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1 Indledning 

Kolding Havn driver et indspulingsbassin til opgravede havnesedimenter place-
ret i umiddelbar tilknytning til havnen. Depotet modtager opgravede havbunds-
sedimenter dels fra sejlrende og havnens bassiner og dels fra lystbådehavnen. 
 
Kolding Havn har tidligere bedt COWI A/S om at udføre en miljøvurdering af 
den potentielle udvaskning og spredning af tungmetaller og miljøfremmede 
stoffer. Konklusionen på miljøvurderingen var, at udsivningen af perkolat fra 
sedimentdepotet ikke vil resultere i en overskridelse af kvalitetskravene i reci-
pienten for de analyserede stoffer. Der stilles derfor ikke krav til en "tæt" væg. 
 
På baggrund af denne miljøvurdering og på baggrund af begyndende brud i ind-
fatningsvæggen, skal der foretages en forstærkning af indspulingsbassi-
net/slamdepotet. Kolding Havn har ligeledes bedt COWI A/S om et skitse- og 
detailprojekt samt evt. udbud for forstærkning af indfatningsvæggen.  
 
Forstærkning af slamdepotet er opdelt i en sydlig, østlig og nordlig væg, total er 
der 840 m væg. Fordelt således: 

Sydvæggen st. 0-490 (mod Kolding å) 
Østvæggen st. 490-665 
Nordvæggen st. 665-812  
Nordvæggen st. 812 -900 (skal ikke forstærkes idet slam væggen her delvist er 
erstattet af ny kajforlængelse.) 

 

Figur 1 Slamdepot, Kolding Havn 

Der er i området foretaget tidligere forstærkninger af indfatningsvæggen. Disse 
områder beskrives her kort: 

• I området fra st. 67 - 160 er der opsat nye pælegrupper indvendig i væg. 
Der er brud i flere af disse forstærkninger. Dette område ligger i §3 områ-
det. 
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• I området fra st. 600 - st. 620 er der etableret en pælebuk forstærkning i 
stål uden for depot. I dette område cementstabiliseres der, og stålforstærk-
ning kan eventuelt efterfølgende fjernes. 

• I området fra st. 763 til st. 820 er der etableret en stålpæle forstærkning 
uden for depot. I dette område cementstabiliseres der, og stålforstærkning 
kan efterfølgende fjernes. 

• I området fra st. 812 til st. 908 står der en stålspuns. Dette område forstær-
kes ikke, da der ikke er tegn på brud eller svigt. 

• Omkring hele væggen er der løbende udført en sandopfyldning for at dan-
ne modhold for indfatningsvæggen. Dette sandopfyld indregnes i bereg-
ningerne for forstærkningsprojektet. 

Der er i januar måned foretaget nye styrkemålinger og indmålinger af dybder på 
slamlaget og sandopfyld foran væggen. Vi afventer denne opmålings færdiggø-
relse, da denne danner det endelige grundlag for omfanget af stabiliseringen 
eftervist ved dimensioneringen af de faktiske forhold på stedet. 

2 Vurderede løsningsmuligheder 

Der er foretaget en større undersøgelse af anvendelige metoder til forstærkning 
af indfatningsvæggen. Følgende løsningsmuligheder har været vurderet: 

• Opspænding af stænger 

• Retablering af ødelagte pælebukkesamlinger 

• Ramning af træpæle (modsat eksisterende) 

• Cement/kalkstabilisering på bagsiden af væg 

• Jordankre  

• Stålpæle  

• Stenkastning foran væg 

• Stenkistevæg uden på spuns 

• Udvendige pælebukke 

• Cellefangskonstruktion med betonelementer 

• Ankervæg 

 

På baggrund af opgravninger på stedet, er det konstateret, at det ikke er muligt 
at arbejde i en dybde af mere end ½-1 meter under slamniveau ved forstærk-
ningsarbejderne. Samtidigt har flere løsninger vist sig meget omkostningsfulde 
og flere løsninger kræver flere års konsolidering før den forstærkende virkning 
kan træde i kraft. Antallet af mulige forstærkningsmetoder er derfor begrænset 
med de tidsmæssige bindinger der er for forstærkningen. 

COWI har sammen med Kolding Havn valgt følgende løsning mht. forstærk-
ning af indfatningsvæggen: 
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3  Cementstabilisering  

3.1  Koncept 

Ved hjælp af cementstabilisering, kan der opbygges en form for dæmning, som 
kan holde på selve slamdepotet. Ud fra et langsigtet perspektiv, vil indfat-
ningsvæggen kunne fjernes helt. 

