
samhällets miljö- och hälsopåverkande
utsläpp, exempelvis växthusgaser, kväve-
oxider och partiklar. Sektorn står också
för en stor del av samhällets avfallspro-
duktion. Nästan en tredjedel av de totala
avfallsmängderna som produceras gene-
reras på grund av verksamheter inom
bygg- och fastighetssektorn. Siffran är
ännu större när det gäller farligt avfall.
Frågan är nu hur svensk bygg- och fastig-
hetssektor ska kunna minska sin miljöpå-
verkan och på så sätt bidra till att de sven-
ska miljökvalitetsmålen uppfylls. 

Ett första steg är att börja följa upp
miljöpåverkan från sektorn årligen, och
att sätta in åtgärder där de har stor effekt.
Mycket har under senare år gjorts för att
minska energianvändningen i bostäder,
men man har till viss del glömt bort de
stora mängder energi som också används
för framställning och transport av material
och de utsläpp som detta genererar. Att
öka återvinningen av material och effekti-
visera logistiken av detta skulle inte bara
kunna minska avfallsmängderna i sam-
hället, utan även leda till minskad energi-
användning och minskade utsläpp från
framställning och transporter av material.
Att välja produkter med låg miljöbelast-
ning, eller att minska miljöpåverkan från
framställningen av produkterna, kan vara
ett annat sätt. Med ökad återvinning,
smartare materialval och effektivare
transporter har bygg- och fastighetssek-
torn därmed goda möjligheter att minska
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Byggsektorns påverkan på miljön är
mycket stor. De betydande miljöas-
pekterna är sektorns användning av
material och energi. Idag finns tek-
nik för att underlätta en omställ-
ning till innovativ materialhantering
som kan minska miljöpåverkan och
göra samhället mer uthållig i ett
livscykelperspektiv. Återvinning och
materialmodifiering med stabilise-
ringsteknik är ett exempel på eta-
blerad teknik som kan användas i
detta syfte. 

Det som sker inom svensk bygg- och fas-
tighetssektor har betydelse för många av
de svenska miljökvalitetsmålen, men kan-
ske framför allt för de mål som handlar
om begränsad klimatpåverkan, god be-
byggd miljö och giftfri miljö. I en rapport
över bygg- och fastighetssektorns miljö-
påverkan som gavs ut av Boverket förra
året beskrevs sektorns energianvändning
och utsläpp ur ett livscykelperspektiv, där
såväl produktion av olika varor som an-
vändning och slutligt omhändertagande
inkluderades, Toller et al (2009). Rappor-
ten visar att bygg- och fastighetssektorn
står för nästan en femtedel av många av

sin miljöbelastning på en rad olika områ-
den. 

Återvinning självklart i framtidens
storstad
Stockholmsregionen växer med ett Göte-
borg i en nära framtid och för att bygga
infrastruktur för detta behövs stora mäng-
der ballastmaterial. Dagens försörjnings-
system innebär betydande påverkan på
samhället och ger samtidigt upphov till
tydliga målkonflikter. De viktigare nyck-
elfrågorna är kopplade till transport, åter-
vinning och markanvändning och ger ef-
fekter som 1) framkomlighetsproblem
och vägslitage, 2) att återvinningsgraden
är låg och begränsar användning till låg-
kvalitativa tillämpningar och 3) att
uppenbara målkonflikter uppstår då en-
skilda kommuner prioriterar bostadsbyg-
gande istället för en materialhantering i
ett regionalt perspektiv. Detta har bland
annat inneburit att möjligheten till sjö-
transporter begränsas avsevärt, figur 2 på
nästa sida, att ytor för materialhantering
flyttas längre och längre ut i regionen
med ännu mer transportarbete som en di-
rekt följd och så vidare. Den omfattande
användningen av nytt material innebär
samtidigt materialackumulation i vår
infrastruktur. I samband med att regionen
växer kommer också ny- och ombyggnad
göra att dessa ”inbyggda” material frigörs
och utgör en potentiell resurs för byg-
gande. 

Materialmodifiering 
– framtidens smarta material 

Artikelförfattare
är Josef Mácsik,
Ecoloop AB,
Göran Holm, SGI,
Susanna Toller,
Ecoloop/KTH, 
Bo Svedberg,
Ecoloop/LTU, och
Tommy Edeskär,
LTU.

Figur 1: Ökad återvinning och effektiviserad logistik leder till minskad
energianvändning, minskade utsläpp från framställning och transporter av material,

samt till minskade avfallsmängder i samhället.



