från området ovan 
slänten togs två segment av hela pelare upp från 2,2 – 2,7 m djup under naturlig markyta, där 
naturlig jord utgörs av gyttjig lera.  
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Förborrning utfördes genom samtliga provade pelare med en spets med diametern 58 mm. 
Pelarsonderingen utfördes därefter med en sond med dimensionen 400 x 20 mm. 
 
Prov på leran i gränszonen mellan pelare och lera togs för hand med kniv. Prover togs från 
pelargränsen och utåt med 5 – 10 mm mellanrum de första 100 mm och därefter var 50:e mm 
till 250 mm avstånd från pelarens periferi. Med kolvprovtagare togs också ostörda prover på 
leran på ca 15 m avstånd från det kalkcementpelarförstärkta området.  

3.5.2 Laboratorieundersökningar 
 
Laboratorieundersökningar på pelarna inom det undersökta kalkcementpelarområdet har 
huvudsakligen omfattat enaxliga tryckförsök på framtrimmade provkroppar (50 x 100 mm) 
från de upptagna pelarsegmenten. Två triaxialförsök genomfördes också. En kärnborrmaskin 
användes för att borra ut prover från samtliga pelartvärsnitt. Endast ändarna trimmades för 
hand.  
 
Materialet i provkropparna har undersökts med avseende på vattenkvot, pH och CaO-halt. Vid 
bestämningen av pH och CaO-halt krossades hela provkroppen och delades ned, och 1 g av 
den krossade provkroppen användes till analysen. Efter upplösning i saltsyra bestämdes 
bindemedelshalten som koncentration av kalciumjoner(Ca2+), vilken analyserades med ICP-
AES (optisk emissionsspektrometri med induktivt kopplat plasma). CaO-halten beräknades 
sedan utifrån kalciumjonkoncentrationen. 
 
Leran mellan kalkcementpelarna har undersökts med avseende på vattenkvot, pH och CaO. 

3.6 Resultat och jämförelser 

3.6.1 Förändring av skjuvhållfasthet 
 
Resultaten från traditionell pelarsondering (KPS) utförda ca 1 år (376 dagar) efter 
installationen jämförs med sonderingar och laboratorieförsök utförda ca 9,5 år efter 
installationen. Eftersom de pelarsonderingar som utfördes 9,5 år efter installationen utfördes 
med förborrning genom pelaren och det inte är känt vilken dimension på sonden som använts 
vid de tidigare utförda sonderingarna, är jämförelsen av utvärderad skjuvhållfasthet inte direkt 
utan endast ungefärlig. 
 
Trots förborrningen har sonden delvis fått drivas ned med slag vid samtliga sonderingar.  
 
Inga bindemedelsansamlingar syns vare sig i de tvärsnitt av hela pelare som togs från 4,2 – 
4,7 m djup under naturlig markyta, där naturlig jord utgörs av lera, eller i tvärsnitten från 2,2 – 
2,7 m djup under naturlig markyta, där naturlig jord utgörs av gyttjig lera. Det var dock svårt 
att borra ut hela provkroppar från de tvärsnitt från 2,2 – 2,7 m djup där jorden består av gyttjig 
lera, och proverna syntes vara lösa och smuliga.  
 
För att kunna jämföra resultatet av laboratorieförsöken med utförda sonderingar i fält görs 
även för tryckförsöken jämförelser med utvärderad skjuvhållfasthet. Vid ett tryckförsök 
utvärderas skjuvhållfastheten som halva tryckhållfastheten (cu ≈ qu/2). Det skall noteras att 
även för proverna från Kungsbacka har brottet i flertalet fall snarare skett som ett tryckbrott 
än ett skjuvbrott, se Bilaga 4.1 – 4.2.  
 



  

 22

Utvärderad skjuvhållfasthet från traditionell pelarsondering (KPS) utförda 1 år och 9,5 år efter 
installationen redovisas i Figur 15. Det ska noteras att skjuvhållfastheten utvärderats enligt 
svensk praxis (SGF 2000) med antagandet att pelarsondens tvärsnittsarea är ca 0,01 m2. 
Denna approximation ger ca 12 % lägre värden på den utvärderade skjuvhållfastheten för den, 
för denna pelardiameter, vanligen använda sonden. En hållfasthetsökning i pelarna är ändå 
uppenbar. Den utvärderade skjuvhållfastheten 9,5 år efter installationen är ca två gånger större 
än skjuvhållfastheten 1 år efter installationen. Från den enda pelarsondering som drivits från 
naturlig markyta och därmed gått igenom både den gyttjiga leran och leran kunde inte någon 
säker slutsats dras, huruvida det är någon skillnad i hållfasthet mellan del av pelare i gyttjig 
lera och del av pelare i lera.  
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Figur 15. Skjuvhållfasthet utvärderad 
från traditionell pelarsondering 50 dagar 
och 11 år efter installationen i Munkedal. 
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Figur 16. Skjuvhållfasthet utvärderad 
från traditionell pelarsondering i fält och 
enaxliga tryckförsök och triaxialförsök på 
laboratoriet 9,5 år efter installationen i 
Kungsbacka. 
 