 Cementstabilisering er en kendt løsning fra Finland og England. Løsningen er 
hovedsagligt brugt i blødbundsområder og havneområder, hvor jorden ikke har 
tilstrækkelig bæreevne til dens nødvendige formål.  

 Det cementstabiliserede område vil have en udstrækning på ca. 18 m fra 
indfatningsvæggen og 4,5 m i dybden. Der kræves en forholdsvis stor udstræk-
ning for at sikre den vandrette bæreevne. 

 Metoden, hvorved der opnås større styrke i jorden, og dermed dæmnings-
effekten, sker ved at iblande cement m.m. i jorden. Denne iblanding skal udfø-
res med specielle entreprenørmaskiner, for at sikre at der opnås en ensformig 
masse. Denne forstærkede masse, vil derved fungere som et fundament, der 
fjerner trykket fra selve indfatningsvæggen. Indfatningsvæggen kan i teorien 
fjernes et par dage efter stabiliseringen. Af hensyn til afgrænsning af bassinet, 
forbliver væggen stående. Fremtidscenariet er, at depotet senere kan overgå til 
anden anvendelse og der vil i den forbindelse foretages en modificering af selve 
indfatningsvæggen. Evt. ved en opbygning af en stensætning eller noget tilsva-
rende. 

Ovenpå den cementstabiliserede masse, etableres der en jorddæmning som skal 
danne afgrænsning for de fremtidige indpumpninger af slam. Denne jorddæm-
ning udføres, så den i sig selv kan opnå tilstrækkelig tætning mod udskylning af 
slam til selve den eksisterende indfatningsvæg.  

Det cementstabiliserede område, vil fremtræde som en fast homogen masse. 
Konsistensen har samme karakteristika som en fast ler. Massen er ikke 100 % 
impermeabel, og der vil kunne optræde revner i massen.  

 

 Procedurer for cementstabiliseringen: 

• Området ryddes for beplantning, sten m.m. 

• Stabiliseringsområdet inddeles i blokke. 

• Evt. udlægning af sandlag.  

• Iblanding af cement m.m. i en blok.  

• Kvalitetskontroller udføres under udførsel. Bl.a. ensformigheden og 
mængden af det iblandede stabiliseringsmateriale.  

• Blokken udjævnes. 



 

Y:\53581B\53581B\3_Pdoc\DOC\Forstærkning 2010-2011\Skitseprojekt\DOC\Notat\Til Miljøcenteret\Forstærkning af slamdepot med cementstabilisering.docx 

5 / 26 

. 

• Kørsel er mulig på den stabiliserede blok efterfølgende dag, hvorefter 
den næste blok kan stabiliseres. 

 
Princippet ved cementstabilisering er illustreret på vedlagte billeder. 

Principtegninger: 

 

 
 1. Stabilisering udføres - oversigt.  

 

 
 2. Stabilisering udføres. Cement m.m. iblandes i jorden.  
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 3. Sandlag udlægges. Klargøring til efterfølgende dag. 

 
Ovenstående principskitser er leveret af producenten af entreprenørmaskiner 

ALLU Finland Ltd. Kilde: www.Allu.net   

3.2 Omfang og lokalisering  

Vedhæftet plan under bilag C, angiver omfanget af cementstabiliseringen og 
øvrig forankring som beskrives i dette afsnit. 

Der stabiliseres et område svarende til cirka 18 meter i bredden fra den indven-
dige side af indfatningsvæggen og ind i bassinet. Dybden på stabiliseringen bli-
ver cirka 4,5 meter idet overgangen mellem slamlaget og det eksisterende gytje-
lag også ønskes forstærket. Samtidigt skal der kunne etableres et modholdstryk 
til det foranliggende sandopfyld som har underside i denne kote. 

