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1 Inledning
Schaktmassor, en outnyttjad resurs eller en resurs som inte kan nyttjas?

Schaktmassor betecknas fortfarande av många idag som något svårdefinierat

material. Det anses inte ha någon betydelsefull användning och körs på tipp eller

till någon utfyllnad.

I takt med att medvetandet och kunskapen om vår miljö ökar hos gemene man

följer också krav i form av lagar och förordningar så att både globala och

nationella miljömål kan uppfyllas. Ett av många miljömål är att hushålla med

naturens tillgångar till exempel genom minskad användning av naturgrus. Ett

annat miljömål är att minska avgasutsläppen genom att reducera fordons-

transporterna.

Sedan flera år tillbaka har man undersökt andra typer av material för

återvinning exempelvis hyttsten, krossad betong, tegel och olika förbrännings-

produkter. Man har undersökt deras tekniska egenskaper och deras påverkan på

miljön. Syftet har varit att undersöka användbarheten som ersättning och/eller

komplement till grus och bergkrossprodukter vid exempelvis vägbyggnad.

Schaktmassor har också tilldragit sig allt mer intresse. Rätt hantering av

schaktmassor innebär att mycket material kan återanvändas. Ambitionsnivån

avseende hanteringen av schaktmassor står i relation till hur bra och lämpligt

material man vill få för återanvändning.

Föreliggande notat är en delredovisning inom projektet Egenskaper hos

sekundära ballastmateria . Projektet utförs på uppdrag av Svenska

Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och bedrivs inom ramen för ett

licentiatarbete med Maria Arm som projektledare.

2 Syñe
Syftet med denna undersökning är att ge en aktuell bild av hur man idag hanterar

och använder schaktmassor.

3 Omfattning och avgränsningar
Som ett led i att öka användningen av schaktmassor har VTI genomfört en

inventering av hur dessa massor hanteras och klassificeras för närvarande.

Dessutom har det undersökts vad Olika aktörer såsom myndigheter, kommuner

och entreprenörer gör. Undersökningen har i möjligaste mån koncentrerats på
begreppet schaktmassor, (se definition nedan) som en möjlig resurs för ersättning

av nyvunna naturmaterial. Undersökningen är huvudsakligen begränsad till

förhållandena i Sverige.

4 Metodik

Undersökningen har indelats i följande moment:

0 sökning och genomgång av relevant litteratur,

0 telefonkontakter med några länsstyrelser och kommuner,

0 telefonkontakter med företag och entreprenörer inom branschen.
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Definitioner

Schaktmassor, figur 1, är ett vitt begrepp som kan vara svårt att definiera. I

tekniska nomenklaturcentralens avfallsordlista, TNC 62, definieras schaktmassor

enligt följande: Schaktningsrester är enrestproa'ukt bestående av jord eller

annat material som lossgforts via' schaktning, jfr byggavfall, rivningsavfall.

Schaktningsrester som äteranväna's som jâzllning benämns schaktmassor.

Schaktningsrester som inte äteranvänds kan benämnas schaktningsavfall. I

engelskan används begreppet excavation residues och material som återanvänds

till fyllning kallas ,fill Ett närbesläktat begrepp är waste materials som

betyder avfall och skräp.

 

Foto VTI

Figur 1 Schaktmassorför återanvändning eller avfall?

5 Litteraturgenomgång
Genom VTI bibliotek har en informationssökning gjorts i följ ande databaser:

0 Roadline

SGI-Line

Byggdok

[RRD

TRIS

Resultatet av sökningen gav 128 referenser. Genom att i första hand studera

abstracts och referat begränsades intressant litteratur till 23 referenser. Till den

sökta litteraturen har tillkommit ytterligare dokument såsom informationsmaterial,

projektbeskrivningar, handlingsplaner och tidskriftsartiklar.

Den litteratur vilken har bedömts som mest intressant täcker in en tidsperiod

från början av 1970-talet och fram till idag.
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Litteraturgenomgången har inte tillfört något nämnvärt ifråga om

schaktmassors användning. En iakttagelse som nära nog är gemensam för

samtliga referenser är att man inser betydelsen av och ser möjligheterna att

försöka ta hand om och återanvända schaktmassor. Från enstaka personer och

firmor som har haft idéer och sett möjligheterna med återanvändning har

utvecklingen nått så långt att ingen aktöri bygg- och anläggningsbranschen kan
stå bredvid och titta längre.

Från en amerikansk artikel (Ridgewood, N J, 1972) noteras följande framsynt-

heter: Mobila krossar anser man vara lösningen på att enkelt och på bästa sätt

förädla massorna samt att återvinning och återanvändning kommer att öka vare

sig vi vill eller inte för att tillmötesgå miljökraven .

I början av 1980-talet genomfördes i tre delrapporter (Wickman 1980,
Wickman och Thorén 1981 samt Wickman, Thorén och Ljung 1983) en utredning

angående behov och upprättande av massdatabank. Det övergripande syftet var att

bidraga till en bättre hushållning av naturgrus och krossat berg genom bättre

tillvaratagande av överskottsmassor, som vanligtvis läggs på tipp. Utredningen

visade också på betydande transportvinster i ett system med återvinning eftersom

körning med tomma lastfordon kunde minskas liksom den årliga körlängden

(Wickman 1980).

I en aktuellare skrift med titeln Byggarmiljö I, en vägledning till ett krets-

loppsanpassat byggande , (Byggentreprenörerna, 1996) fastslås vilket stort slöseri

med resurser som pågår idag sett till byggavfall. Man konstaterar att vi slänger

byggavfall som har ett inköpsvärde på 6-7 miljarder. Varje år ! Hur mycket av

byggavfallet som innefattar schaktmassor anges inte, men det som beskrivs i

vägledningen gäller i högsta grad även för dessa massor. Slöseriet beror på brister

i planeringen hos alla aktörer inom sektorn. Vidare belyser man att

Miljöledningssystemet ISO 14001 är ett verktyg för bl.a. bättre resurshushållande.

Vägledningen beskriver vad som är viktigt för att med hjälp av miljö-

ledningssystemet 14001 hushålla med materialen. Bland många viktiga faktorer

måste ändå framhävas att mycket är vunnet om man har en bra planering för sitt

byggande.