I Figur 16 redovisas utvärderad skjuvhållfasthet från såväl traditionell pelarsondering som 
från enaxliga tryckförsök. Resultaten från den övre delen av pelarna, i gyttjig lera, visar att 
nästan alla enaxliga tryckförsök gav lägre skjuvhållfasthet än pelarsonderingarna. Av 
resultaten från den del av pelarna som satts i lera, framgår att i dessa delar är 
skjuvhållfastheten från de enaxliga tryckförsöken i vissa fall högre än skjuvhållfastheten 
bestämd med traditionell pelarsondering. På det djup som de enaxliga tryckförsöken gjorts, 
har dock två av de fyra pelarsonderingarna fått drivas ned med slag. Det är därmed inte 
möjligt att jämföra skjuvhållfastheten för dessa pelare med de enaxliga tryckförsöken. 
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För att kunna jämföra resultaten från de enaxliga tryckförsöken med resultat från 
konsoliderade odränerade triaxialförsök, utfördes ett sådant triaxialförsök på prov från pelare i 
gyttjig lera och ett försök på prov från pelare i lera. Effektiva vertikal- och horisontaltryck vid 
konsolideringsfasen av dessa triaxialförsök motsvarar effektivtrycken i jorden på den nivå 
proverna tagits ifrån. Utvärderad skjuvhållfasthet från triaxialförsöken är i samma 
storleksordning som utvärderad skjuvhållfasthet från de enaxliga tryckförsöken. Detta är inte 
förvånande eftersom proverna tagits relativt nära markytan (1,5 – 2,5 m djup) där 
horisontaltrycken är låga och därmed är också pålagda horisontaltryck vid triaxialförsöken 
låga. Resultaten från triaxialförsöken har markerats i Figur 16 och redovisas i Bilaga 4.3. 

3.6.2 Effekter av kalkcementpelarna på omgivande jord 
 
Analyserna av CaO-halt i såväl den omgivande gyttjiga leran 2,3 m under naturlig markyta 
som i leran 4,3 m under naturlig markyta visar att kalcium vandrat från pelarna till den 
omgivande jorden. Även om det var svårt att exakt avgöra gränsytan till kalkcementpelarna 
synes vandringen av kalcium ut i den omgivande jorden vara begränsad till ca 50 mm närmast 
kalkcementpelarnas yta. Bindemedelshalten i pelarna enligt projekteringen, 99,0 kg/m3, 
motsvarar en CaO-halt på 10 – 11% beräknat enligt Tränk och Johnsson (1998). CaO-halten i 
leran som en funktion av avståndet från pelarens yta redovisas i Figur 17 och 18. Från pH-
bestämningarna kan inte några slutsatser dras beträffande vandring av kalcium från 
kalkcementpelarna till den omgivande jorden, se Figur 19. 

Sätinge vägport - förbifartsspår, Kungsbacka
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Figur 17. Kalkhalt (CaO) som en funktion av avståndet från pelarens yta – prov från 2,3 m 

djup i gyttjig lera, Kungsbacka. 
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Sätinge vägport - förbifartsspår, Kungsbacka
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Figur 18. Kalkhalt (CaO) som en funktion av avståndet från pelarens yta – prov från 4,3 m 

djup i lera, Kungsbacka. 
 

 
Figur 19. pH som en funktion av avståndet från pelarens yta, Kungsbacka. 
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3.6.3 Andra utvärderade parametrar 
 
Modul och deformation 
Även i Kungsbacka utvärderades andra parametrar än hållfasthet från de enaxliga 
tryckförsöken. Brottöjningen vid de enaxliga tryckförsöken varierar huvudsakligen mellan 0,4 
och 1,9 %. Förhållandet mellan töjningen vid brott och tryckhållfastheten visas i Figur 20. 
Även utifrån resultaten i Kungsbacka är det svårt att avgöra omfattningen av den olinjära 
delen. En olinjärt förhållande upp till ca 400 kPa, som antyds från undersökningarna av 
Åhnberg et. al. (1995) (jämför kap. 2.6.3) synes rimligt.  
 
Youngs modul, E50, (elasticitetsmodulen) utvärderad som sekantmodulen vid 50 % av 
maximal tryckhållfasthet (qu), varierar huvudsakligen mellan 20 och 570 MPa för de 
undersökta provkropparna från pelartvärsnitten i gyttjig lera. För provkropparna från 
pelartvärsnitten i lera ligger E50 huvudsakligen mellan 90 och 660 MPa. Eftersom sambandet 
mellan töjning och tryckhållfasthet är olinjärt för låga qu torde även sambandet mellan modul 
och qu vara olinjärt för låga qu (jämför kap. 2.6.3). En uppskattning av förhållandet mellan 
Youngs modul, E50, och tryckhållfastheten för proverna från Kungsbacka har därför gjorts för 
såväl samtliga prover, för prover med qu > 800 kPa och för prover med qu > 500 kPa. Det kan 
konstateras att ingen avgörande skillnad i resultat erhålls vid dessa tre utvärderingar. En grov 
uppskattning av förhållandet mellan Youngs modul, E50, och tryckhållfastheten för proverna 
från Kungsbacka är E50 ≈ 230qu (Figur 21).  