Ovenpå det cementstabiliserede område, etableres der en efterfølgende dæm-
ning/jordvold som skal holde på det tilfyld af slam, som skal foregå over de 
kommende år. Omkring eksisterende mole samt ved afslutning i de vestlige en-
der, skal denne dæmning afsluttes ind mod konstruktioner, for at undgå til-
strømning af vand og slam uden for jorddæmningen. Samtidigt etableres der 
ved eksisterende skot i de østlige hjørner, en sten-/gruskasse dæmning, som 
skal fungere som slamfang i forbindelse med dræning af pumpevand fra ind-
pumpning af slam. Ved den gamle søndre dækmole som går gennem slamdepo-
tet, opsættes der en spunsløsning eller lignende til sikring af, at vand og slam 
ikke slipper under betonkonstruktion og slipper ud til den eksisterende indfat-
ningsvæg. 

Områdets syd-vestlige hjørne, er udpeget som et §3 område. I dette område, st. 
10 til st. 110, påtænkes forstærkning udført anderledes for at tilgodese §3 om-
rådet. Dette gøres ved, at der på denne strækning udføres ankerstænger i terræn 
forbundet til ankerplader udgravet i jordvolden ved slamdepotets afgrænsning. 
Dette for at undgå at ændre i dette områdes opbygning og udformning. 

I området fra st. 763 til st. 813 er der igangsat kontrolmålinger for at vurdere, 
om den eksisterende væg, med baggrund i de på strækningen tidligere udførte 
forstærkninger, har brudbæreevne nok, så cementstabilisering kan undværes. 
Hvis dette ikke er tilfældet, vil dette område også blive cementstabiliseret. 

4  Udførelse og levetid  

Selve cementstabiliseringen udføres af en specialmaskine til cementstabilise-
ring med tilhørende fræsehoved og anhænger med cementbeholder samt tilhø-
rende personel. Maskinen kan stabilisere en mængde på ca. 250 m3/dag. Dette 
giver en udførelse tidsplan med en produktion på cirka 10 måneder. Inden op-
start skal der udføres laboratorieforsøg for at sikre den korrekte blanding af ce-
mentforholdet i slam.  
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Næste entreprenør skal varetage etableringen af jordankre omkring §3 området 
samt etableringen af jorddæmning på det cementstabiliserede område. Yderli-
gere etableres nye udløb omkring de østlige skot og tætning omkring eksiste-
rende betonmole og eksisterende konstruktioner. 

Samlet set giver det en afslutning på forstærkning af hele depotet i medio 2012. 

Der henvises til foreløbig tidsplan under bilag C. 

Levetidsundersøgelse for den udførte konstruktion afventer endelig afklaring i 
forbindelse med laboratorieforsøg med hensyn til cementopblanding. Dog esti-
meres levetiden til min. 50 år ud fra de udenlandske referencer og erfaringer. 
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5 Bilag 
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Bilag A: Statisk eftervisning af cementstabilisering 

 Resumé 

Efter at have indpumpet opgravede sedimenter på Kolding Havn i slamdepotet i 
år 2005, blev det opdaget, at et stykke af indfatningsvæggen, som omgrænser 
slamdepotet, var begyndt at "bule" ud. COWI A/S er derfor blevet bedt om at 
udarbejde et skitse- og detailprojekt samt evt. udbud for forstærkning af indfat-
ningsvæggen. 

Det er valgt at undersøge cementstabilisering i det yderste felt op mod væggen. 
Forstærkningen af slamdepotet gælder indfatningsvæggen mod syd til nord, fra  
st. 160 til st. 813, svarende til en samlet længde på ca. 700 m. Dette notat om-
handler detailprojekteringen af cementstabiliseringen vha. analyser i finite ele-
ment programmet PLAXIS. 

Det er valgt at undersøge stabiliseringen ved tre forskellige stationeringer langs 
indfatningsvæggen; st. 450, st. 620 og st. 730. 

Analyserne i PLAXIS har vist, at der ikke vil fremkomme brud ved de tre stati-
oneringer langs indfatningsvæggen. Det må derfor konkluderes, at en cement-
stabilisering med en bredde på 18 m og en højde på 4,5 m er tilstrækkelig for at 
stabilisere indfatningsvæggen. 

Det skal ligeledes medtages, at der i analyserne ikke er medtaget den eksiste-
rende stabilitet fra pæle og træspunsvæg, hvilke giver ekstra sikkerhed for glid-
ning.. 

Den endelige statiske projekteringsrapport vil foreligge medio februar 2011. 
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 Introduktion 

Kolding havn driver et slamdepot til opgravede havnesedimenter placeret i til-
knytning til havnen. Efter at have indpumpet opgravede sedimenter i slamdepo-
tet i år 2005, blev det opdaget, at et stykke af indfatningsvæggen, som omgræn-
ser slamdepotet, var begyndt at gå i brud. COWI A/S er derfor blevet bedt om 
at udarbejde et skitse- og detailprojekt samt evt. udbud for forstærkning af ind-
fatningsvæggen. 

