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BAKGRUND
Byggbranschen svarar för omkring 20% 
av Sveriges totala utsläpp av växthusga-
ser. En stor del av dessa utsläpp kom-
mer från transporter. I ett projekt som 
PEAB har drivit på uppdrag av Trafikver-
ket, E45 vid Göteborg, har många ton 
lera transporterats bort vilket medför 
höga kostnader samt stora utsläpp av 
växthusgaser. Detta anses ej hållbart 
varken ur ett miljöperspektiv eller ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Ett sätt att redu-
cera mängden transporter hade varit att 
återanvända leran inom entreprenaden. 
Dock är lera ett material som är proble-
matiskt ur stabilitetssynpunkt vilket gör 
att sådan återanvändning sällan sker. 
Leran i Göteborg är känd för att vara lös 
vilket försvårar stabilisering ytterligare.

MÅL OCH SYFTE
Syftet med arbetet är att undersöka an-
vändbarhet, miljöpåverkan samt kostna-
der för olika stödkonstruktioner. Utifrån 
detta undersöks det om lera kan åter-
användas i en temporär stödkonstruk-
tion inom entreprenaden och på så sätt 
minska miljöpåverkan.

Projekt E45 Lilla bommen – Marieholm 
kommer att användas som referenspro-
jekt för de analyserade metoderna för 
att bedöma vilka stödkonstruktioner 
som kan vara lämpliga för denna typ av 
projekt. Dessa kommer att analyseras ur 
ett geotekniskt, miljömässigt, ekono-
miskt och produktionsperspektiv.

Den centrala delen kommer att vara det 
geotekniska perspektivet. Aspekter som 
kommer att bedömas hos stödkonstruk-
tionerna är bärförmåga och beständig-
het, schakt- och grundläggningsdjup 
och om konstruktionen går att täta. Håll-
fasthet hos materialen kommer även att 
utvärderas, vilket främst är intressant för 
stabiliseringen. Hänsyn vid utvärdering-
en kommer att tas till de markförhållan-
den som råder, och vilket utrymme som 
förekommer i aktuellt projekt.

METOD
En litteraturstudie görs över olika typer 
av stödkonstruktioner, både nationellt 
och internationellt etablerade, för att 
sedan djupare undersöka en vald typ av 
stödkonstruktion med avseende på an-
vändbarhet, miljöpåverkan och ekono-
misk påverkan. Undersökningen av den 
temporära stödkonstruktion som valts 
kommer att baseras på huruvida schakt-
massor bestående av lös lera på något 
sätt kan återanvändas i konstruktionen 
och hur lös lera som går att hantera. 
Analytiska beräkningar över vald stöd-
konstruktion görs med hjälp av enkla 
modeller. En enklare typ av kostnads- 
och miljöbelastningsanalys görs över 
vald stödkonstruktion. Slutligen görs en 
jämförelse mellan vald stödkonstruktion 
och den använda i referensprojektet.
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