Sätinge vägport - förbifartsspår, Kungsbacka
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Figur 20. Förhållande mellan brottöjning och tryckhållfasthet (qu), Kungsbacka. 
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Sätinge vägport, Kungsbacka 
Enaxliga tryckförsök på 9,5 år gamla pelare, Samband mellan modul och tryckhållfasthet 
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Figur 21. Förhållande mellan Youngs modul (E50) och tryckhållfasthet (qu), Kungsbacka. 
 
Kalkhalt 
Kalkhalten i de undersökta provkropparna från pelartvärsnitten varierar mellan 1,0 % och 
14,7 % CaO av torrt material. Bindemedelshalten enligt förfrågningsunderlaget motsvarar en 
CaO-halt av 10 à 11 % (metodik enligt Tränk och Johnsson, 1998). Förhållandet mellan 
skjuvhållfasthet bestämd med enaxliga tryckförsök och CaO-halten redovisas i Figur 22. 
Utifrån dessa undersökningar är det inte möjligt att se ett samband mellan skjuvhållfasthet och 
CaO-halt. Vad som kan konstateras är att både skjuvhållfasthet och CaO-halt är högre i 
proverna från nivån med lera än från nivån med gyttjig lera. Samtliga provkroppar från nivån 
med gyttja har en lägre CaO-halt än den som motsvaras av bindemedelshalten enligt 
förfrågningsunderlaget. 
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Figur 22. Förhållande mellan utvärderad skjuvhållfasthet och kalkhalt (CaO), 

Kungsbacka. Projekterad bindemedelsmängd i pelarna motsvarar en kalkhalt av 
10 à 11%. 
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4. Slutsatser och iakttagelser  

4.1 Förändring av skjuvhållfasthet 
 
Resultatet av de traditionella pelarsonderingarna i Kungsbacka visar tydligt att hållfastheten i 
pelarna ökar under perioden 1 år till ca 9,5 år efter pelarinstallationen. Detta gäller såväl för 
den del av pelaren som är installerad i gyttjig lera som den del som installerats i lera. Den 
utvärderade skjuvhållfastheten 9,5 år efter installationen är ca 2 gånger större än 
skjuvhållfastheten 1 år efter installationen. Trenden är inte lika tydlig för kalkcementpelarna i 
Munkedal. En hållfasthetsökning kan där konstateras i de översta 3 – 4 m av pelarna. 
Därunder syns ingen hållfasthetsökning. Vad som är orsaken till detta är inte möjligt att 
bedöma utifrån denna begränsade studie. 
 
I en annan studie av Edstam et. al. (2004) utfördes omvända pelarsonderingar i 2,5 år gamla 
kalkcementpelare. Från resultaten synes det som medelvärdet av utvärderad skjuvhållfasthet 
2,5 år efter installationen är ca 1,3 gånger högre än medelvärdet av skjuvhållfastheten 210 
dagar efter installationen. 

4.2 Effekter av kalkcementpelarna på omgivande jord 
 
Analyserna av CaO-halt i leran närmast pelarnas periferi i Kungsbacka indikerar att en 
vandring av kalcium äger rum från pelarna ut i den omgivande obehandlade leran. Detta synes 
dock vara en långsam process. Efter 9,5 år är kalciumjonerna koncentrerade till området 
närmast pelarnas periferi, upp till ett avstånd av ca 50 mm från pelarens yta. Från analyserna 
av pH kan inga slutsatser dras beträffande vandring av kalcium ut från pelarna.  

4.3 Andra utvärderade parametrar 
 
Ett förhållande mellan Youngs modul, E50, och tryckhållfastheten har kunnat utvärderas från 
resultaten i såväl Munkedal som Kungsbacka. Eftersom sambandet mellan töjning och 
tryckhållfasthet är olinjärt för låga qu torde även sambandet mellan modul och qu vara olinjärt 
för låga qu (jämför Åhnberg et. al., 1995, samt kap. 2.6.3). En grov uppskattning av 
förhållandet mellan E50 och tryckhållfastheten är E50 ≈ 220qu i Munkedal och E50 ≈ 230qu i 
Kungsbacka. I en studie av Axelsson (2001) uppskattades E50 ≈ 190qu för prover från 
kalkcementpelare i lera i Arboga provade 8 veckor efter installationen. Enligt svensk praxis 
(SGF 2000) kan karakteristiskt värde på elasticitetsmodulen, Ek, för kalkcementpelare vid 
beräkning av långtidssättningar antas motsvara Ek ≈ 150qu. Värdet för Ek avser kalk- och 
kalkcementpelare och motsvarar ungefär E70. 
 