Et af disse forslag er at udføre cementstabiliseringen i det yderste felt op mod 
væggen. Forstærkningen af slamdepotet gælder indfatningsvæggen mod syd til 
nord st. 160 til st. 813, svarende til en samlet længde på 700 m. 

Der vil i det følgende blive beregnet, om en cementstabilisering med en bredde 
på 18 m en højde på 4,5 m er tilstrækkelig for at stabilisere de indpumpede se-
dimenter og derved danne en dæmning for disse. 

 Numeriske analyser 

 Beregningsmodel  

Til at analyse den cementstabiliserede slam og gytje er det valgt at anvende fi-
nite element programmet PLAXIS. For at kunne give det bedst mulige helheds-
indtryk er der analyseret på tre forskellige stationeringer langs indfatningsvæg-
gen: 

• En stationering i sydvæggen, st. 450 

• En stationering i østvæggen, st. 620 

• En stationering i nordvæggen, st. 730 

I PLAXIS analyserne er jordlagene beskrevet vha. den lineær elastiske perfekt 
plastiske Mohr-Coulomb materiale model. I analyserne er det ligeledes valgt at 
modellere slam og gytje lagene udrænet, mens sand og påfyldnings lag er mo-
delleret drænet.  

 Jordbundsforhold og materiale parametre 

På bagsiden af indfatningsvæggen er lagsammensætning og slam og gytjens 
styrkeparametre fastsat på baggrund boringer og vingeforsøg fra januar 2011. 
Vingeforsøgene har vist, at der er sket en styrkeforøgelse af slam og gytje i 
slamdepotet svarende til en faktor 1,6. På forsiden af indfatningsvæggen varie-
rer lagsammensætning alt efter hvilken stationering der analyseres. Forsidens 
lagsammensætning og gytjens styrkeparametre er fastsat på baggrund af målin-
ger fra 2005. I starten af februar 2011 afsluttes nye målinger foran indfat-
ningsvæggen. Disse indarbejdes i de endelige statiske beregninger. 

På forsiden af indfatningsvæggen består det øverste af jordbunden af sandlag, 
som er udlagt for at stabilisere indfatningsvæggen. Sandlagene er underlejret af 
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et gytje lag. Mellem sandlagene er der er fremkommet et lag, som i det følgen-
de betegnes øvre gytje. For en detaljeret beskrivelse af sandlagene se Bilag 1. 

 Bagside af indfatningsvæg 

Bag indfatningsvæggen er jordbunden opdelt i et slam lag fra terræn i kote +0,7 
m til kote -2,3 m og et gytje lag fra kote -2,3 m til kote -15 m. Gytjen er ligele-
des underlejret af et sandlag begyndende i kote -15 m. Slam og gytjens styrke-
parametre er beskrevet i det følgende. 

Slam: 

 Afstand 0-20 m fra indfatningsvæg. Ned til kote -2,3 m: γ = 11 
 kN/m3, cu = 3,4 kPa, cud = 2,3 kPa 

 Afstand >20 m fra indfatningsvæg. Ned kote -2,3 m: γ = 11 
 kN/m3, cu = 3,1 kPa, cud = 2,1 kPa 

Gytje: 

 Afstand 0-20 m fra indfatningsvæg. Ned til kote -6 m: γ = 12 
 kN/m3, cu = 5,8 kPa, cud = 3,8 kPa 

 Afstand 0-20 m fra indfatningsvæg. Under kote -6 m: γ = 12 
 kN/m3, cu = 5,8 kPa + 0,9 kPa/m, cud = 3,8 kPa + 0,6 kPa/m 

 Afstand >20 m fra indfatningsvæg. Ned til kote -6 m: γ = 12 
 kN/m3, cu = 4,3 kPa, cud = 2,9 kPa 

 Afstand >20 m fra indfatningsvæg. Under kote -6 m: γ = 12 
 kN/m3, cu = 4,3 kPa + 0,9 kPa/m, cud = 2,9 kPa + 0,6 kPa/m 

For sandlaget er antaget: γ = 20 kN/m2 og ϕ' = 35°, hvilket giver en regnings-
mæssig friktionsvinkel ϕ'd = 30,3°. 