I ett projekt med titeln Hållbar materi-
alförsörjning i Stockholms län (HMFS)
har kritiska frågeställningar identifierats,
tillhörande behov av utvecklingsprojekt
föreslagits och ett regionalt nätverk ska-
pats kring åtgärder för en framtida hållbar
materialförsörjning. 

Projektet delfinansieras av Stockholms
läns landsting (miljöanslaget) och med-
verkande aktörer är främst Regionplane-
kontoret, Kommunförbundet Stockholms
län, KTH och Ecoloop, Luleå tekniska
universitet och Länsstyrelsen i Stock-
holms län samt Sveriges Bergmaterialin-
dustrier med medlemsföretag (NCC Ro-
ads och Jehander). Aktörer från Trafik-
verket, Byggsektorns kretsloppsråd, Sve-
riges geologiska undersökning, miljökon-
tor och kommunala förvaltningar har ock-
så medverkat. Syftet med det fortsatta ar-
betet i HMFS är att 1) förbättra kunskapen
om påverkan på regionen och 2) skapa
förutsättningar för ett fortsatt kunskapsut-
byte och engagera transport-, projekt- och
kommunala planeringsaktörer. Projektet
kommer att avrapporteras på en interna-
tionell konferens 2011/2012 i samverkan
med andra storstadsregioner i Östersjö-
området. En nyckelfråga på konferensen
kommer att vara möjligheten till återvin-
ning av jord- och schaktmassor.

Materialmodifiering – förbättrad
funktion
Materialmodifiering med stabiliserings-
teknik är ett alternativ för att verka för en
hållbar utveckling och minska miljöpå-
verkan i ett livscykelperspektiv. I sam-
band med mark- och anläggningsbyg-
gande uppstår sekundära jord- och
schaktmassor. För stor andel av dessa
massor är det svårt att hitta avsättning i
högkvalitativa tillämpningar och ofta blir
därför lösningen transport och enkla ut-
fyllnader eller deponering. En metod som
effektivt kan öka återanvändning/åter -
vinning är modifiering av materialens

tek niska och/eller miljöegenskaper ge -
nom stabilisering/solidifiering, se figur 3. 

Stabilisering/solidifiering är en materi-
almodifieringsmetod där bindemedel till-
sätts till ett material i syfte att förbättra
dess geotekniska egenskaper och/eller
miljöegenskaper, så att det behandlade
materialet uppfyller uppsatta krav för en
konstruktion och kan användas som kon-
struktionsmaterial. Transporter av massor
och materialutskiftning kan därmed mini-

meras och material kan exempelvis nytt-
jas i väglinjen med erforderlig kvalitet
och livslängd hos vägkonstruktionen. Bin-
demedlet kan bestå av bindemedelskom-
ponenterna cement, Merit 5000, kalk,
flygaska etcetera. Djupstabilisering enligt
pelare- och masstabiliseringsteknik är en
väl etablerad metod i Sverige för att stabi-
lisera lösa jordar såsom lera, gyttja och
torv vid infrastrukturbyggande. Finkorni-
ga jordar i ytligare jordlager, till exempel
för terrasser, betraktas idag som svårhan-
terade på grund av deras känslighet för
vattenöverskott och frost. Genom att till-
lämpa så kallad terrasstabilisering visar
studier att olika jordar, till exempel mo-
ränlera, som behandlas med bindemedel
får egenskaper som gör att de kan nyttig-
göras i anläggningsbyggande, Avén
(1984), Lindh (2004). Stabilisering av
obundna lager (grus) liknar terrasstabilise-
ring, se figur 3. Metoden kan nyttjas om
grusmaterialet inte uppfyller kvalitetskra-
ven på obundna lager och syftet primärt är
att förbättra de geotekniska egenskaperna
hos det lager som stabiliseras. I Munde et
al (2006) ges exempel på stabilisering där
flygaskor kan ingå som bindemedel vid
stabilisering av grusvägar. Stabilisering
med bindemedel ger förbättrade egenska-
per hos enskilda lager som i sin tur möjlig-
gör en optimering av vägkonstruktionen
och en potential att minska volymen av
material som tas i anspråk. I tabell 1 ges
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Tabell 1: Exempel på tillämpningar med stabilisering och solidifiering, från stabili-
sering av obundet lager till stabilisering solidifiering av muddermassor.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tillämpningar Funktion Projektexempel
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Överbyggnad Livscykelkostnad FUD-Sala
Överbyggnad Platsspecifik miljöpåverkan Stabiliserad grusväg Hallstavik
Terrasstabilisering Bärförmåga Industriyta, Lockarp, Malmö
Undergrund Sättningar/stabilitet Svensk Djupstabilisering
Tätskikt Beständighet Flygaskastabiliserat avlopps-

slam, Lilla Nyby, Eskilstuna
Nyttiggörande av Klimat och energi Stegeludden, Oxelösunds hamn
förorenade sediment