Töjningen vid brott vid de enaxliga tryckförsöken varierar huvudsakligen mellan 0,6 och 
2,8% i Munkedal och vid 80% av provningarna ligger brottöjningen mellan 0,6 och 1,5 %. I 
Kungsbacka ligger töjningen vid brott mellan 0,4 och 1,9 %. Vid 65 % av provningarna ligger 
brottöjningen mellan 0,4 och 0,6 %. I likhet med resultat från laboratorieblandade prover 
(Åhnberg et. al., 1995) kan konstateras att spridningen i brottöjning är större vid låga 
tryckhållfastheter, (qu) och minskar med ökande qu. 
 
Kalkhalten i de undersökta provkropparna från Munkedal varierar mellan 2,9 % och 12,4 % 
CaO av torrt material. Bindemedelshalten enligt förfrågningsunderlaget motsvarar en CaO-
halt av 8 à 9 %. I de undersökta provkropparna från Kungsbacka varierar kalkhalten mellan 
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1,0 % och 14,7 % CaO av torrt material. Bindemedelshalten enligt förfrågningsunderlaget 
motsvarar en CaO-halt av 10 à 11 %. Det kan konstateras att spridningen i kalkhalt är relativt 
stor och att i huvuddelen av provkropparna är CaO-halten lägre än motsvarande kalkhalt 
enligt förfrågningsunderlagen. Utifrån resultaten har det varit svårt att se något samband 
mellan skjuvhållfasthet och CaO-halt. 
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  Bilaga 1 
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 Bilaga 2.1a 

DATA KALKCEMENTPELARE 
 
 
Lokal:   Håby, Munkedal 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,5m, Bindemedel 81,5 kg/m3 lera 
 Pelare B, rad 9, 0,3 – 0,7 m djup. 
 
Överyta på pelare respektive läge för provpunkter i centrum och 14 cm från centrum 
 

 
Snitt i pelare 24 cm från centrum respektive 14 cm från centrum 
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 Bilaga 2.1b 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Håby, Munkedal 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,5m, Bindemedel 81,5 kg/m3 lera 
 Pelare B, rad 9, 0,3 – 0,7 m djup. 
Provläge:  Centrum av pelaren 
Noteringar:  Provkroppen trimmad manuellt. 
 
Provkropp innan försök: Höjd = 99,4mm, Diameter = 49,5mm 

  
 
Provkropp efter försök: 

  
 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet 1158 kPa 
 Skjuvhållfasthet  579 
 
Övriga laboratorieresultat:  
wN = 30% E50 = 154,5 MPa 
 Brottöjning (korr.) 1,05% 
pH = 1,5 3,1 % CaO 
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 Bilaga 2.1c 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Håby, Munkedal 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,5 m, Bindemedel 81,5 kg/m3 lera 
 Pelare B, rad 9, 0,3 – 0,7 m djup. 
Provläge:  14 cm från centrum av pelaren 
Noteringar:  Provkroppen trimmad manuellt. Mycket kalkansamlingar. 
 
Provkropp innan försök: Höjd = 90,3 mm, Diameter = 55,7 mm 

  
 
Provkropp efter försök: 

  
 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet 580 kPa 
 Skjuvhållfasthet 290 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
wN = 37 % E50 = 87,8 MPa 
 Brottöjning (korr.) 1,95% 
pH = 12,4 13,3 % CaO 
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 Bilaga 2.1d 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Håby, Munkedal 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,5 m, Bindemedel 81,5 kg/m3 lera 
 Pelare B, rad 9, 0,3 – 0,7 m djup. 
Provläge:  16 cm från centrum av pelaren 
Noteringar:  Provkroppen trimmad manuellt. 
 
Provkropp innan försök: Höjd = 100,0 mm, Diameter = 51,0 mm 

  
 
Provkropp efter försök: 

  
 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet 1802 kPa 
 Skjuvhållfasthet 901 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
wN = 29 % E50 = 357 MPa 
 Brottöjning (korr.) = 0,72% 
pH = 11,5 3,3 % CaO 
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 Bilaga 2.1e 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Håby, Munkedal 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,5 m, Bindemedel 81,5 kg/m3 lera 
 Pelare B, rad 9, 0,3 – 0,7 m djup. 
Provläge:  24 cm från centrum av pelaren 
Noteringar:  Provkroppen trimmad manuellt. Mycket kalkansamlingar. Hålighet 
 
Provkropp innan försök: Höjd = 85,0 mm, Diameter = 54,6 mm 

  
 
Provkropp efter försök: 

  
 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet 717 kPa 
 Skjuvhållfasthet 358 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
wN = 31 % E50 = 80 
 Brottöjning (korr.) = 4,81% 
pH = 11,6 5,1 % CaO 
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 Bilaga 2.1f 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Håby, Munkedal 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,5 m, Bindemedel 81,5 kg/m3 lera 
 Pelare B, rad 9, 0,3 – 0,7 m djup. 
Provläge:  28 cm från centrum av pelaren 
Noteringar:  Provkroppen trimmad manuellt. 
 