 Forside af indfatningsvæg, st. 450 

Styrkeparametrene for gytje lagene på forsiden af indfatningsvæggen er som 
tidligere skrevet fastsat på baggrund af målinger fra 2005. Der er dog antaget, 
at gytjen har fået en styrkeforøgelse på 1 kPa fra år 2005 til år 2011. Gytje la-
genes styrkeparametre er beskrevet i det følgende. 

Gytje: 

 Afstand 0-15 m fra indfatningsvæg. Ned til kote -10,05 m: γ = 12 
 kN/m3, cu = 8,75 kPa, cud = 5,83 kPa 

 Afstand 0-15 m fra indfatningsvæg. Under kote -10,05 m: γ = 12 
 kN/m3, cu = 8,75 kPa + 0,9 kPa/m, cud = 5,83 kPa + 0,6 kPa/m 



 

Y:\53581B\53581B\3_Pdoc\DOC\Forstærkning 2010-2011\Skitseprojekt\DOC\Notat\Til Miljøcenteret\Forstærkning af slamdepot med cementstabilisering.docx 

12 / 26 

. 

 Afstand >15 m fra indfatningsvæg. Ned til kote -5,8 m: γ = 12 
 kN/m3, cu = 5 kPa, cud = 3,3 kPa 

 Afstand >15 m fra indfatningsvæg. Under kote -5,8 m: γ = 12 
 kN/m3, cu = 5 kPa + 0,9 kPa/m, cud = 3,3 kPa + 0,6 kPa/m 

Øvre gytje: γ = 11 kN/m3, cu = 2,4 kPa, cud = 1,6 kPa 

 Forside af indfatningsvæg, st. 620 

Gytje: 

 Afstand 0-15 m fra indfatningsvæg. Ned til kote -7,7 m: γ = 12 
 kN/m3, cu = 6,63 kPa, cud = 4,42 kPa 

 Afstand 0-15 m fra indfatningsvæg. Under kote -7,7 m: γ = 12 
 kN/m3, cu = 6,63 kPa + 0,9 kPa/m, cud = 4,42 kPa + 0,6 kPa/m 

 Afstand >15 m fra indfatningsvæg. Ned til kote -5,5 m: γ = 12 
 kN/m3, cu = 4,62 kPa, cud = 3,08 kPa 

 Afstand >15 m fra indfatningsvæg. Under kote -5,5 m: γ = 12 
 kN/m3, cu = 4,62 kPa + 0,9 kPa/m, cud = 3,08 kPa + 0,6 kPa/m 

Øvre gytje: γ = 11,5 kN/m3, cu = 3,6 kPa, cud = 2,4 kPa 

 Forside af indfatningsvæg, st. 730 

Gytje: 

 Afstand 0-15 m fra indfatningsvæg. Ned til kote -6,1 m: γ = 12 
 kN/m3, cu = 5,15 kPa, cud = 3,43 kPa 

 Afstand 0-15 m fra indfatningsvæg. Under kote -6,1 m: γ = 12 
 kN/m3, cu = 5,15 kPa + 0,9 kPa/m, cud = 3,43 kPa + 0,6 kPa/m 

 Afstand >15 m fra indfatningsvæg. Ned til kote -5,1 m: γ = 12 
 kN/m3, cu = 4,25 kPa, cud = 2,83 kPa 

 Afstand >15 m fra indfatningsvæg. Under kote -5,1 m: γ = 12 
 kN/m3, cu = 4,25 kPa + 0,9 kPa/m, cud = 2,83 kPa + 0,6 kPa/m 

 Øvre gytje: γ = 12 kN/m3, cu = 3,6 kPa, cud = 2,6 kPa 

Af hensyn til den numeriske modellering af cementstabiliseringen er der anta-
get følgende stivheder for jorden (estimater); Sand E = 15000 kPa, gytje E = 
483 kPa, slam og øvre gytje E = 160 kPa. Poissons forhold for jorden er fastsat 
til 0,3 for sandet, mens slam og gytje lagene har 0,35. Der er ligeledes anvendt 
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en permeabilitetskoefficient på 1 m/dag for sand og 1 mm/dag for slam og gyt-
je.  

Herudover er det valgt, at modellere den cementstabiliserede slam og gytje li-
neær elastiske med en høj stivhed. 

