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Presentation Notes
Prosjektet ble også presentert I 2018 – da om hvilke barrierer som hindrer nyttegjøring av masser som i dag i stor grad havner på deponi. Det er link til rapporten på slutten av presentasjonen!Aktørene er deponieiere, entreprenører, byggherrer. De gir oss innspill og faglige råd fra utførelse og behov ved nyttegjøring av ulike materialer. En av barrierene som er kartlagt er at det er usikkerhet rundt geoteknisk og geokjemisk kvalitet Prosjektet har tatt for seg et bredt spekter av overskuddsmaterialerDe ulike materialene som ligger i prosjektet – Vi tar en metodisk tilnærming – kjemiske og geotekniske egenskaper testes og/eller utredes. Der det mangler gode metoder, ser vi også på mulige nye metoderDe kjemiske egenskapene til et materiale som i dag havner på deponi er som regel kjent. For alle materialer, både de som skal nyttegjøres og de som skal deponeres, er det også viktig å kjenne de tekniske egenskapene. De styrer kort- og langtidsegenskaper som for eksempel stabilitet, setninger, erosjonsfare, styrkeegenskaper og motstand mot nedknusing og forvitring



TBM-masser og KS-leire
Utfordringer og mulig gjenbruk

Utgravd kalk-sement stabilisert leire
KS-leireTBM-masse

Masser fra Tunnelboring
www.banenor.no

Dette er «kostbare» masser å produsere
Volumene er ofte store 

Presenter
Presentation Notes
De to hovedfraksjonene som blir presentert her er overskuddsmasser fra tunnelboring med tunnelbormaskin (TBM) og Kalk-sementstabilisert leire – KS-leireFelles for dem er at volumene kan være store, det er kostbart å «produsere» overskuddsmassen og da er det stor bonus om den kan nyttegjøresBildet viser de store dimensjonene på maskinene på Follobanen. I fronten av Tunnelboremaskinen er kutterne synlig. KS-pelerigg til høyre, setter peler ned til 22 – 25 m dybde for å forsterke grunnen



TBM-masse



Tunnelboring med tunnelboremaskin

Mye brukt på 70- og 80 tallet 
i Norge ved 
vannkraftutbygging
Tatt i bruk igjen for store 
tverrsnitt hos Bane NORs 
anlegg gjennom Ulriken i 
Bergen og på Follobanen på 
Østlandet
Gir bl.a. færre tverrslag og 
redusert behov for masse-
transport i tettbygde strøk
Elektrisk drift, massene går 
på transportbånd ut av 
tunnelen

www.banenor.no
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Presentation Notes
Maskinen er som en fabrikk – og transportbåndene kan være mange kilometer lange ut til tipp-plassen



Myter om tunnelboremasser

Massene er forurenset
Massene er ubrukelige

Tipp med TBM-masse fra Salten

Slitedeler fra TBM-maskin – diskene 
som gnager berget
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Presentation Notes
«9 millioner m3 søppel»Erfaringene er fra vannkraftutbyggingen – «Markedet» var ikke stort lokalt rundt disse prosjektene – ga stedvis store massetipper med overskuddsmasse. Bildet fra Salten viser at massene fra70-tallet er tilgjengelige og kan tas i bruk lang tid etter de er anbrakt i tipp. Bildet er tatt i 2018.



TBM-masse fra norsk berg er rene

Mulige kilder til forurensning;
Slitasje på disker/kuttere 
Hydraulikk-olje som brukes på 
bevegelige deler i maskinen
104 prøver med kjemiske analyser av 
massene fra Ulriken-tunnelen og 
Follobanen.
1 prøve inneholder olje over 
normverdi*+**, 9 prøver overskrider 
bakgrunnsverdier på metaller, men 
ikke ut over normal variasjon i lokale 
bergarter (Tilstandsklasse 2)
Massene klassifiseres som rene

I andre typer masser som svake 
bergarter på kontinentet eller 
løsmasser som det er drevet på i 
tunnelbaneanleggene i London, 
Malmø og København, registrerer 
vi at det er benyttet vann-
absorberende midler som kalkmel 
og kjemiske skumprodukter, eller 
AES-tensider som bryter ned 
overflatebindinger i materialet 