I ett exempel från USA (Gifford, D. G., Critchfield, J. W., 1980) beskrivs i en

studie hur man på bästa sätt skulle kunna ta hand om bortschaktade massor från

byggandet av en tunnelbana i Washington DC. Byggandet av tunnelbanan,

stationer, ingångar och ventilationsschakt skulle innebära bortforslande av relativt

stora volymer jord- och bergmaterial. En plan för användandet av dylika massor

hade tidigare, 1977, tagits fram åt US Department of Transportation. Det

resulterade senare i en handbok för planering, hantering och utnyttjande av

överskottsmassor ämnat för planerare och konstruktörer av tunnelbanesystem.
Nyckelrekommendationerna bestod i att:

0 bestämma typ och kvalitet på blivande massor,

0 bedöma storlek på konstruktionen och produktionen av massor,

0 bedöma oförutsedda händelser,

0 etablera en kommitté för att officiellt koordinera och förena transporter och
möjliga användarorganisationer.

I detta byggprojekt implementerades, med stor framgång, dessa rekommenda-
tioner i kontraktshandlingarna.
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Det är svårbedömt hur stora mängder schaktmassor som genereras per år i
Sverige. I en licentiatavhandling (Arell 1997) görs ett försök att uppskatta

mängden schaktmassor. Det är svårt att beräkna/bedöma vilka mängder

mineraliska rester som uppstår inom byggsektorn. Arell skriver: För att få en

total bild av byggsektorns restmängder ska till ovan nämnda läggas de rester som

uppstår inom byggmaterialindustrin, vid underhåll av vägar, som ju slits betydligt
snabbare än andra anläggningar, samt den stora mängden schaktmassor. De

riktigt stora mängderna rester inom byggsektorn i Sverige består dock av

schaktmassor och entreprenadberg, som blir över vid bygg- och anläggnings-
arbeten.

En översiktlig bedömning anger ca 6 miljoner ton schaktmassor för några år

sedan. Arell tillägger: Det finns alltså anledning att tro att resternas hantering
avspeglar vad som för närvarande är företagsekonomiskt optimalt .

I Byggforskningsrådets rapport, (Bäckström, S och Eriksson, A 1980) görs en

studie som behandlar återanvändning av jord- och bergmassor från olika typer av

schakt. Rapporten beskriver också hur en massåtervinningsstation kan fungera

med olika utrustningar, samt ett förslag på klassificering av inkommande och

utgående material vilka kan återanvändas till olika ändamål.

Inkommande material har klassificerats enligt följ ande:

Sprängsten och tunnelskärv

Moränmassor

Lera

Avtäckningsmassor

Svartmylla

Sand

Grus

Vägfyllning

Rivningsmassor

Aktivt kol

Utgående material har klassificerats enligt följ ande:

Förstärkningslager, berg, 0-300 mm

Förstärkningslager, berg, 20-150 mm

Bärlager, 0-65 mm

Slitlager, 0-20 mm

Kabelgravssand, 0-4 mm

Rörgravsgrus, 0-8 mm

Matjord klass 1

Matjord klass 2

Matjord klass 3

Fukthållande jord, 0-20 mm

Fukthållande jord, 0-50 mm

Fyllningsmaterial, grovberg, 0-1000 mm

Fyllningsmaterial, finberg, 0-300 mm

Fyllningsmaterial, tegelfyllning

Fyllningsmaterial, jord
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I rapportens slutord konstateras att en massåtervinningsstation har en viktig

funktion i samhället. Stationen är resursbesparande med minskade transporter och

utnyttjande av massor, som annars skulle gått till tipp. Dessutom skapas
möjligheter till arbetstillfällen.

I aktuella artiklar, informationsbroschyrer och handlingsplaner från branschen

framhävs, förutom planering och teknik i fråga om resurshushållning, betydelsen

av tydliga lagar och regler som reglerar verksamheten. Dessa måste vara

utformade så att de vinner acceptans hos alla parter.

Ett bra exempel på hur riktlinjer kan utformas ges av Länsstyrelsen i

Stockholms län (Länsstyrelsen i Stockholms län 1995). I rapporten står följande:

Syftet med riktlinjerna är således att ge vägledning för hur länets grusresurser

bäst ska nyttjas på kort och lång sikt för att trygga framtida behov av

grusmaterial . Under huvudrubriken Mål och riktlinjer finns underrubriken

Riktlinjer för ökat resursutnyttjande , med fyra betydelsefulla punkter, nämligen:

1. Vid exploatering av mark bör eventuella grus- eller bergtillgångar

utnyttjas genom uttag antingen innan eller i samband med exploateringen

2. Vid planering av utbyggnadsområden och vägar skall hanteringen av

schakt- och överskottsmassor beaktas på ett tidigt stadium.

3. För att förbättra möjligheterna till ökad återvinning av schakt- och

rivningsmassor bör stationer för materialåtervinning lokaliseras till

lämpliga lägen

4. Andra till täktverksamheten anknutna verksamheter skall så långt möjligt

samlokaliseras med täktverksamheten .

I detta sammanhang med mål och riktlinjer kan nämnas att man inom EU

(Europeiska Unionen) bl.a. arbetar med att definiera och klargöra avfallsbegreppet

Vilket är av stor betydelse för hur man skall benämna olika byggrester, som

exempelvis schaktmassor.

Som avfall definieras i EU ett ämne eller ett föremål som dess ägare tagit,

ämnar ta eller är skyldig att ta ur bruk. Enligt denna definition är det alltså ägaren

som avgör när något blir till avfall, inte dess värde eller användbarhet som sådant.

Som byggavfall definieras inom EU avfall från byggverksamhet, renovering och

rivning såväl när det gäller mark- som vatten- och husbyggande. Förutom

byggavfallet räknas även byggindustrins avfall till byggnadsbranschens avfall.

Största delen av byggnadsbranschens avfall är jordmassor , (Heino, E, Erat, B,

1996).