Provkropp innan försök: Höjd = 99,6 mm, Diameter = 50,2 mm 

  
 
Provkropp efter försök: 

  
 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet 2476 kPa 
 Skjuvhållfasthet 1238 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
wN = 30 % E50 = 696 MPa 
 Brottöjning (korr.) = 0,76% 
pH = 11,6 5,0 % CaO 
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 Bilaga 2.2a 

DATA KALKCEMENTPELARE 
 
 
Lokal:   Håby, Munkedal 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,5m, Bindemedel 81,5 kg/m3 lera 
 Pelare A, rad 9, 1,0 – 1,3 m djup. 
 
Överyta på pelare med läge för provpunkter i centrum, 14 och 26 cm från centrum samt snitt 
14 cm från centrum. 
 

 
Snitt i pelare för prov 14 cm från centrum respektive från centrum 
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 Bilaga 2.2b 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Håby, Munkedal 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,5 m, Bindemedel 81,5 kg/m3 lera 
 Pelare A, rad 9, 1,0 – 1,3 m djup. 
Provläge:  Centrum av pelaren 
Noteringar:  Provkroppen trimmad manuellt.  
 
Provkropp innan försök: Höjd = 99,9 mm, Diameter = 51,5 mm 

  
 
Provkropp efter försök: 

  
 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet 322 kPa 
 Skjuvhållfasthet 161 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
wN = 41 % E50 = 58 MPa 
 Brottöjning (korr.) = 1,19% 
pH = 11,4 2,9 % CaO 
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 Bilaga 2.2c 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Håby, Munkedal 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,5 m, Bindemedel 81,5 kg/m3 lera 
 Pelare A, rad 9, 1,0 – 1,3 m djup. 
Provläge:  10 - 20 cm från centrum av pelaren 
Noteringar:  Provkroppen trimmad manuellt.  
 
Provkropp innan försök: Höjd =  99,9 mm, Diameter =  52,9 mm 

  
 
Provkropp efter försök: 

  
 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet 1414 kPa 
 Skjuvhållfasthet 707 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
wN = 42 % E50 = 198 MPa 
 Brottöjning (korr.) = 0,8% 
pH = 11,5 8,2 % CaO 
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 Bilaga 2.2d 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Håby, Munkedal 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,5 m, Bindemedel 81,5 kg/m3 lera 
 Pelare A, rad 9, 1,0 – 1,3 m djup. 
Provläge:  14 - 26 cm från centrum av pelaren 
Noteringar:  Provkroppen trimmad manuellt.  
 
Provkropp innan försök: Höjd = 93,6 mm, Diameter = 57,6 mm 

  
 
Provkropp efter försök: 

 

 

 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet 1225 kPa 
 Skjuvhållfasthet 612 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
wN = 38 % E50 = 170 MPa 
 Brottöjning (korr.) = 1,13% 
pH = 11,5 7,3 % CaO 
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 Bilaga 2.3a 

DATA KALKCEMENTPELARE 
 
 
Lokal:   Håby, Munkedal 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,5m, Bindemedel 81,5 kg/m3 lera 
 Pelare 8, 0,4 - 1,0 m djup. 
 
Överyta på pelare nr 8, med läge för provpunkter. 
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 Bilaga 2.3b 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Håby, Munkedal 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,5 m, Bindemedel 81,5 kg/m3 lera 
 Pelare i rad 8; 0,4 - 1,0 m djup. 
Provläge:  Centrum av pelaren (P1) 
Noteringar:  Provkroppen uttagen direkt från pelartvärsnittet maskinellt (med
 vattenspolning). Ändytor trimmade manuellt. 
 
Provkropp innan försök: Höjd = 89,7 mm, Diameter = 54,5 mm 

  
 
Provkropp efter försök: 

  
 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet 1015 kPa 
 Skjuvhållfasthet 507 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
wN = 33 % E50 = 314 MPa 
 Brottöjning (korr.) = 0,58% 
pH = 11,1 3,4 % CaO 
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 Bilaga 2.3c 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Håby, Munkedal 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,5 m, Bindemedel 81,5 kg/m3 lera 
 Pelare i rad 8; 0,4 - 1,0 m djup. 
Provläge:  5 cm från centrum av pelaren (P4) 
Noteringar:  Provkroppen uttagen direkt från pelartvärsnittet maskinellt (med
 vattenspolning). Ändytor trimmade manuellt. 
 
