MASSHANTERINGSANALYS

Väg 50 Nykyrka-Brattebro backe
Motala kommun, Östergötlands län och Askersunds kommun, Örebro län
Upprättad 2019-04-18
Projektnummer: 138 382

Dokumenttitel: Masshanteringsanalys
Skapat av: Fredrik Hornwall
Dokumentdatum: 2019-04-18
Dokumenttyp: Rapport
DokumentID:
Ärendenummer: Projektnummer: 138 382
Version: 2.0
Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket
Kontaktperson: Jonas Danielsson
Uppdragsansvarig: Mikael Edström, ÅF Infrastructure AB
Tryck:
Distributör: Trafikverket, Box 1140, 631 80 Eskilstuna, telefon: 0771-921 921

Innehåll
Masshanteringsanalys ........................................................................................... 4
Förutsättningar .................................................................................................. 4
Sammanställning av massor med uppgift om volym och hur de olika
materialkvaliteterna kan användas. ................................................................... 5
Jord och bergmassor- Mängder med volymförändringskoefficienter. .............. 6
Upprivna asfaltbeläggningar ..............................................................................8
Plan för hantering av över- och underskottsmassor. ....................................... 10

Masshanteringsanalys
Förutsättningar
Föreliggande dokument utgör masshanteringsanalys för Vägplan Väg 50, delen NykyrkaBrattebro backe. Objektet omfattar ca 18 km av Väg 50 inom Motala och Askersunds kommuner
inom Östergötlands och Örebro län.
Masshanteringsanalysen innefattar följande:
•

sammanställning av massor med uppgifter om hur de olika materialkvalitéerna används

•

mängder med och utan volymförändringskoefficienter

•

plan för hantering av över- och underskottsmassor

För att eftersträva god resurshushållning med material och minimera transportbehov och
miljöpåverkan eftersträvas alltid en massballans inom vägprojekt.
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Sammanställning av massor med uppgift om volym och hur de olika
materialkvaliteterna kan användas.
Nedan följer en sammanställning av massor inom projektet (tillgångar) samt en bedömning om
på vilket sätt massorna kan användas. Samtliga angivna volymer avser teoretiskt fasta volymer
och baseras på summering av mängdlistor för vägplanens ingående väganläggningar.
Tabell. Sammanställning av massor (tillgångar) i projektet.

Typ av material

Tillgång ca, m3

Kan användas till exempelvis.

Jordschakt,
Materialtyp 2-4a

302 000

Fyllning för väg samt tryckbankar och
terrängmodelleringar

Jordschakt,
Materialtyp 4b och
5a

111 500

Fyllning för väg samt tryckbankar och
terrängmodelleringar. Kan kräva liggtider
och dränerande lager för att ta ut
konsolideringssättningar.

Jordschakt,
Materialtyp 4b-5a
med vattenkvot
>35%

5 000

Fyllning för släntkilar, Låga återfyllningar
mot branta bergskärningar, låga
terrängmodelleringar etc.

Bergschakt

364 000

Fyllning för väg, Obundna
överbyggnadslager upp till bärlager.

Urgrävning

11 000

-

Vegetation
(skog/hagmark)

77 000

Beklädnad av slänter för väg, bullervall,
tryckbank etc i skogsmark. Återställning
efter rivna vägar etc Tjocklek 10-50 cm

Matjord (åkermark)

35 000

Återställning efter rivna vägar i
jordbruksmark.
Tjocklek 30-50 cm

Riven
asfaltbeläggning
PAH < 70 mg/kg

5 000

Varm återvinning till nya bitumenbundna
lager

Riven
asfaltbeläggning
PAH 70-1000 mg/kg

4 500

Återvinning som obundet bärlager eller
kall/halvvarm beläggning i enlighet med
VV publikation 2004:90

Riven
asfaltbeläggning
PAH > 1000 mg/kg

1 900

Farligt avfall. Får ej återanvändas.
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Jord och bergmassor- Mängder med volymförändringskoefficienter.
Masshanteringsanalysen baseras, utöver nya allmänna vägar, även på volymer från enskilda
vägar som inte fastställs i vägplanen. Det innebär att förändringar i det vägnät som inte fastställs
i vägplanen kan påverka utfallet av massbalanseringen. Vid beräkning av tillgång till massor i
fyllning och lager har koefficienter enligt tabell nedan använts.
Tabell. Volymförändringskoefficienter.