*  Normverdi = Grenseverdi for et miljø- og helsefarlig stoff som forteller om grunnen/massen kan ha en     
bbforurensningsrisiko eller ikke.  
**Prøven representerer en liten prøvemengde, tatt fra grabbskuff
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Presentation Notes
Når det bores i faste løsmasser og myke bergarter, som det for eksempel for City-tunnelen i Malmö, er massene tilsatt AES-tensider for å svekke overflatebindinger i materialet. Moreneleire og svak, nedknust kalkstein, som er de aktuelle materialene i det prosjektet, kan bli svært klinete og gjørmepreget. Andre prosjekter i svake bergarter har behov for å tilsette kalkmel eller kjemiske skumprodukter som forbruker vann. Hensikten er å gi bløte masser en tørrere og mer håndterbar kvalitet. I prosjektene som er utført i Norge har det ikke vært vanlig eller nødvendig å tilføre tilsetningsstoffer. Bormassen fra Ulriken-tunnelen og Follobanen er en grov, sandig grus og kleber ikke til utstyr, transportbelter og tilsvarende. Det kan oppstå overskudd av vann i massene, avhengig av hvor mye vann som lekker inn i tunnelen. Overskuddsvann må som regel drenere av ved mellomlagring og utlegging av massene.  I sprengte tunneler kan man registrere nitrøse stoffer, olje og høy pH i sprengsteinen. Olje og nitrogenforbindelser kommer fra uomsatt sprengstoff, og høy pH skyldes bruk av sprøytebetong og injeksjonsmasser. Disse stoffene anrikes i massene som ligger i bunnen (sålen) av tunnelen. Det finnes også plastrester fra tennere og koblingsledninger i sprengsteinsmasser, samt at man i prosjekter hvor det er brukt plastarmert sprøytebetong som midlertidig sikring vil få plast fra dette i sprengsteinsmassene.Normverdi. Kilde: Forurensningsforskriften kapittel 2 vedlegg 1.



TBM-masser og brukbarhet
TBM-massen fra Follobanen er 
som en grus eller sandig grus
Den har vesentlig høyere 
friksjonsvinkel enn en naturgrus, 
dvs. massen kan ha brattere 
skråningsvinkel ϕ ≈ 44 - 51°
Massen er litt vannømfintlig
Lagvis utlegging og normal 
komprimering gir høy densitet 
og lavt setningspotensiale
Gode fundamenteringsforhold • Kurver i farger: Kornfordelingskurver fra TBM ved Follobanen 

• Stiplet sort linje som viser grensekurver fra andre TBM-prosjekter
• Grå skravur viser kornfordeling for sprengstein (< ca. 70 mm)  
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Presentation Notes
En utfordring med TBM er at overskuddsmassen som genereres ved driving har en mindre gunstig kornfordeling sammenlignet med sprengsteinsmasse fra samme bergart. TBM-massen inneholder høyere andel finstoff, som blant annet medfører at massen kan være vannømfintlig og telesensitiv. Tradisjonelt sett har TBM-massen derfor vært ansett som lite egnet.  Dette henger sammen med at massene blir sammenlignet med sprengstein. Den er som en grus med meget god skråningsvinkel. Masteren til M. Dahl som har analysert alle kontrolldata fra utlegging av massene, samt utført kontrolltester viser meget høy densitet (>2 tonn/m3) og svært god pakning



Kornform og styrke 

Fallprøve utført ved NTNU
Sikting og kubisering øker bruksverdien

Kornene har en flisig form
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Presentation Notes
En utfordring med TBM er at overskuddsmassen som genereres ved driving har en mindre gunstig kornform sammenlignet med sprengsteinsmasse fra samme bergart. De flate kornene får knusning i kantene.Sikting og kubisering øker andel sterke korn, men gir også mere frasiktet masse i finere fraksjonerOgså sprengstein må prosesseres, dvs. siktes og knuses i et eller flere trinn når de skal benyttes i f.eks. vegkroppen



Telefarlighet

Follobane prøve

Follobanens masse kan tolkes 
til å ligge i telefarlighetsklasse 
T2, litt telefarlig. 
Det er også kjørt fryse-forsøk 
på massene => ikke telefarlige
Må sjekkes lokalt, avhenger av 
geologi 
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TBM-massen inneholder finstoff, som blant annet medfører at massen kan være vannømfintlig og telesensitiv. Follobanens masse kan tolkes fra kornkurven til å ligge i telefarlighetsklasse T2, litt telefarlig. Det er også kjørt fryseforsøk på massene og der kommer de ut som ikke telefarlige. Fra eldre forsøk fra prosjekter rundt i landet, ser vi at det er lokale variasjoner på grunn av geologi. T1 til T4 er registrert.Det er videre kjørt treaksialforsøk for å bestemme massens skjærstyrke og friksjonsvinkel. Meget god skjærstyrke og høy friksjonsvinkel



Gjenbruk av TBM masse fra Follobanen

Oppfylling og tilrettelegging for Gjersrud-Stensrud. Framtidig bydel i Oslo
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Presentation Notes
Når TBM velges som drivemetode er det essensielt at det tidlig planlegges for hvordan overskuddsmassen skal brukes. Muligheter for nyttiggjøring av massen må vurderes i forhold til materialets tekniske egenskaper.