Provkropp innan försök: Höjd = 80,3 mm, Diameter = 54,3 mm 

  
 
Provkropp efter försök: 

  
 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet 1345 kPa 
 Skjuvhållfasthet 672 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
wN = 34 % E50 = 309 MPa 
 Brottöjning (korr.) = 0,81% 
pH = 11,5 4,8 % CaO 



  

 43

 Bilaga 2.3d 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Håby, Munkedal 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,5 m, Bindemedel 81,5 kg/m3 lera 
 Pelare i rad 8; 0,4 - 1,0 m djup. 
Provläge:  11 cm från centrum av pelaren (P2) 
Noteringar:  Provkroppen uttagen direkt från pelartvärsnittet maskinellt (med
 vattenspolning). Ändytor trimmade manuellt. 
 
Provkropp innan försök: Höjd = 80,2 mm, Diameter = 54,5 mm 

  
 
Provkropp efter försök: 

  
 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet 1432 kPa 
 Skjuvhållfasthet 716 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
wN = 33 % E50 = 371 MPa 
 Brottöjning (korr.) = 1,17% 
pH = 11,2 4,3 % CaO 
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 Bilaga 2.3e 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Håby, Munkedal 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,5 m, Bindemedel 81,5 kg/m3 lera 
 Pelare i rad 8; 0,4 - 1,0 m djup. 
Provläge:  16 cm från centrum av pelaren (P5) 
Noteringar:   Provkroppen uttagen direkt från pelartvärsnittet maskinellt (med 

vattenspolning). Ändytor trimmade manuellt. 
 
Provkropp innan försök: Höjd = 89,8 mm, Diameter = 54,7 mm 

  
 
Provkropp efter försök: 

  
 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet 1268 kPa 
 Skjuvhållfasthet 634 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
wN = 36 % E50 = 264 MPa 
 Brottöjning (korr.) = 1,45% 
pH = 11,5 5,0 % CaO 
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 Bilaga 2.3f 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Håby, Munkedal 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,5 m, Bindemedel 81,5 kg/m3 lera 
 Pelare i rad 8; 0,4 - 1,0 m djup. 
Provläge:  16 cm från centrum av pelaren (P12) 
Noteringar:   Provkroppen uttagen direkt från pelartvärsnittet maskinellt (med 

vattenspolning). Ändytor trimmade manuellt. 
 
Provkropp innan försök: Höjd = 80,3 mm, Diameter = 54,5 mm 

  
 
Provkropp efter försök: 

  
 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet 1905 kPa 
 Skjuvhållfasthet 952 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
wN = 35 % E50 = 368 MPa 
 Brottöjning (korr.) = 1,43% 
pH = 11,5 6,0 % CaO 
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 Bilaga 2.3g 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Håby, Munkedal 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,5 m, Bindemedel 81,5 kg/m lera 
 Pelare i rad 8; 0,4 - 1,0 m djup. 
Provläge:  20 cm från centrum av pelaren (P3) 
Noteringar:  Provkroppen uttagen direkt från pelartvärsnittet maskinellt (med
 vattenspolning). Ändytor trimmade manuellt. 
 
Provkropp innan försök: Höjd = 101,5 mm, Diameter = 54,5 mm 

  
 
Provkropp efter försök: 

  
 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet 1080 kPa 
 Skjuvhållfasthet 540 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
wN = 40 % E50 = 254 MPa 
 Brottöjning (korr.) = 2,76% 
pH = 11,5 8,1 % CaO 
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 Bilaga 2.4 
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 Bilaga 3 
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 Bilaga 4.1a  

DATA KALKCEMENTPELARE 
 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,5m, Bindemedel 99,0 kg/m3 lera 
 Pelartvärsnitt från övre området. Pelare i gyttjig lera. 
 
Överytan på de två pelartvärsnitten från det övre området med läge för provpunkter.  
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 Bilaga 4.1b 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Övre området 
Prov nr:  P 50   (läge se Bilaga 4.1a) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 

Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =    110,0 mm,  Diameter =  54,5 mm
 

 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet   1922 kPa,  
 Skjuvhållfasthet     961 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =      67 % 
Modul  E50 =   568,4 MPa 
Brottöjning (korrigerad)                0,5 % 
 CaO  =   4,2  %  
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 Bilaga 4.1c 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Övre området 
Prov nr:  P  51 (läge se Bilaga 4.1a) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 
Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =    110,0 mm,  Diameter =   54,5 

mm 
 

 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet   872 kPa,  
 Skjuvhållfasthet   436 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =     62 % 
Modul  E50 =   230,5 MPa 
Brottöjning (korrigerad)                0,5 % 
 CaO  =   2,4 %  
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 Bilaga 4.1d 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Övre området 
Prov nr:  P 52 (läge se Bilaga 4.1d) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 
Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =  110,2 mm,  Diameter =  54,5 mm
 