6 Myndigheternas roll
Myndigheternas roll är att verkställa beslut i form av lagar och förordningar som

tas i regering och riksdag. Utifrån dessa regler, exempelvis miljöbalken, skall
myndigheterna tillse att de efterföljs samt vara pådrivande till att förändringar

genom uppsatta mål genomförs. Ett sådant mål som ålagts länsstyrelserna är att ta

fram långsiktiga hushållningsplaner för utnyttjande och användande av

naturresurser, exempelvis grusmaterial. Det är av största betydelse att alla aktörer

såsom länsstyrelse, landsting, kommuner och branschen har ett nära samarbete så

att verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt.

I syfte att belysa vad som sker inom länsstyrelsen har kontakt tagits med sex
län inom olika delar av landet. Av dessa är de tre storstadslänen Stockholm,
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Västra Götaland och Skåne representerade. De andra länen är Kalmar,

Västerbotten och Västernorrland., Genom länsstyrelserna har indirekt viss

information erhållits om masshanteringen inom några kommuner. Bland

kommunerna har Borås och Oskarshamn studerats närmare. Borås kommun har

kommit långt i fråga om masshantering och återanvändning medan Oskarshamns
kommun just påbörjat sin verksamhet.

6.1 Länsstyrelser

Via kontakter och till viss del genom Internet har en god bild erhållits av utvalda

läns aktiviteter inom miljöområdet, speciellt med avseende på masshantering,

Nedan redovisas i korthet vad som pågår inom respektive län. Det konstateras att

länen representerar stora variationer i aktivitet. Gemensamt för länen är en positiv

ambition och vilja samt att flera projekt avseende masshantering har genomförts

eller håller på att genomföras.
Det bör poängteras att det för närvarande händer mycket inom detta område

och att nedan redovisade iakttagelser, synpunkter och kommentarer avser läget

under våren 1999.

6.1.1 Länsstyrelsen i Stockholms län

Masshanteringen är för närvarande ett mycket stort problem i Stockholms-

regionen. Det finns inga ytor så belägna att de är nära och lättillgängliga. Det är

också så att tillståndsgivning för hanteringen av massorna i vissa fall ställer till

med fördröjningar och kostnadsökningar. Det uppstår ett akut problem i och med

att vägprojektet Ringleden, delen Södra länken, kommer igång. Det innebär

losstagning av mycket stora mängder berg som på kort tid måste deponeras

någonstans. Man vill ju inte köra långa sträckor för att lägga massor. Det är inte

bara berg som är problemet utan även stora mängder lösa lermassor vilka är svåra

att hantera.

Avseende tillstånd är det lite oklart hur dessa skall bedömas. Ibland kan en

förenklad tillståndsprövning göras för att snabbt lösa ett uppkommet problem.

Beroende på materialtyp och i Vilka miljöer arbetet bedrivs kan en mera

omfattande tillståndsprövning behöva utföras.

Ett miljöproblem som uppmärksammats senaste tiden är de kväveföroreningar,

härrörande från sprängningar, som finns i sprängda bergmassor. Detta har

konstaterats i samband med byggandet av Arlandabanan och Grödingebanan.

Den stora och väl fungerande återvinningsanläggningen i Stockholmsregionen

är D. A. Mattsson. Anläggningen är lokaliserad tillsammans med Skanska

asfaltverk och bergtäkt.

NCC är den stora aktören i Stockholmsregionen då det gäller produktion och

hantering av ballastmaterial.

I Stockholmsregionen finns 26 kommuner med begränsat intresse till att

upplåta mark och ta emot massor för hantering i återvinningsanläggning. Gällande

lagstiftning gör det också besvärligt eftersom många olika intressen måste beaktas

och vägas mot varandra. Nyöppnande av berg- eller grustäkt är mer eller mindre

omöjligt i Stockholmsregionen på grund av alla motstående intressen.

Inom länsstyrelsen i Stockholms län har flera projekt genomförts i syfte att

åstadkomma riktlinjer och förutsättningar för samarbete mellan de olika aktörerna
avseende masshantering och materialförsörjning/-hushållning Målen kan

sammanfattas i hur man på bästa sätt hushållar med länets grus- och bergtillgångar
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nu och i framtiden. I målen ingår också att verksamheter lokaliseras för effektivt

nyttjande och att störningar minimeras. Ambitionen är att berg- och överskotts-

massor återanvänds i större grad än vad som sker idag samt att användningen av
alternativa material ökar.

6.1.2 Länsstyrelsen i Västra Götaland

Eftersom länet är så pass stort finns, förutom i Göteborg, även en avdelning av

länsstyrelsens funktion i Vänersborg. Återvinning av olika massor, typ

schaktmassor, är av stort intresse och det bedöms som angeläget att hitta formerna

för hur den verksamheten skall bedrivas. Försök har gjorts att driva projekt med

olika entreprenörer. Projektarbetena har hittills stupat beroende på för lite tid

delvis beroende på länssammanslagningen. Projektambitionerna finns dock kvar.

I dagsläget finns inga massåtervinningsstationer i Göteborgsområdet. Intresse

finns och de större ballastproducenterna arbetar aktivt för att komma igång med

återvinning av material. Sabema i Kållered planerar att starta massåtervinning i

sin stora täkt. Även Göteborgs kommun planerar tillsammans med Vikans kross

på Hisingen att starta motsvarande verksamhet.

Vägverket Produktion i Göteborg har sökt täkttillstånd för bergtäkt men också

för att hantera återvinningsmassor i nämnda täkt.

Hos de mindre täktägarna noteras inte samma intresse för återvinning.

Förklaringen kan ligga i att det krävs extra resurser för den verksamheten.

6.1.3 Länsstyrelsen i Skåne län

I Skåne finns få anläggningar som hanterar massor i återvinningsstationer. Det

drivs inga projekt inom länsstyrelsen i syfte att stimulera branschens aktörer och

myndigheter till att hushålla med de ändliga resurserna och öka återvinningen av

exempelvis schaktmassor. Det är dock önskvärt att komma igång med sådana

projekt. För framtiden är inget bestämt mer än att det kan bli aktuellt med en

sammandragning av berörda aktörer för diskussion om återvinningsverksamheten.