 PLAXIS analyser 

 Generelle antagelser 

PLAXIS analyserne tager udgangspunkt i en brudsituation, og derfor er det 
regningsmæssige styrkeparametre, som er anvendt i modelleringen. 

I analyserne af slamdepotet er det valgt at se bort eksisterende pæle og 
træspunsvæg da den eksisterende styrke af disse ikke kendes. 

I analyserne er der opsat fire forskellige belastningssituationer. De fire belast-
ningssituationer er som følger: 

• År 0 - Situation i dag, slamoverside i kote 0,7 

• År 5 - Slam indpumpet til kote +1,5 m 

• År 5 - Lavvande 

• År 15-20 - 0,5 m påfyldning 

Den første belastningssituation, år 0, tager udgangspunkt i situationen som den 
ser ud i dag med slam og vandspejl i terræn kote +0,7 m. Herudover er der 
ovenpå cementstabiliseringen opbygget en vold af cementstabiliseret påfyld-
ning for at kunne holde fremtidig indpumpet slam tilbage. Der er i denne situa-
tion antaget, at vandspejlet er placeret i kote -1 m på forsiden af indfat-
ningsvæggen svarende til lavvande i havnen. Lavvande i havne er bestemt ud 
fra statistiske målinger foretager i havnens levetid. Vandspejlsniveauet er sat 
udfra, at sandsynligheden for lavt vandspejl i perioden på 1 mdr. hvor der ved 
indpumpning er højt vandspejl inde i bassinet, ikke overstiger 5 %. En bereg-
ning har eftervist, at denne sandsynlighed er under 4,4 %. Generelt vil et lav-
vande under kote -1 optræde hvert 2,4 år. 

Den næste belastningssituation, år 5, tager udgangspunkt, at der indpumpes 
slam til kote +1,5 m. Det er i denne situation antaget, at vandspejlet er placeret i 
kote 0 m på forsiden af indfatningsvæggen svarende til dagligt vandspejlsni-
veau. Dette tilsvarer situationen under selve indpumpningen hvor vandspejlet 
inde i bassinet er højt. 

Den tredje belastningssituation, år 5, er lige efter slammet er indpumpet i slam-
depotet og vandspejlet stadig er placeret i kote +1,5 m, mens vandspejlet på 
forsiden igen svarer til lavvande kote -1 m. 
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Den sidste belastningssituation, år 15-20, tager udgangspunkt i at slammet og 
vandspejlet i slamdepotet er placeret i kote +1 m. Der er herefter lagt 0,5 m på-
fyldning ovenpå slammet inde i slamdepotet. Vandspejlet på forsiden af indfat-
ningsvæggen er stadig placeret i kote -1 m. I denne belastningssituation er det 
antaget, at der er sket en yderligere styrkeforøgelse af slam og gytje i slamdepo-
tet, svarende til den fundne styrkeforøgelse fra år 2005 til år 2011 på en faktor 
1,6. Denne styrkeforøgelse i slam og gytje skal eftervises inden udlægning af 
overjord. 

I PLAXIS modellerne er egenvægten af den opblandede slam og gytje fundet 
på baggrund af en cementstabilisering med en længde på 750 m, en bredde på 
18 m og en højde på 4,5 m opblandet med ca. 7300 t bindemiddel. I modellerne 
er det valgt at nulstille flytningerne i jorden, da det interessante i analyserne er 
flytningerne fremkommet efter slammet er indpumpet. 

 Resultater 

PLAXIS modellerne af de tre stationeringer har vist, at der ikke forekommer 
brud i jorden efter 0,5 m påfyldning er fyldt ovenpå slammet i slamdepotet. I 
Bilag 2 er der vist variationen af de totale flytninger i jorden for hver af de tre 
stationeringer. 

 Materialer og mængder 

Ved hjælp af forsøg er det blevet fastlagt, at gytjen og havneslammet har et højt 
vandindhold i størrelsesordnen 300 %. Det vil derfor kræve en god kvalitet bin-
demateriale for at opnå en homogen masse med ensartet styrke. I det følgende 
er det valgt at bruge et bindemiddel med en rumvægt på 120 kg/m3. I Tabel 1 er 
forbruget af bindemiddel vist. 

Strækning Volumen Bindemiddel 

[-] [m
3
] [t] 

St. 0-750 60750 7290 

Tabel 1: Oversigt over forbrug af bindemiddel. 