Figur 2: En båt lastad med ballast ersätter cirka hundra lastbilar. Trots det minskar
den nuvarande utvecklingsmöjligheten att lasta och lossa material och idag utförs

bara enstaka procent av ballasttransporterna till sjöss i Stockholms län.

Figur 3: Material-
modifiering med

stabilisering/soli -
difiering, efter
Kézdi (1979). 



ningarna för att uppgradera vägen efter
dimensioneringstidens slut är bättre jäm-
fört med det konventionellt byggda GBÖ-
referensalternativet. Konsekvenserna för
vägkonstruktionen blir också mindre om
trafikmängden och/eller axellasterna
ökar. I figur 4 redovisas vad som skiljer
alternativen åt med avseende på investe-
rings och drift- och underhållskostnader
under en fyrtioårsperiod. Eftersom det rör
sig om faktiska kostnader har inte kostna-
derna reducerats med kalkylränta. 

Förbättrade geotekniska egenskaper
och minskad energiåtgång
Genom terrasstabilisering kan jord med
för låg bärförmåga (enligt ATB Väg) ut-
göra grund till en vägkonstruktion och
uppnå tillräcklig bärförmåga. Stabilise-
ring kan också användas för att förstärka
en jord som redan uppfyller kraven enligt
ATB Väg, vilket ger både ekonomisk och
miljömässig nytta genom minskad an-
vändning av ballast och bitumen eller öka
vägkonstruktionens tekniska livslängd. I
Lockarp, i anslutning till Yttre Ringvägen
i Malmö, anlades under hösten 2007 en
27 000 kvadratmeter industriyta, där både
underbyggnad och överbyggnad stabilise-
rades. Ytan används som en depå för ma-

skinpark, och är dimensionerad för 12
tons axeltryck. I genomsnitt kunde 3 000
kvadratmeter stabiliseras per dag, vilket
betyder att hela industriytan i Lockarp
färdigställdes på arton dagar. Genom att
stabilisera bärlagret kunde användningen
av både krossgrus och asfalt reduceras.
Erlandsson (2005).

Materialmodifiering genom djupstabi-
lisering och masstabilisering av lösa jor-
dar för att få önskade hållfasthets- och de-
formationsegenskaper för att klara ställda
krav avseende stabilitet och sättningar för
till exempel väg- och järnvägsbankar har
använts i mycket stor utsträckning under
de senaste 30 åren. Ytterligare exempel
på ett tillämpningsområde för denna tek-
nik är modifiering av lösa leror så att ett
så styvt beteende erhålls så att vibrationer
vid höghastighetståg inte uppkommer.
Detta tillämpades vid Ledsgård på Väst-
kustbanan mellan Göteborg och Kungs-
backa, där jorden bestod av mycket lös
gyttja, Holm et al (2002). 

En översiktlig jämförelse har gjorts av
metoderna djupstabilisering med kalkce-
mentpelare av lös lera under en vägbank
och en vägbank med lättfyllningsmaterial
i form av cellplast respektive lättklinker,
Rydberg & Andersson (2003). Ett resultat
är att energiåtgången för kalkcementperla-
ralternativet är väsentligt lägre än för de
andra två alternativen, se figur 5.

Beständighet
Det finns ett stort antal äldre deponier
som ska avslutas inom den närmsta tioårs-
perioden genom sluttäckning. Tätskiktets
funktion är att det ska begränsa mängden
vatten som infiltrerar ner till avfallet. Det
innebär att det ställs höga krav på täthet,
hållfasthet och beständighet på tätskikts-
materialet. Flertalet deponier har använt
stabiliserat/solidifierat av lopps slam som
tätskiktsmaterial, där bindemedlet var
flygaska. Resultaten visar att flygaskasta-
biliserat avloppsslam är ett material som
har låg hydraulisk konduktivitet och som
uppfyller kraven på tätskikt på deponier
för icke-farligt avfall, Carling et al
(2007), och Ländell et al (2009). Sluttäck-
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exempel på tillämpningar alltifrån stabili-
sering av obundna lager till det på senare
tid utvidgade tillämpningsområdet sta bi -
lisering/solidi fie ring av förorenade se di -
ment (muddermassor).