Länsstyrelsens budskap till entreprenörerna inför framtiden är att inte vara helt

beroende av täktverksamheten utan även planera för återanvändning av massor.

En del entreprenörer med bergtäkter vill komma igång med att ta hand om asfalt

och schaktmassor. I Helsingborg finns anläggningen, Nordvästra Skånes

Renhållningssällskap, NSR, som tar hand om massor och återvinner material.

Även i Höör finns en täkt där man vill ta emot massor. En ansökan för det finns

för närvarande inne hos länsstyrelsen.

I nordöstra Skåne finns en hel del skrotsten i äldre bergtäkter. I dagsläget

bedöms det inte lönsamt att krossa materialet till lämpliga fraktioner och

transportera till byggexpansiva områden.

En stor mängd schaktmassor uppstod då Västkustbanan byggdes. Dessa

massor hade kunnat användas på ett mera optimalt sätt än som utfyllnadsmassor

ifall de hade beaktats i MKB-utredningen.

SYSAV, Sydvästra Skånes Avfallsbolag är mera inriktat på att ta hand om och

återanvända avfall, mestadels rivningsavfall och förorenade massor.

6.1.4 Länsstyrelsen i Västerbottens län

I Västerbotten finns sedan början av 1998 Milj öforum Västerbotten . Miljöforum

skall verka för en regional samverkan mellan samhälle, universitet och näringsliv.

Forumet skapar förutsättningar för samordning och effektivitet i miljöarbetet så att
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ett långsiktigt hållbart samhälle kan utvecklas. Inom Länsstyrelsen i Västerbotten,

som är en av huvudmännen och finansiärerna, drivs ett projekt som heter

Materialresurscentrum i Västerbottens län . Projektet är ett samarbetsprojekt
mellan olika myndigheter och ballastindustrin och kan stå som exempel på hur

miljöforum kan användas. I bakgrunden ligger ett Övergripande mål om att länets

materialförsörjning år 2005 till minst hälften skall ske med annat material än

naturgrus, dvs. med krossat berg, morän samt rest- och återvinningsmaterial. För

att nå dessa mål är det absolut nödvändigt att alternativa material i större

utsträckning används redan idag. Det blir allt viktigare att ha kontroll över

materialflödena och masshanteringen i samhället.

Materialresurscentrum syftar till att kartlägga och öka möjligheterna till att

använda överskottsmassor istället för naturgrus. Projektet har tagits Väl emot av

entreprenörer, kommuner och andra materialanvändare. Ett seminarium som hölls

i november 1998 gav råg i ryggen till fortsatt satsning på detta område.

Seminarierapporten, en utvärdering/redovisning, av vad som gjorts och hur man

kan gå vidare håller på att färdigställas.

Vägverket Region Norr vill starta återvinningsverksamhet. Länsstyrelsen har

blivit tillfrågad av Vägverket att deltaga i en referens/styrgrupp.
Avfallsbegreppet är knepigt. Hur skall man bedöma vad som är avfall eller

inte?

Umeå är enda ort i Västerbotten där en massåtervinningsstation bedöms vara

ekonomiskt lönsam.

6.1.5 Länsstyrelsen i Västernorrlands län

I de nationella och regionala hushållningsmål som finns, bland annat STRAM

(Strategi för regional miljö), arbetar länsstyrelsen med att dra upp riktlinjer för det

fortsatta arbetet. Det gäller att diskutera och försöka komma fram till hur

resultatmålen för länet bör utvecklas/sättas. Länsstyrelsen beskriver arbetet som

en krokig Väg med många aktörer vilket innebär många frågor och tankar.

Länsstyrelsen deltar i utvecklingsarbetet med byggsektorn i syfte att vara

pådrivande i deras anpassning av verksamheten till miljömålen främst vad gäller

hushållningen med naturresurser och en kretsloppsanpassad materialhantering ,

(citat ur länsstyrelsens hemsida avseende handlingsprogram för byggbranschen).

Ett regionalt seminarium med branschen, intresseorganisationer och myndigheter,

som hölls i november 1998 inledde detta arbete.

I länet är det för närvarande två anläggningar för materialåtervinning som är

under prövning hos länsstyrelsen. Det gäller anläggningar i Sundsvall och Timrå,

som en entreprenör vill starta.

6.1.6 Länsstyrelsen i Kalmar lån

Det är inget klart med någon återvinningsstation i länet. God tillgång på grus och
bergmaterial i en region med inte allt för mycket byggnation gör det svårt att

motivera entreprenörer med flera att satsa på återvinning. Trots det planeras en

återvinningsstation i Oskarshamns kommun, med Tekniska kontoret som

ansvarig, och en i Västervik där en lokal entreprenör skall stå för verksamheten.

Länsstyrelsen har inga aktuella projekt för att stimulera resurstänkandet inom

branschen eller hos myndigheter. Vid tillfälle ges information om betydelsen att

försöka hushålla med naturresurserna. Ambitionerna finns, men området är i

dagsläget inte så högt prioriterat.

12 VTI notat 56- 1999



6.2 Kommuner

Genom kontakterna med länsstyrelserna har det framkommit att vissa kommuner

är mera aktiva än andra i arbetet med masshantering och återvinning

Undersökningen bland kommunerna har begränsats till Borås och Oskarshamns

kommun. Borås kommun har kommit långt i arbetet med att ta hand om och
återanvända massor. Anläggningen Ramnaslätt, som ligger strax utanför centrum

av Borås är ett typexempel på en väl fungerande massåtervinningsstation och kan

tjäna som förebild för andra kommuner.

6.2.1 Borås kommun

Skogsavdelningen inom kommunen använder schaktmassor av lite tätare,
finkornigare, material för att täcka en soptipp. Det är huvudsakligen massor från

centrala Borås. Det får inte vara för stora avstånd med tanke på kostnaderna.