På baggrund af Tabel 1 skal der bruges ca. 7300 t bindemiddel for at stabilisere 
gytjen og havneslammet. 

 Konklusion 

Analyserne i PLAXIS har vist, at der ikke vil fremkomme brud ved de tre stati-
oneringer langs indfatningsvæggen. Det må derfor konkluderes, at en cement-
stabilisering med en bredde på 18 m og en højde på 4,5 m er tilstrækkelig for at 
stabilisere indfatningsvæggen. 

Det skal ligeledes medtages, at der i analyserne ikke er indregnet den eksiste-
rende stabilitet fra pæle og træspunsvæg. Pælene vil give en ekstra sikkerhed 
for glidning. 
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Bilag A1: Detaljeret geometri af sandlag foran indfatningsvæggen 

I de følgende tabeller er angivet den detaljerede geometri af sand og gytje lage-
ne foran indfatningsvæggen. Der angives underside nedre sand, overside nedre 
sand (= underside øvre gytje), underside øvre sand (= overside øvre gytje), samt 
overside øvre sand. Koterne gives som funktion af afstanden til indfat-
ningsvæggen. Det er forudsat, at den gytje, der er sedimenteret over det nedre 
sand, er blevet sammentrykket af vægten af det øvre sand, således at laget nu 
har to tredjedels tykkelse af det, der blev målt, før det øvre sand blev placeret. 

Underside Afstand [m] 0 3 5 9 13 17 19       

nedre sand Kote [m] -3,9 -3,9 -4,6 -4,4 -4,4 -3,9 -3,3       

Overside Afstand [m] 0 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

nedre sand Kote [m] -2,4 -2,4 -3,1 -3,2 -2,7 -2,7 -2,6 -2,6 -3,0 -3,3 

Underside Afstand [m] 0 3 5 7             

øvre sand Kote [m] -1,8 -1,8 -2,3 -2,4             

Overside Afstand [m] 0 3 5 7             

øvre sand Kote [m] -1,5 -1,5 -2,0 -2,4             

Tabel 2: Detaljeret geometri af sandlag foran indfatningsvæggen, st. 450. 

Underside Afstand [m] 0 15 20 

nedre sand Kote [m] -4,3 -4,3 -2,0 

Overside Afstand [m] 0 3 20 

nedre sand Kote [m] -3,1 -3,1 -2,0 

Underside Afstand [m] 0 15 20 

øvre sand Kote [m] -2,3 -2,3 -2,0 

Overside Afstand [m] 0 18 23,5 

øvre sand Kote [m] -1,6 -1,6 -2,0 

Tabel 3: Detaljeret geometri af sandlag foran indfatningsvæggen, st. 620. 

Underside Afstand [m] 0 9 22 

nedre sand Kote [m] -4,2 -4,2 -2,05 

Overside Afstand [m] 0 9 22 

nedre sand Kote [m] -2,5 -2,5 -2,05 

Underside Afstand [m] 0 31   

øvre sand Kote [m] -2,05 -2,05   

Overside Afstand [m] 0 23 31 

øvre sand Kote [m] -1,25 -1,25 -2,05 

Tabel 4: Detaljeret geometri af sandlag foran indfatningsvæggen, st. 730. 
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Bilag B: Cementstabilisering - Laboratorieforsøg 

Forsøg med cementstabilisering - 9. december 2010: 

Torsdag d. 9. december 2010 blev der af COWI udført et mini-forsøg med ce-
mentstabilisering. Formålet med forsøget er, at få estimeret et forbrug af ce-
ment. 

Der er udført forsøg med 4 klasser, der hver især har forskelligt cementindhold 
pr. m3 havneslam.  

A:  B:  C:  D:  

Indhold: 50 kg/m3 Indhold: 100 kg/m3 Indhold: 150 kg/m3 Indhold: 200 kg/m3 

Tabel 5 - 4 forsøgsklasser 

 

Forsøget er udført med 2 betonprøvecylindere pr. klasse, som p.t. hærder i Vej-
le. Der er ligeledes 3 stk. 65 L baljer med indhold fraklasse B, C og D. 

 

Billeder fra forsøget: 
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Om ca. en uge åbnes cylinderne, og i så fald at prøverne er sammenhængende, 
skal de testes hos Unicon, Vejle. 