Fyllning/lager

Koefficient från fast
volym schakt till
anbringad fyll

Koefficient från anbringad fyll
till fast volym schakt

Jordschakt

1,0

1,0

Fyllning sprängsten, osorterad

1,5

0,67

Fyllning sprängsten, grovkrossad 0300 mm

1,3

0,77

Obundna överbyggnadsmaterial
(Skyddslager, Förstärkningslager,
Bärlager)

1,25

0,8

Återfyllnad efter urgrävning

1,3

0,77

Djupsprängning

1,5

0,67

Bergmaterial har bedömts ha kvalitet som motsvarar användning för obundna
överbyggnadsmaterial upp till och med obundet bärlager. Vidare information om bergkvalitet
framgår av MUR Berg (bifogas ej vägplanen).
Organiska material (materialtyp 6) hanteras ej som en tillgång i masshanteringsanalysen då
dessa ej har något användningsområde för anläggningsändamål i vägprojektet.
Jordmaterial, exkl organiska jordar enligt ovan, som schaktas bedöms till övervägande del (ca
70%) bestå av bland och grovkorniga jordarter (materialtyp 2-4a) och övriga 30% består av
lösare jordarter (4b-5a).
Bedömning har också gjorts att av de massor som består av materialtyp 4b-5a så är 5000 m3 av
totala mängden material (typ 4b-5a) av sådan kvalitet (vattenkvot > 30-35%) att det inte lämpar
sig till annat än exempelvis fyllning för flacka släntkilar, låga terrängmodelleringar,
återfyllningar mot bergslänter etc. Massorna härstammar från schakter längs väg 50 km 12/00012/200, 18/300-18/400 samt 18/600-18/800.
Vidare information om jordmaterials egenskaper framgår av MUR Geoteknik (bifogas ej
vägplanen).
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För fyllningar har följande resonemang gällt vid arbetet med vägplanen.
•

Alla bergmassor från bergschakt ska användas inom objektet

•

Jordschakt ska användas i fallande kvalitetsordning

Tillgängligt berg används i följande ordning:
1.

Obundna överbyggnadsmaterial

2. Återfyllningar som kräver krossat berg
3. Fyllning av bank för väg
Tillgänglig jord används i följande ordning
1.

Jordschakt materialtyp 2-4a: Fyllning för väg

2. Jordschakt, materialtyp 4b-5a med gynnsamma egenskaper för fyllning: Fyllning för väg.
3. Jordschakt, materialtyp 4b-5a med ogynnsamma egenskaper för fyllning: Fyllning för
väg på lägre bankar, släntkilar, återfyllnader etc
Tabell. Massbalansering med volymförändringskoefficienter.

Enligt utförd balansering pekar analysen på ett massöverskott om ca 20 000 m3 jordmaterial
som det ej finns avsättning för inom projektet. Av dessa massor är ca 5 000 m3 lera/silt med hög
vattenkvot.
Efter beklädnad av vägslänter, tryckbankar och terrängmodelleringar med tillgängliga avbanade
vegetationsmassor återstår ett överskott om ca 35 000 m3 vegetationsmassor från skogsmark
och 35 000 m3 matjord som det ej finns avsättning för inom projektet.
Sammanfattningsvis framgår att projektets totala massöverskott uppgår till ca 100 000 m3 men
ligger nära massbalans för tillgängliga berg och jordmassor av vägbyggnadskvalitet.
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Upprivna asfaltbeläggningar
Arbeten som sannolikt blir aktuella och som innebär bortschaktning av asfalt är exempelvis:
•

Planfräsning vid förstärkningsarbeten på befintliga vägar.

•

Schakter vid nya broar eller byten av trummor utmed befintlig väg.

•

Rivning av befintlig vägkonstruktion på anslutande allmänna vägar som får ett ändrat
läge.

•

Rivning av befintlig vägkonstruktion på vägar som utgår ur allmän väg och skall
återställas till exempelvis naturmark eller grusväg.