 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet  1312 kPa,  
 Skjuvhållfasthet    656 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =      68 % 
Modul  E50 =   387,2 MPa 
Brottöjning (korrigerad)                 0,55 % 
 CaO  =    5,3 %  
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 Bilaga 4.1e 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Övre området 
Prov nr:  P 53  (läge se Bilaga 4.1a) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 
Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =    110,1 mm Diameter =  54,5 mm
 

 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet  1000 kPa,  
 Skjuvhållfasthet    500 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =     68 % 
Modul  E50 =   219,1MPa 
Brottöjning (korrigerad)                0,6 % 
 CaO  =   1 %  
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 Bilaga 4.1f 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Övre området 
Prov nr:  P 54 (läge se Bilaga 4.1a) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 
Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =    103,2 mm Diameter =  54,5 mm
 

 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet  1254 kPa,  
 Skjuvhållfasthet    627 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =    56% 
Modul  E50 =  154,5 MPa 
Brottöjning (korrigerad)                0,9 % 
 CaO  =   0,8 %  
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 Bilaga 4.1g 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Övre området 
Prov nr:  P 55 (läge se Bilaga 4.1a) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 
Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =    110,3 mm Diameter =  54,5 mm
 

 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet   760 kPa,  
 Skjuvhållfasthet   380 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =    68 % 
Modul  E50 =  293,8 MPa 
Brottöjning (korrigerad)                0,47 % 
 CaO  =   5,8 %  
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 Bilaga 4.1h 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Övre området 
Prov nr:  P 56 (läge se Bilaga 4.1a) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 
Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =    110,1 mm Diameter =  54,5 mm
 

 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet    638 kPa,  
 Skjuvhållfasthet    319 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =     61 % 
Modul  E50 =  263 MPa 
Brottöjning (korrigerad)                0,4 % 
 CaO  =   5,1 %  
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 Bilaga 4.1i 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Övre området 
Prov nr:  P 59 (läge se Bilaga 4.1a) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 
Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =    110,0 mm Diameter =  54,5 mm
 

 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet    882 kPa,  
 Skjuvhållfasthet    441 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =     69 % 
Modul  E50 =  333 MPa 
Brottöjning (korrigerad)                0,6 % 
 CaO  =   8,4 %  
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 Bilaga 4.1j 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Övre området 
Prov nr:  P 61 (läge se Bilaga 4.1a) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 
Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =    110,2 mm Diameter =  54,5 mm
 

 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet    634 kPa,  
 Skjuvhållfasthet    317 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =    68 % 
Modul  E50 =  157,2 MPa 
Brottöjning (korrigerad)                0,45% 
 CaO  =   4,4 %  
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 Bilaga 4.1k 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Övre området 
Prov nr:  P 78 (läge se Bilaga 4.1a) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 
Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =    110,5 mm Diameter =  54,5 mm
 

 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet   176 kPa,  
 Skjuvhållfasthet     88 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =    68 % 
Modul  E50 =   17,8 MPa 
Brottöjning (korrigerad)               1,67 % 
 CaO  =  6,3 %  
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 Bilaga 4.1l 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Övre området 
Prov nr:  P 79 (läge se Bilaga 4.1a) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 
Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =    91,7 mm Diameter =  54,5 mm
 
Ingen bild innan försök. 

 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet    244 kPa,  
 Skjuvhållfasthet    122 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =     57 % 
Modul  E50 =    19,7MPa 
Brottöjning (korrigerad)               1,4 % 
 CaO  =  4,9 %  
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 Bilaga 4.1m 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Övre området 
Prov nr:  P 80 (läge se Bilaga 4.1a) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 
Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =    110,0 mm Diameter =  54,5 mm
 

 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet    202 kPa,  
 Skjuvhållfasthet    101 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =     56 % 
Modul  E50 =    20,3 MPa 
Brottöjning (korrigerad)                1,9 % 
 CaO  =   3,5   %  
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 Bilaga 4.1n 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Övre området 
Prov nr:  P 81 (läge se Bilaga 4.1a) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 
Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =    109,6 mm Diameter =  54,5 mm
 

 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet    238 kPa,  
 Skjuvhållfasthet    119 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =     69 % 
Modul  E50 =    33,1 MPa 
Brottöjning (korrigerad)                0,97 % 
 CaO  =   6,6 %  
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 Bilaga 4.2a  

DATA KALKCEMENTPELARE 
 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,5m, Bindemedel 99,0 kg/m3 lera 
 Pelartvärsnitt från nedre området. Pelare i lera. 
 