De første vurderinger af forsøget er umiddelbart positive. Under selve blan-
dingsprocessen kunne det erfares, at cementindholdets mængde havde en ef-
fekt.  
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Resultater: 

Trykprøvning: 

Trykprøvning af betoncylinderne blev foretaget hos Unicon, Vejle, d. 17. de-
cember 2010.  

Prøve: Indhold: Styrke: 

A1: 50 kg/m3 - 

A2: 50 kg/m3 - 

B1: 100 kg/m3 - 

B2: 100 kg/m3 - 

C1: 150 kg/m3 1,5 kN 

C2: 150 kg/m3 1,5 kN 

D1: 200 kg/m3 2,0 kN 

D2: 200 kg/m3 2,0 kN 

 Tabel 6 - Trykprøvningsresultater 

Resultaterne vurderes ikke at være retvisende, da der efter kort belastningstid 
skete deformation og brud. Prøverne havde generelt karakter af ler, men med 
stor individuel styrke forskel.  

Klasserne A og B: Sammenhængende, lette at smuldre og deformere med fing-
rene. Der blev ikke foretaget trykprøvning på cylinderprøverne. 

Klasserne C og D: Meget sammenhængende, svært at deformere med fingrene.  
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Billeder fra trykprøvningen:  

På billedet til venstre ses prøve B2. Prøvens brud viser, at bruddet fremkommer 
som en skråbrudfigur.  

På billedet til højre ses prøve C1. Prøven er mere fast end prøve B2.  
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Vingeforsøg: 

Vingeforsøg er udført i samarbejde med Jannie Hansen, geotekniker, COWI. 
Der er udført vingeforsøg i de 3 stk. 65 L baljer med indhold fraklasse B, C og 
D. I hver enkel klasse er der udført 3 forsøg.  

Vinge: Prøve: Cv Cvr Cv-snit: 

B B.I 48 5 

~54 
B B.II 67 2,5 

B B.III 48 5 

A C.I 160 15 

~160 
A C.II 117 7,5 

A C.III 204 15 

A D.I 219 15 

~180 
A D.II 131 7,5 

A D.III 190 15 

Tabel 7 - Resultater fra vingeforsøg 

 

I tabel 3 er den udrænede forskydningsstyrke oplistet for de enkelte prøver. 
Prøverne viser igen stor forskel på styrkerne samt at et cementindhold på min. 
150 kg/m3 er nødvendigt. 
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Vurderinger: 

 

Klasse A - 50 kg/m3: 

De to cylinderprøver med 50 kg/m3 var sammenhængende, men kunne med let-
hed smuldres og deformeres. Føltes som blødt ler.  

Der er ikke foretaget et vingeforsøg på klasse A.  

 

Klasse B - 100 kg/m3: 

Klasse B cylinderprøverne var bedre en klasse A. Mere sammenhængende, men 
kunne stadigvæk med lethed smuldres og deformeres. Føltes som blødt ler. 

Vingeforsøget gav en udrænet forskydningsstyrke gennemsnit på 54 kN/m2. 

 

Klasse C - 150 kg/m3: 

Cylinderprøverne, C1 og C2, var sammenhængende og faste. Cementens be-
tydning kunne klart mærkes, og det var sværere at smuldre og deformere med 
fingrene. Trykprøverne viste 1,5 kN. Dette vurderes ikke at kunne tages i be-
tragtning.   

Resultaterne fra vingeforsøget gav cv ~ 160 kN/m
2, hvilket er en væsentlig for-

øgelse i forhold til klasse B vingeforsøgsprøverne.   

 

Klasse D - 200 kg/m3: 

Klasse D prøverne indeholdt mest cement, hvilket kunne ses på både vingefor-
søget og trykcylinderforsøget. Cylinderen var en stabil helhed, der var svært at 
deformere med fingrene. Trykprøverne viste 2,0 kN. Vurderes ligeledes heller 
ikke at være retvisende.   

Vingeforsøget resulterede i en udrænet forskydningsstyrke på 180 kN/m2. 

 

  



Forstærkning af slamdepot 

Y:\53581B\53581B\3_Pdoc\DOC\Forstærkning 2010-2011\Skitseprojekt\DOC\Notat\Til Miljøcenteret\Forstærkning af slamdepot med cementstabilisering.docx 

25 / 26 

.  

Bilag C: Skitser af løsningsforslag 

Vedlagt separat. 
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Bilag D: Foreløbig tidsplan for udførelse 

 

 