Servicekontoret inom kommunen är en fristående teknisk utförarförvaltning

som arbetar under marknadsmässiga villkor i fri konkurrens med privata

näringslivet. Servicekontoret har en anläggning för omhändertagande av ren jord,

betong, tegel mm vid Ramnaslätts industriområde i västra delen av Borås. Här

sker krossning och sortering av materialen. Verksamheten bedrivs i en gammal

bergtäkt i samarbete med lastbilscentralen. Återvinningsverksamheten har pågått

sedan 1980-talet i kommunens regi och sedan tre år tillbaka i samarbete med
lastbilscentralen. Verksamheten drivs av enperson med hjälp av lastmaskin och

sorteringsverk.

Massorna indelas i sämre massor och massor som lättare går att sortera och

återanvända. I s.k. sämre massor ingår morän. Material från äldre vägar och gator

återvinns i stor utsträckning. En sortering görs i lämpliga fraktioner till

grusslitlager, bär- och förstärkningslager. Omhändertagande av överbyggnads-

material är av störst intresse. Det inkluderar också asfalt, som genom krossning

och/eller tillförsel av ytterligare bitumen återanvänds till nära nog 100%. Asfalt

nedkrossas i vissa fall till 0-18 mm och används som slitlagergrus. Även s.k.

sandningsgrus, som sopas upp, återanvänds. Mullhaltiga jordar sorteras och

förädlas till matjord. Även sprängsten, sten och block tas emot och krossas till

lämpliga fraktioner.

Vid Ramnaslätts återvinningscentral finns i dagsläget följande sortiment:

0 osorterade fyllnadsmassor

sorterade fyllnadsmassor

förstärkning O-lOO

bärlagergrus 0-50

stenmjöl 0-2

kabelsand

sand för skyddsfyllnad VA-ledning

matjord harpad

anläggningsjord harpad

kompostjord harpad

asfaltkross 0-18

kallblandad asfalt

sorterad sopsand 0-5

betong, tegel

trä från rivningar
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Det är företrädesvis kommunen, lastbilscentralen med flera åkare

(entreprenörer), som kör dit massor i ett upptagningsområde med radien 3-4 km

från Borås centrum. Avståndet avgörs av balansgången mellan materialtyp,

avsättning, transportkostnader och försäljningspris på materialet. Man har under

de senaste åren märkt en ökad inströmning av material. I dagsläget återvinns ca

35 000 ton per år av olika anläggningsmassor.

För bra massor betalas en liten slant vid inlämningen. Syftet är att stimulera

sortering av materialen innan de kommer till återvinningsstationen. Det bidrar

också till att öka medvetenheten om återvinning och den miljövinst det medför.

Priset på återvunna massor ligger lägre än på motsvarande material som

nyproduceras.

Endast rena massor tas emot. Klassificering av inkommande massor görs av

personen som sköter verksamheten. Han bedömer vad lasset innehåller och

anvisar plats där materialet kan tippas.

Man tar även emot byggavfall och sorterar detta till högar med trä, järnskrot,

tegel och betong. Tegel och betong krossas ned till lämpliga fraktioner för

användning till mindre ytor. Man tar hand om s.k. betongslattar, material som blir

kvar i betongbilen och som tippas ut på marken.
Återvinningsverksamheten möttes av tveksamhet när den startades men numera

röner den stort intresse och uppmärksamhet. Hanteringen av massorna ger upphov

till många tankar och idéer om hur materialen kan förädlas och användas.

6.2.2 Oskarshamns kommun

Oskarshamns kommun speglar förhållandena i en region med för närvarande låg

byggaktivitet samt förhållandevis liten tillgång på naturgrus. Genom Tekniska

kontorets försorg har en återvinningsanläggning etablerats. Än så länge i liten

skala, men man behöver inte leta längre efter lämpliga avstjälpningsplatser för

överskottsmassorna. Massor av olika kvalitet och innehåll läggs på hög för att vid

lämpligt tillfälle sorteras eller krossas till fraktioner, vilka det finns avsättning för.

För närvarande pågår dock ett stort byggprojekt vid Äspö-laboratoriet som ett

led i försöken med mellanlagring av radioaktivt avfall. Stora mängder av massor,

ca 115 000 m3 i löst mått, tunnelberg sprängs ut. I samarbete med Oskarshamns

frakt tas de utsprängda massorna omhand och körs till återvinningsanläggningen

för krossning. Enligt överenskommelse med Vägverket kommer de uppkrossade

massorna att användas till vägbyggnad.

I en kommun med förhållandevis lite grus är det av största betydelse att ta

tillvara överskottsmassor, schaktmassor, för återvinning. Gruset som finns bör

användas med sparsamhet och förnuft.

7 Entreprenörernas roll
Entreprenörerna inom branschen är de stora aktörerna när det gäller användning

och omhändertagande av jord- och bergmaterial. För entreprenörerna gäller i allra

högsta grad att vara förutseende, även i fråga om återvinning och återanvändning

av jord- och bergmaterial, rivningsavfall mm.

I denna inventering företräds branschen av Grus och Makadam Föreningen,

GMF, Ballast, Skanska, och återvinningsanläggningarna D. A. Mattson AB, Aros
Grusförädling och Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag, SYSAV.
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7.1 GMF

GMF försöker för närvarande att samla in volymuppgifter om återvunna material

från entreprenörer, vilka är medlemmar i GMF. Enligt GMF är det svårt att få

grepp om vilka volymer dessa massor genererar. Om t.ex. schaktmassor bedöms

som bra finns risken att dessa blir prima vara och jämförbara med nytt material ur

täkt samt pris därefter. I Stockholmsområdet är det D. A. Mattsson AB som är den

stora entreprenören vad gäller återvinning. I Skåne är det SYSAV som driver

liknande verksamhet.

Schaktmassor skall enligt GMF vara lätt tillgängliga och billiga. Annars är det

inget intressant alternativ till nyproducerat material, Enligt GMF finns det i

princip två typer av aktörer som hanterar schaktmassor. Den ena är egna firmor

som specialiserat sig på att ta hand om, sortera, förädla och sälja material. Den

andra är entreprenörerna som håller i hela kedjan från planering, projektering,

byggande och utförande. De vet oftast hur man hanterar massorna och vad dessa

kan användas till. Det som i båda fallen är intressant är hur man klassar materialen

och vad man gör med dem innan de på nytt används.