Nedan ges exempel på hur stabilise-
ring/solidifiering ger positiva effekter ut-
ifrån:
● Livscykelkostnad
● Geotekniska egenskaper
● Beständighet
● Miljöpåverkan
● Klimat och energi.

Reducerad livscykelskostnad
(exemplet FUD-Sala)
Stabilisering av obundna lager ger en för-
bättrad bärförmåga hos vägkonstruktio-
nen och metoden är fördelaktig i ett livs-
cykelkostnadsperspektiv. I en studie av
Svedberg et al 2007 utfördes kostnads-
analys på två alternativ, grus bitumen
överbyggnad (GBÖ¹) och cement bitu-
men överbyggnad (CBÖ²). Kostnadsana-
lysen visar att det är ekonomiskt fördel-
aktigt att använda stabilisering av obund-
na lager (CBÖ) jämfört med GBÖ. Analy-
sen har avgränsats att omfatta enbart in-
vesteringskostnader samt drift- och
underhållskostnader. Ur ett funktionsent -
reprenadsperspektiv är det intressant att
se hur kostnaderna fördelar sig över tiden.
Nuvärdesberäkningarna visar att det är
ekonomiskt motiverat med den högre in-
vesteringskostnaden när drift- och under-
hållskostnaderna beaktas vid investering-
en. Den högre investeringskostnaden i
detta exempel är återbetald inom 20 år.
Efter en fyrtioårsperiod är det strukturella
tillståndet för terrassen bättre än för CBÖ
eftersom konstruktionen är överdimensio-
nerad jämfört med kravet. Detta eftersom
stabilisering ger överdimensionerad kon-
struktionsdel. Det innebär att förutsätt-

–––––––––––––––––––––––––
1) GBÖ – Grus bitumen överbyggnad där
grusmaterialet är obundet.
2) CBÖ – Cement bitumen överbyggnad där
grusmaterialet (obundna lagret) är stabiliserat.

Figur 4: Stabilisering av obundna lager (CBÖ) har högre investeringskostnad, men
har avsevärt lägre drift- och underhållskostnader än obundet lager av grus (GBÖ).

Figur 5: Energiåtgång för de olika delarna av livscyklerna.



ningskonstruktioner ska fungera även i
ett mycket långt tidsperspektiv, hund -
ratals år. Nedbrytning av flygaska -
stabiliserat avloppsslam, det vill säga
nedbrytning av organiskt material som
finns i slammet, kan leda till att orga-
niskt material omvandlas från fast ma-
terial till gasfas och/eller löst fas i por-
vatten, figur 6. Det är gasbildning och
utlakning som kan medföra ökad poro-
sitet hos det flygaskastabiliserade av-
loppsslamet. Undersökningen utförd
av Mácsik et al (2007) visar att enbart
en liten andel av det organiska materia-
let kan omvandlas i gas- eller i löst
form trots att försöken optimerades för
att främja nedbrytning. Andelen flyg-
aska (bindemedel) måste vara över 40
procent för att få ett beständigt materi-
al mot nedbrytning och utlakning, fi-
gur 5. Pilot- och laboratoriestudier in-
dikerar att täthetsfunktionen hos flyg-
askastabiliserat avloppsslam inte på-
verkas negativt av biologisk nedbryt-
ning och eventuell utlakning.

Platsspecifik miljöpåverkan
Hösten 2004 stabiliserades Ehnsjövä-
gen, Hallstavik med bindemedel be-
stående av flygaska från Holmen Pa-
per, Hallstavik. Flygaskan nyttjades i
syfte att stabilisera ballastmaterial
(obundna lager) och därmed förbättra
vägens bärighet, tjälegenskaper och
standard, se figur 7a, b och c. Tekniska
egenskaperna hos vägen och de initiala
miljöegenskaperna redovisas i Mácsik
& Svedberg (2006). 