Överytan på de två pelartvärsnitten från det nedre området med läge för provpunkter.  
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 Bilaga 4.2b 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Nedre området 
Prov nr:  P 62 (läge se Bilaga 4.2a) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 
Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =    110,3 mm Diameter =  54,5 mm
 

  
 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet  2996 kPa,  
 Skjuvhållfasthet  1498 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =      63 % 
Modul  E50 =   618,1 MPa 
Brottöjning (korrigerad)                 0,46 % 
 CaO  =  13,9 %  
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 Bilaga 4.2c 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Nedre området 
Prov nr:  P 63 (läge se Bilaga 4.2a) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 
Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =    110,2 mm Diameter =  54,5 mm
 

  
 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet   2372 kPa,  
 Skjuvhållfasthet   1186 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =      65 % 
Modul  E50 =    454 MPa 
Brottöjning (korrigerad)                 0,55 % 
 CaO  =  12,1, %  
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 Bilaga 4.2d 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Nedre området 
Prov nr:  P 64 (läge se Bilaga 4.2a) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 
Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =    110,0 mm Diameter =  54,5 mm
 

 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet   2832 kPa,  
 Skjuvhållfasthet   1416 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =      57 % 
Modul  E50 =   657 MPa 
Brottöjning (korrigerad)                0,46 % 
 CaO  =   6,8 %  
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 Bilaga 4.2e 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Nedre området 
Prov nr:  P 65 (läge se Bilaga 4.2a) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 
Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =    110,4 mm Diameter =  54,5 mm
 

  
 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet  1910 kPa,  
 Skjuvhållfasthet    955 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =      67 % 
Modul  E50 =   534,8 MPa 
Brottöjning (korrigerad)                 0,5 % 
 CaO  =  10,5 %  
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 Bilaga 4.2f 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Nedre området 
Prov nr:  P 67 (läge se Bilaga 4.2a) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 
Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =    110,0 mm Diameter =  54,5 mm
 

 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet   2338 kPa,  
 Skjuvhållfasthet   1169 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =    67 % 
Modul  E50 =  381 MPa 
Brottöjning (korrigerad)                0,95 % 
 CaO  = 10,2 %  
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 Bilaga 4.2g 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Nedre området 
Prov nr:  P 68 (läge se Bilaga 4.2a) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 
Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =    110,3 mm Diameter =  54,5 mm
 

 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet   2666 kPa,  
 Skjuvhållfasthet   1333 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =     64 % 
Modul  E50 =  656,6MPa 
Brottöjning (korrigerad)                0,61 % 
 CaO  = 13,9 %  
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 Bilaga 4.2h 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Nedre området 
Prov nr:  P 72 (läge se Bilaga 4.2a) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 
Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =    110,5 mm Diameter =  54,5 mm
 

 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet   2312 kPa,  
 Skjuvhållfasthet   1156 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =     64 % 
Modul  E50 =   621,3MPa 
Brottöjning (korrigerad)                0,45 % 
 CaO  = 14,7 %  
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 Bilaga 4.2i 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Nedre området 
Prov nr:  P 74 (läge se Bilaga 4.2a) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 
Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =    110,4 mm Diameter =  54,5 mm
 

  
 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet  1992 kPa,  
 Skjuvhållfasthet    996 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =       48 % 
Modul  E50 =    474,5 MPa 
Brottöjning (korrigerad)                 0,48 % 
 CaO  =  10,7 %  
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 Bilaga 4.2j 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Nedre området 
Prov nr:  P 75 (läge se Bilaga 4.2a) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 
Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =    110,0 mm Diameter =  54,5 mm
 

 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet   664 kPa,  
 Skjuvhållfasthet   332 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =     69 % 
Modul  E50 =    87,4MPa 
Brottöjning (korrigerad)                1,1 % 
 CaO  =   7,4 %  
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 Bilaga 4.2k 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Nedre området 
Prov nr:  P 76 (läge se Bilaga 4.2a) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 
Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =    96,2 mm Diameter =  54,5 mm
 

 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet  1238 kPa,  
 Skjuvhållfasthet    619kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =      62 % 
Modul  E50 =   199,5 MPa 
Brottöjning (korrigerad)                1,2 % 
 CaO  =   6,5 %  
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 Bilaga 4.2l 

DATA KALKCEMENTPELARPROVNING 
 
Lokal:   Sätinge, Kungsbacka 
Pelare:    Kalkcementpelare 50/50, φ = 0,6m, Bindemedel 99,0 kg/m3 stabiliserad lera 
 Längd 8 m. 
Prov från: Nedre området 
Prov nr:  P 77 (läge se Bilaga 4.2a) 
Noteringar:  Provkroppen trimmad maskinellt från helt KC-pelartvärsnitt. Ändytor trimmade 

manuellt. 
 
Provkropp innan försök:  Provkropp efter försök: 
Höjd =    110,4 mm Diameter =  54,5 mm
 

 
Typ av försök:  Enaxligt tryckförsök 
Utvärderad hållfasthet:  Tryckhållfasthet  1452 kPa,  
 Skjuvhållfasthet    726 kPa 
 
Övriga laboratorieresultat:  
Vattenkvot wN =      68 % 
Modul  E50 =   412,1 MPa 
Brottöjning (korrigerad)                 0,54 % 
 CaO  =  11,7 %  
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 Bilaga 4.3a 
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 Bilaga 4.3b 
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