7.2 Ballast Stockholm AB

Inom Ballast Stockholm AB har man 1998 upprättat ett program för återvinning

av ballastmaterial. Programmet har som mål att vara vägledande vid arbete med

återvinning av asfalt-, betong-, grus- och krossprodukter så att uppställda

miljömål inom företaget kan uppfyllas. På så sätt bidrar man aktivt till en

långsiktig hushållning av naturresurserna. Man försöker följa vad som skrivits i

programmet, men det tar sin tid att få alla med på tåget. Inom Stockholmsområdet

har Ballast tre stycken täkter där även hantering av återvunna massor pågår. I

samband med byggandet av södra länken, där NCC har några etapper, frigörs ca

2 miljoner ton bergmaterial. Det är ett problem vad man skall göra med dessa

massor. Allt kommer ju inte på en gång utan man räknar med att kunna fördela

materialet på sina anläggningar för vidare hantering och krossning. För övrigt är

det svårt att uppskatta mängder som kommer in i form av schaktmassor. Det som

går ut har man lite bättre kontroll på. Som exempel nämndes byggnationerna vid

Frösundavik där en återvinningsstation upprättades och ca 50 000 ton ballast

kunde återanvändas.

Ballast har anordnat s.k. återvinningsdagar då kommuner och entreprenörer

inbjudits till någon anläggning för att se hur det fungerar och känna på materialen.

Dessa dagar har rönt stort intresse. I tidskriften Ballast nr 2, 1999 finns en artikel

om dessa återvinningsdagar. Intresset finns, men det tar sin tid att få fart på

verksamheten. I slutändan är det ändå så att det måste finnas avsättning för

återvunnet material.

Kortfattat beskrivs tillvägagångssättet då material kommer till en återvinnings-

station. Lastbilschauffören har oftast liten vetskap om vad lasset innehåller. Om

inte materialet har klassats eller bedömts vid upplastningen sker det vid mottag-
ningen innan det tippas i rätt hög. Personen som klassar materialet är oftastden

som sitter vid mottagningen. Han eller hon har i regel ringa utbildning i material-

kännedom, men med gedigen erfarenhet avgörs innehållet och kvaliteten på
materialet som ligger på lastbilsflaket.

Vid sortering och klassning av material finns i ovan nämnda program ett

avsnitt som understryker betydelsen av att planera sin verksamhet noga. Processen

beskrivs enligt följande citat: Vid återvinningsprojekt ställs det andra krav på
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schaktningsarbetet jämfört med det traditionella arbetssättet. För att materialet

skall kunna återanvändas på ett högvärdigt sätt måste det sorteras i olika

fraktioner. Grus och kross måste schaktas för sig och liksom asfalt, jord, betong

etc. Sammanblandade material är mycket svåra att sortera och sådant material kan

endast användas som fyllnadsmassor. Genom att schakta i lager och sortera redan

på byggarbetsplatsen kan materialen återvinnas på ett enkelt och effektivt sätt.

Sammanfattningsvis noteras att Ballast Stockholm AB har kommit en god bit

på väg för att uppnå ställda mål i sitt program för återvinning av ballastmaterial.

7.3 Skanska Sverige AB

Inom Skanska har man idag få återvinningsanläggningar. Till Skanskas

anläggning, med bergtäkt och asfaltverk vid Upplands Väsby levereras återvunnet

material från deponi och avfallsanläggningen D. A. Mattsson AB, se nedan.

Skanska har påbörjat planerna med att bygga ett antal mottagningsstationer

runt om i landet för mottagning av schaktmassor, betong, tegel, sten, byggavfall

mm. Massor och material som sedan i möjligaste mån sorteras och återanvänds.

Betydelsen av att diskutera och undersöka vad massorna kan användas till

påpekas. Produktblad kan vara ett lämpligt sätt att beskriva olika schaktmassors

duglighet vid återanvändning. Dessutom måste priserna på återvunna massor ligga

på en lägre nivå för att vara attraktiva alternativ till nyproducerade grus- och

krossprodukter.

7.4 D. A Mattsson AB

D. A. Mattson AB är en deponi och avfallsanläggning belägen i Vällsta, Upplands

Väsby. Företaget har arbetat med masshantering sedan 30 år och återvinning i stor

skala sedan 5 år. D. A. Mattsson AB arbetar med olika typer av schaktmassor.

Återvinning sker av asfalt och betong, berg, grus, sand, jordprodukter, stubb, ris

och kompost av trädgårdsavfall. Anläggningen ligger samlokaliserad med

Skanska bergtäkt och asfaltverk samt Hallstavik Schakt. Hallstavik Schakt krossar

och förädlar bergmaterial åt Skanska samt krossar återvunna material åt D. A.

Mattsson AB.

Huvudsakligen är det materialleveranser från olika entreprenörer såsom NCC,

Skanska, Peab med flera samt kommuner. Man har i dagsläget ca 150-200

kunder. Entreprenörerna har oftast avsättning för schaktmassor från ett byggobjekt

till något annat pågående. Det är ju ingen mening att köra massor till återvinnings-

stationen och lägga på hög för att i nästa andetag transportera dem åt ett annat

håll. Minskade transportkostnader är också ett viktigt mål. Blöta massor som

kommer in är ofta ett problem.. Dessa är svåra att hantera och sortera ut i lämpliga

fraktioner. Bra massor i torrt skick kan bli svårhanterliga på grund av mycket
regnande.

Idag när schaktmassor tas emot räknas inkommet material i antal lass. När

deponiskatten kommer måste materialen vägas in. D. A. Mattson AB håller på att

utveckla användningsmöjligheterna av återvunna material. I detta arbete är

Skanska med som intressent.