Vägkonstruktionens platsspecifika miljö -
påverkan följdes upp med hjälp av vatten-
prover från lysimeter-, yt- och grund-
vatten. Undersökningsserien, som omfat-
tar mätningar under fem år, ger en unik
bild av miljöegenskaperna hos stabiliserat
ballastmaterial. Baserat på undersökning-
en görs bedömningen att vägen medför
mindre än ringa risk med avseende på yt-
och grundvatten. Mätningsserien visar att
det stabiliserade obundna lagret är ett tätt
material. Grundvattenprover som togs i
grundvattenrör installerade i vägdiskesom-

rådet längs provsträckan indikerar att hal-
terna av metaller ligger på samma nivå el-
ler under de halter som har uppmätts i refe-
renspunkten. Halten av lätt lakbara ämnen
som sulfat ligger efter fem år på samma
nivå som grundvattnets bakgrundsvärde.
Besiktning³ av vägens tillstånd hösten
2009 visade att den askstabiliserade
sträckan håller god kvalitet, medan refe-
renssträckan är i behov av åtgärd på grund

av potthål etcetera. Någon drift och
underhållsåtgärd har inte utförts på
Ehnsjövägen sedan hösten 2004. 

Klimat och energi 
Stora delar av de ytliga sedimenten i
hamnområden är förorenade som en
följd av samhällets aktiviteter. När
hamnar ska underhålla och bygga ut
behöver de därför också hantera för-
orenade muddermassor. Det gängse
alternativet att tippa muddermassor till
havs är normalt inte möjligt samtidigt
som alternativet att deponera på land
är mycket kostsamt och involverar
transport av stora volymer massor. För
hamnar där det finns behov av anlägg-
ningsmassor kan stabilisering och ma-
terialmodifiering av tillgängliga okva-
lificerade material vara det mest ener-
gi- och klimatsmarta alternativet jäm-
fört med att tillföra till exempel täkt-
material i projektet. 

I det svensk-norska Eureka-projek-
tet Stabcon har kunskap inhämtats
kring alternativet att stabilisera/ so -
lidifiera de förorenade sedimenten och
metoden har implementerats i Sverige
(se även www. stabcon.com). Förut-
om att säkerställa beständighet, geo-
tekniska och miljötekniska egenskaper
har också ett livscykelperspektiv app -
licerats på stabilisera/solidifiera -
metoden. I en jämförande miljösys-
temanalys, Simone (2008), har bland
annat klimatpåverkan och energi stu-
derats för Oxelösund hamn, där det
funnits ett överskott på förorenade

muddermassor och ett utbyggnadsbehov. I
de arbeten som genomfördes med Oxelö-
sunds hamn som bas och deras planerade
utbyggnader konstaterades att alternativet
att deponera massorna på landdeponi i ett
klimat och resursperspektiv bör nedpriori-
teras till fördel för alternativet att nyttig-
göra dem genom stabilisering, se figur 8
på nästa sida. Att detta blir fallet beror
till stor del på att stabilisera/soli di fie -
rametoden möjliggör ett nyttiggörande
och därmed reducerar behovet av trans-
porter och uttag av jungfruliga material. 
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–––––––––––––––––––––––––
3) Enligt Vägverkets ”Bedömning av grusväg -
lag”, Publikation 2005:60.

Figur 6: Omfördelning av det organiska
materialet i flygaskastabiliserat avloppsslam

och avloppsslam efter accelererad
nedbrytningsförsök som motsvarar flera

hundra år under fältförhållanden. Som det
framgår av figuren är nedbrytningen ytterst
begränsad. (Andelen organiskt material som
bildar gas är G-organiskt material, andelen
fast (ej nedbrytbart) organiskt material är 

F-organiskt material och andelen löst
organiskt material är D-organiskt material.)

Figur 7: Ehnsjövägen, a) före renovering våren 2004, b) fem år efter renoveringsarbetet, hösten 2009 och 
c) referenssträckan hösten 2009.

a) b) c)
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Materialmodifiera du med!
Byggsektorn har stor nytta av att effektivi-
sera och utveckla sig för att skapa en håll-
bar användning av material och energi.
Att ta för vana att beakta möjligheten till
materialmodifiering är ett sätt som kan
möjliggöra återvinning och därmed bidra
till en smartare materialförsörjning i
framtiden. Det kan du också göra och du
är varmt välkommen att delta i det pågå-
ende projektet Hållbar materialförsörj-
ning i Stockholms län och påverka ut-
formningen av vår internationella konfe-
rens på temat. ■

Referenser
Avén, S. (1984). Handboken Bygg –

Geoteknik. Stockholm.

Figur 8: Resultat från en systemanalys, med avseende på klimat- och
energiaspekter, för hantering och lokalisering av förorenade sediment i

samband med utbyggnad av Oxelösunds hamn. Ur klimatsynpunkt är det cirka.
1,9 gånger mer effektivt att stabilisera och materialmodifiera de olämpliga

muddermassorna än att deponera och bygga med täktmaterial. 
(Källa, www.stabcon.com)
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