Vad som sker med belagda vägar som utgår ur allmän väghållning fastställs ej i vägplanen utan
eventuella åtgärder på dessa vägar sker i samråd med berörda fastighetsägare i samband med att
vägen dras in. I projektet är det dock satt som grundförutsättning att alla belagda vägar som
utgår ur allmän väghållning ska asfalten avlägsnas och vägen återställas till naturmark alternativt
att vägen byggs om till grusväg.
Fram till ungefär 1972 var det tillåtet att använda stenkolstjära i asfaltbeläggning. Upprivna
asfaltmassor innehållande halter 16-PAH överstigande 70 mg/kg räknas som beläggning med
stenkolstjära. Enligt Trafikverkets riktlinjer (vv publ 2004:90) kan asfalt innehållande lägre
halter av 16-PAH (<70 mg/kg) återanvändas utan begräsning. Vid halter mellan 70-1000 mg/kg
kan asfalten återanvändas endast under vissa givna förutsättningar. Vid halter 16-PAH
överstigande 1000 mg/kg skall materialet hanteras som miljöfarligt avfall och får ej
återanvändas. I detta projekt finns provtagningar som visar att det förekommer beläggning
innehållande stenkolstjära. Masshanteringen avseende asfaltbeläggning baseras på känd
kunskap om föroreningsläget i skedet Vägplan.
I detta projekt bedöms det uppstå följande mängder uppriven asfalt:
•

ca 4 500 ton med halter 16-PAH överstigande 1000 mg/kg.

•

ca 10 900 ton med halter 16-PAH mellan 70-1000 mg/kg.

•

ca 12 100 ton med halter 16-PAH understigande 70 mg/kg

Samråd angående återanvändning av tjärhaltiga beläggningar ska ske med kommunens
miljöskyddsfunktion som kan ange specifika krav på hur och var materialet kan eller får
användas. Detta föreslås ske i samband med upprättande av förfrågningsunderlag för projektet
då även upphandlingsform för projektet fastställs. I dagsläget bedöms att det kommer att vara
svårt att återanvända några av de tjärhaltiga massorna på grund av grundvattenförekomster och
vattenskyddsområden. Bedömningen är därför att samtliga massor innehållande stenkolstjära
behöver transporteras till deponi.
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Vid nytillverkning av varmblandad asfaltmassa accepteras inblandning av asfaltgranulat
(uppriven beläggning) med högst:
•

20 % för asfaltmassa till slitlager

•

30 för asfaltmassa till bindlager

•

40 % för asfaltmassa till bärlager

För den mängd av asfaltbeläggning som bedöms vara fri från stenkolstjära (ca 12 100 ton)
bedöms denna kunna återanvändas i sin helhet till ny beläggning genom inblandning av
exempelvis 10-15 % returasfalt i nytillverkade slitlager och 30% i nytillverkade bindlager. Se
beräkningsexemplet nedan.
Tabell. Exempel på inblandning av returasfalt i nytillverkad beläggning för att återanvända all beläggning fri från
stenkolstjära.
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Plan för hantering av över- och underskottsmassor.
I projekt av den här storleken är det viktigt ur många hänseenden att massomflyttningar och
överskott på massor begränsas i omfattning. Det finns både samhällsekonomiska och
miljömässiga skäl till detta. I en strävan efter massbalans har vägen placerats så att behovet av
byggbart material ska motsvaras av den volym som schaktas i väglinjen.
Detta projekt innebär ett massöverskott av jordmaterial om ca 20 000 m3, 35 000 m3 avbanade
vegetationsmassor samt 35 000m3 avbanad matjord. Överskottet av jordmaterial i projektet är
dock hanterbart och kan genom detaljprojektering i nästkommande skede optimeras genom
minskat berguttag i vissa av de större bergskärningarna där dikesdjupen kan minskas något utan
att vägens tekniska funktion påverkas negativt.
Inom ramen för en vägentreprenad är det normalt entreprenören som avgör vilka massor som
ska användas var och vilka massor som följaktligen ska deponeras. Storlek och kvalitet på
överskottsmassor påverkas därför till stora delar av hur entreprenören kommer att bedriva sina
arbeten. Hur Trafikverket väljer att styra utförandet avseende masshantering klargörs i ett senare
skede inför upphandling av entreprenaden.
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