7.5 Aros Grusförädling

Definitionen på schaktmassor är enligt Aros Grusförädling material som följer

med en schakt, dvs. jord, grus, sten, lera och stubbar. Tippverksamheten indelas
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idag i två typer av massor, nämligen: Gröna massor samt schakt-, bygg- och

rivningsmassor. Gröna massor är material som kan komposteras. Gröna massor är

också stubbar grenar och ris som kan flisas sönder. Gröna massor som är blandade
och svåra att sortera läggs på deponi. Klassningen av materialen görs i regel när

lastbilen kommer till anläggningen. Ett alternativ är att Aros Grusförädling

kontaktas då massor väntas. Från Aros Grusförädling kommer då någon och

bedömer materialet och ger tips på hur det kan sorteras innan det körs till

anläggningen. På frågan om att göra en detaljerad kartering och klassificering av

massorna på plats innan schaktning ställer man sig lite tveksam i dagsläget. Tiden

är nog inte mogen än för att sätta en varudeklaration på materialet, som följer

transporten till återvinningsanläggningen eller annat byggobjekt. Aros

Grusförädling anser dock att det kommer ett sådant system vad det lider. Redan

idag görs på flera håll en mer eller mindre sortering av material vid

byggarbetsplatsen.

Kommuner, byggare, entreprenörer och privata levererar material till

anläggningen. Det är bara rena massor som sorteras och förädlas. Sten och

bergskrot krossas till lämpliga fraktioner. Förorenade massor läggs i en särskild

container för vidare befordran till Västerås kommun som lägger massorna på

deponi.
Det är osäkert hur stora mängder rena massor, i ton räknat, som kommer in till

anläggningen. I dagsläget registreras oftast bara antal lass och vilken typ av

tippmassor det är. En ny våg som installeras ger bättre kontroll på mängden

inkommande massor och därmed också ett tillförlitligare mått på återanvänd-

nings graden. Den är idag ca 20% vilket motsvarar ca 25 000-40 000 ton per år.

Klara och tydliga, ej för krångliga, regler och avsikter måste finnas för att

processen med återvinning av material skall gynnas. Så länge det finns god

tillgång av bra och förhållandevis billiga material producerade i berg- och

grustäkter är inte återvunna material särskilt attraktiva. Det är också av största

betydelse att inblandade aktörer drar åt samma håll och är överens om att främja

massåtervinning. Att exempelvis ta emot alla typer av rena massor gratis för att

täcka en soptipp förstör intresset för massåtervinning. Mindre schaktarbeten kan

bli följ den om inte schaktmassorna kan avyttras på ett vettigt sätt.

7.6 'SYSAV
SYSAV står för Sydvästra Skånes Avfallsaktiebolag. I dagsläget omhändertas

mest massor från rivningar, dvs. tegel, betong, trä, metall m.m. Dessa material

sorteras, krossas och återanvänds i möjligaste mån. Hanteringen av schaktmassor,

mineraliskt och organiskt material, har inte kommit igång riktigt ännu. Man
planerar dock för att öka den verksamheten. SYSAV vill agera som spindeln i

nätet dit man vänder sig med schaktmassor eller då återvunna material eftersöks.

Den stora frågan är hur masshanteringen skall organiseras så att alla aktörer
drar åt samma håll. SYSAV för en diskussion med Vägverket och byggbolag för

att hitta formerna. Man är övertygade om att en potential finns.

SYSAV informerade också om en geoinriktad konsult, som med hjälp av
geologiskt kartmaterial karterat och klassificerat blivande schaktmassor. På så sätt

minimerades risken för hopblandning och materialen blev attraktivare
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8 VTI:s roll

VTI:s forskning av obundna material till vägbyggnad har huvudsakligen inriktats

på naturmaterial såsom grus och krossat berg. De flesta av gängse

undersökningsmetoder för kvalitets- och egenskapsbestämningar är framtagna just

för denna typen av material. Beroende på Ökad miljömedvetenhet och begrepp

som kretsloppsanpassad väghållning samt resurshushållning har delar av

forskningen på senare år inriktats på alternativa material som kan vara lämpliga

för vägbyggnad.

Hyttsten, krossad betong, tegel och slagg-grus, dvs. rester från sopförbränning,
är några material som tilldragit sig intresse. På VTI har dessa material testats eller

håller på att testas för bestämning av dess tekniska egenskaper och användbarhet.

För alternativa material är dess miljöpåverkan viktig att ha kontroll över. På

Statens Geotekniska Institut, SGI, undersöks de miljörelaterade egenskaperna,

exempelvis urlakning. Projekt rörande alternativa material bedrivs i vissa fall

genom samarbete mellan VTI och SGI.

Före användning av schaktmassor är det viktigt att först och främst definiera

vad som avses med schaktmassor. Enligt definitionen består schaktmassor av jord

eller annat material som lossgjorts vid schaktning och som kan återanvändas som

exempelvis fyllning. Jämför med bygg- och rivningsavfall. Det betyder att

materialet till övervägande delar består av jord- och bergmaterial, vars tekniska

egenskaper oftast är väl kända.

Bedömningen/bestämningen av schaktmassornas egenskaper kompliceras av

att de är mer eller mindre blandade av olika fraktioner och materialkvaliteter.

Avgörande för dess användning är sålunda hur rena massorna är.

VTI:s bidrag till en varaktig hushållning av våra naturresurser är hög

kompetens avseende de tekniska egenskaperna hos alternativa- och återanvänd-

bara material, typ schaktmassor.

8.1 Förslag till hantering av schaktmassor

För att få ett fungerande system med hantering och användning av så kallade

schaktmassor måste strävan vara följ ande:

0 Att så tidigt som möjligt i byggprocessen klassificera materialet och bedöma

volymerna. En noggrann planering i byggprocessens inledande faser bör

resultera i ett optimalt användande av massorna samtidigt som transporterna
kan minskas.

0 Använda materialet till vad det är mest lämpligt för. Det måste noga
övervägas hur mycket man är beredd att förädla materialet, dvs. att avskilja,

sortera, rena och blanda in annat material för att optimalt utnyttja massorna.

Här spelar efterfrågan på typ av material och dess egenskaper stor roll.

0 Minimera transportarbetet och antalet omlastningar. Helst skall materialet gå

direkt från upplastning till användning.

0 Det måste utvecklas och igångsättas ett system, typ databank , som
innehåller uppgifter om vilka massor som finns tillgängliga och vilka som

kommer att bli tillgängliga. I samma databank skall också behovet av olika
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massor kunna utläsas. Behov i nutid och framtid. Vem ansvarar för denna

databank ? Entreprenör, kommun, länsstyrelse eller vem?

