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Lösningar för hårdgjorda ytor 

-fokus stabilisering

Josef Mácsik, Ecoloop AB

2018-11-06

Stabilization/Solidification

• Bundet slitlager

–Cement/aska Västerås (1)

–RSG Industribeläggning

• Bundet bär- och 
förstärkningslager (2)

• Hallstavik & Iggesund, 
askvägar

• Econova terminalytor

• DA-Mattsson

• Djupstabilisering (3) 

• GH/Cowi

• Sulfidjordar 
(buffring/stabilisering etc)

• Sediment (Gävlehamn, 
Göteborgs hamn etc.)

Godkännandeprocess -

Var är vi ?

”Dödens dal” vs teknikutveckling
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Exempel på acceptans

Implementering
Praktisk tillämpning

2007 2011 2017 > 2018
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Bindemedels

-producenter

Enskilda 

hamnar

Lokala-

miljö-

myndigheter

NV

Allmänhet

PIANC

SIS och EU-

standard

Sverige 

hamnar

Stabilisering och 

solidifiering av 
förorenad jord och 

muddermassor

• SIS standard

EN 16907-6, Del 6: 

Landvinning med 

muddermassor

Schakt och 

fyllning för 

anläggningsbyg

gande

Resurs vs Behov

Andel av rapporterna som berör aska som resurs, tillgång, efterfrågan respektive som behov.

Stabilisering med bindemedel

• Cement (CEM II/A-LL 42.5R)

• Lime

• Granulated Blast Furnace Slag (GBFS)

• Fly ash (Bio, peat, coal, or mixture fuels)
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Stabilization/Solidification

• Bundet slitlager

–Cement/aska Västerås (1)

–Cementa - Terminalytor

–Econova - Terminalytor

– RSG - Industribeläggning
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Behov

Krav

Materialval

Tryckhållfasthet upp till 20 -30 Mpa.

Kravställning som ställs på ytan såsom livslängd, 

bärighet och slitageförmåga.

Materialegenskaperna hos ingående material styr den 

färdiga produktens egenskaper.

Foto: Ingemar Eklöf

Lagringsyta på 4 ha med exempel på 

borrkärna med cementstabiliserad aska

SWOT – kort om metoden

• Stabilisering 
som metod

Återvunna komponent

:

• Traditionellt har vi en linjär ekonomi

med “Take, make and dispose” som

dominerar.

Bergtäkt

Kvittblivning

”Take”

”Make”

”Dispose”

Dagens system

:

• Hur kan vi öka

resurseffektiviteten? 

• Finns det en ekonomisk 

potential i detta?

• Vad behövs för att kunna

återanvända massor?

• Acceptans för detta?

Lokal hantering 

av JoS

Terminal

Lagring och behandling

Byggprojekt

Bergtäkt

Kvittblivning

Var börjar den cirkulära materialhanteringen 

(Ekonomin)?
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Uppgradering av berg- jord- och 

schaktmassor samt rivningsmassor

Materialval

• Bidrar till en hållbar avsättning av krossad betong, 
schaktmassor, askor mm

• Reducerar behovet av jungfruliga råvaror

Metoden passar för många restprodukter och avfallsslag, 
exempelvis:
• Krossad rivningsbetong
• Återvunna fyllnadsmassor
• Återvunnen och krossad banvallsmakadam
• Återvunnen och krossad asfalt
• Spolgropsmassor (urspolning av betongbilar)
• Krossad stålverksslagg
• Bottenaskor från biobränslen

Exempel RGS: Industribeläggning Exempel: RGS Industribeläggning

Cementstabiliserad hårdgjord arbetsyta
• Tryckhållfasthet i fält ca 10-30 MPa (vältbetong ca 40 MPa)
• God motståndskraft mot nötning från hjullastarskopor 
• Hög bärighet
• Tät konstruktion, med täthet << 10-9 m/s
• Ballast åtgång 2500 ton/hektar

• Ballast bindemedelsval kan anpassas efter behov

RGS: Erfarenheter från utförda objekt visar att totalkostnaden 
inklusive terrassering och justering är lägre än kostnaden för 
asfaltbeläggning exklusive underbyggnad och justering. 

Hög etableringskostnad!      
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• Tack !