0 Det måste finnas tydliga, enkla och rättvisa styrmedel, dvs. väl förankrade
lagar, regler och prissättningar för att denna typ av massor skall bli attraktiva
och kunna användas på nytt.

Man kan i huvudsak skilja på två typer av schaktmassor. Den ena typen är

sådana som redan ligger i ett upplag, deponi, och den andra är material som

kommer att bli schaktmassor. I befintliga upplag och blivande massor består

arbetet i att klassificera materialet på lämpligt sätt. Därefter kan materialet

sorteras, krossas eller förädlas till lämpligast användning. Det är också intressant

att veta tillgängliga mängder av de olika materialen.

Indelningen av schaktmassor får inte göras för detaljerat. Ej heller bör massor

sorteras upp i allt för många olika fraktioner eller sammansättningar. Graden av

sortering och förädling står i relation till tillgång och efterfrågan. För att

återvunnet material skall vara attraktivt måste det vara betydligt billigare jämfört
med motsvarande nytt material.

Graden av ambitionsnivå i hanteringen, allt ifrån planering, schaktning till

uppdelning av olika materialtyper, avgör vad massorna kan användas till.
Med hjälp av ovan nämnda databank bör en samordning av schaktning,

transport och användning vara möjlig. Det innebär en stor portion planering, vilja

och disciplin från alla inblandade för att lyckas.

Det är dags att omsätta begrepp som miljömål, miljöanpassad byggnation,

kretsloppsanpassad väghållning, miljöpolicy mm till verkligheten och börja arbeta

därefter. Flera återanvändare har kommit en bra bit på väg och har kunnat Visa

betydande miljövinster i form av ökad återvinningsgrad och sparade lastbilsmil.

Ett exempel på databank är Massainfo, som enligt hemsidan beskrivs på

följande sätt: Massainfo är ett Internetbaserat hjälpmedel för byggherrar och

entreprenörer som vill minska sina massakostnader och samtidigt bidra till ett

bättre fungerande ekosystem . I dagsläget är ca 300 medlemmar anslutna och

antalet förväntas öka. Massainfo är rikstäckande och medlemmarna finns från

stora delar av Sverige med tyngdpunkten i Stockholmsområdet. I Massainfo kan

man annonsera om att man har massor att erbjuda och/eller vill ha massor.

Adressen till Massainfos hemsida är htm'//www.massainf0.se.

8.2 Forskningsinsatser för att öka återanvändningen av
schaktmassor

Schaktmassor består ofta av material, vilket mycket väl kan användas på nytt i

samband med vägbyggnad. VTI:s vägforskning har ett ansvar att bidraga med

kunskap och anvisningar så att även dessa massor kan användas optimalt. Genom

VTI:s kompetens har andra typer av material, exempelvis krossad betong, visat
sig vara ett väl så fungerande vägbyggnadsmaterial. VTI har också bidragit till att

återanvändning av bundna massor, typ oljegrus och asfalt idag sker till nära nog
100%.

Med en förhållandevis god kännedom om rena jord- och bergmaterials

egenskaper i vägbyggnadssammanhang kan ytterligare forskning verka

överflödig. Fortsatt forskning och utveckling av möjligheterna att återanvända

alternativa material och schaktmassor är dock nödvändig.
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Exempel på FoU som VTI kan bidraga med för att föra utvecklingen framåt.

0 Upprätta metoder och system för att enkelt bedöma och klassificera
schaktmassor.

0 Upprätta produktblad för olika typer av schaktmassor, där användbarhet,
risker m.m. anges.

0 Kan ytterligare förädling av schaktmassor, exempelvis inblandning av olika

restprodukter skapa nya material som är användbara?

0 Fördjupa undersökningarna om materialens användbarhet med avseende på

dess innehåll, exempelvis finjordshalt och organiskt innehåll.

0 Kan materialkraven differentieras för byggnation av gång- och cykelväger,

gator, vägar, parkeringsytor m.m.?

Information och utbildning om hur schaktmassor kan klassificeras och

användas är också en betydelsefull verksamhet.

9 SIutsatserlrekommendationer

Huvudintrycket av inventering är att det råder stor aktivitet för att finna former för

återvinning och återanvändning av material. Det gäller sannolikt också för de län

och kommuner samt hos entreprenörer stora som små vilka inte har ingått i denna

inventering. Regionala förutsättningar, initiativförmåga, ekonomi, miljömedveten-

het, kunskap och handlingskraft är viktiga faktorer för återvinnings- och

återanvändningsprocessens framskridande.
Hos redovisade aktörer framstår en övervägande positiv syn och ett

engagemang, stort som litet, för att bidraga till en långsiktig hushållning av

naturresurserna. Kvalitetssystem, miljöpolicy och miljöledningssystem är i mer

eller mindre omfattning vägledande för verksamheten.

Rekommendationer som är betydelsefulla i det fortsatta arbetet:

0 Ett bra samarbete mellan myndigheter och branschen likväl mellan olika

entreprenörer är en förutsättning för att hanteringen och avsättningen av

exempelvis schaktmassor skall vara meningsfull.

0 Gällande lagar, regler och förordningar samt avgifter måste vinna acceptans

hos alla inblandade. Det får inte vara för krångligt.

0 Prisnivån på återvunnet material måste vara klart lägre än nyproducerade

massor.

0 Strävan bör vara att återanvända massor kan sorteras eller förädlas med
minsta möjliga transportbehov. Mobila krossar och sorteringsverk kan

flyttas runt till olika byggarbetsplatser.

0 Ökad utbildning så att regler, begrepp, miljöpolicy mm. tränger ut till alla

som på något sätt arbetar med återvinning.

Begreppet planering återkommer ofta som ett nyckelord då det gäller

klassificering, hantering och användande av schaktmassor. En väl genomtänkt
planering leder till att schaktmassor kan omhändertas och tillvaratas för optimalt

utnyttjande. Detta kräver i sin tur god materialkännedom, tillgång till

anläggningar och utrustningar för sortering och eventuell förädling av
schaktmassor.
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