Gjersrud-Stensrud. Framtidig bydel i Oslo

Gjenbruk av TBM masse fra Follobanen

www.banenor.no

>5 mill. m3
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Presentation Notes
Avtale mellom Bane NOR og Oslo kommuneMassene brukes til etablering av byggegrunn for ny Oslo-bydel Gjersrud-StensrudStrikt regime for kontroll av egnethet av TBM materiale (prøvetaking, testing, utfylling, komprimering)Ulike felttester for hvert lag under utfylling, flere punkter for hvert lag: Lagtykkelse (0,7m)Platebelastnings forsøk (in situ måling av bæreevne)Troxler testing (in situ densitet)Standard Proctor i labKornkurverVanninnholdKontroll med antall overfarter



Fra PEABs sluttrapport for tildekkingsarbeidene

Tildekking med TBM-masser – Renere Puddefjord, 
Bergen – svært godt egnet masse
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Bergen kommune fikk tillatelse av fylkesmannen til å mudre og dekke til forurenset sjøbunn i indre Puddefjorden med steinmasser fra Nye Ulriks tunell (TBM masser), som er spesielt godt egnet til tildekking av forurenset sjøbunn. (Kilde: Bergen kommune. Renere Puddefjorden).Sluttrapporten oppsummerer med svært få overskridelser av turbiditet. Det betyr lav belastning for miljøet rundt og lite stopp i driften ved utlegging.



Overskuddsmasser av 
KS-leire 



Fra E6 ved Klett – store volumer med stabilisert leire
Foto: Statens vegvesen, N200

Overskuddsmasser av KS-leire 
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Presentation Notes
Bildet er dagens forside av Håndbok N200. Bildet viser ribber med KS-peler (de hvite strekene i skråningene) satt for å sikre stabile skråninger når denne skjæringen er gravd ut. Pelene etableres fra terreng, på bløt og kvikk leire. Hoveddelen av pelene skal stå igjen i bakken og virke i hele anleggets levetid. Noe overskuddsmasse skal som regel graves ut, se stiplet areal



Ortofoto fra KS-peler etablert på Klett

Foto: Statens vegvesen

Hver gråhvit sirkel er en KS-pel. 
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Presentation Notes
Settes i bløt eller kvikk leire for å gi bedre byggegrunnI rutemønster, striper eller massive blokkerDekker ca 25% av arealet – resten er fortsatt bløttKjøres vanligvis til massedeponi. Vanskelig å deponere



Utførelse av KS-peler

Kilde: Norsk Geoteknisk Forening. Veiledning for grunnforsterkning med kalk-sementpeler. 
Foto: Statens vegvesen
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Presentation Notes
Bildet viser setting av KS-peler på E16 i Bærum. Det vispes inn kalk og sement (bindemiddel) for hver pinne på bildet. Det går med 20 – 30 kg pr. løpemeter av disse pelene vi ser her, og det representerer et stort CO2-avtrykk, knyttet til produksjonen av brent kalk og sement. Kalk og sement binder vannet og styrken på kvikk og bløt leire øker formidabelt. Mellom pelene er leira uforandret, dvs. den blir bløt ved oppgraving.Metoden har derfor sin pris både for klima og økonomi. Men det må også nevnes at metoden i dag er uvurderlig som teknikk for å overvinne kvikk leire. Den bidrar til bl.a. gode linjevalg, sikrer bebyggelse og industri der man har bygget for lenge siden, og der man ellers måtte unngått å bygge eller legge f.eks. en veglinje. 



Utgravde masser kan være vanskelige å håndtere

18

Etter utgraving

Presenter
Presentation Notes
Etter utgraving kan massene være flytende med peleklumper i, og massene kan være vanskelige å transportere og deponere



KS-leire som impermeabelt tettesjikt – testfelt på 
Langøya

Massene ble lagt ut, blandet og eltet, og man oppnådde en 
relativt fast og plastisk masse. Su fra 50 -170 kPa
Målet er å finne en god måte å lage tettesjikt på for deponier

Foto: NOAH AS. Testfelt på Langøya

Foto: NOAH AS
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Presentation Notes
NOAH har lagt ut KS-leire i testfelt. Normalt er dette flytende leireVed å bearbeide massen slik at pelene knuses og blandes i den bløte leira har de fått en leire som kan legges ut som er relativt fastGEOreCIRC har testet ut materialet videre og dokumenterer egenskapene (bl.a. styrke, permeabilitet, plastisitet)Mulig nyttiggjøring: Deponier (geologisk barriere)Støyvoller, landskapsforming, byggegrunn, vegfyllinger



Noen resultater fra tester på KS-leire blandet med 
omkringliggende leire 

En del av testene tilfredsstiller også 
kravet til bunn- og topptetting på 
deponier for ordinært avfall og 
farlig avfall
Utfordringen er å få til en god og 
etterprøvbar innblanding i stor 
skala 

Leira får økt plastisitet og blir 
vesentlig mer formbar og 
håndterbar
Hydraulisk konduktivitet 
(permeabilitet) tilfredsstiller kravet 
til bunntetting og topptetting på 
inerte masser
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Presentation Notes
Geotekniske egenskaper for blandet leire og KS-leire: Su > 50 kPa; Ip 17.5 til 23.4; wp (%) 33.2 til 39.1 og hydraulisk konduktivitet (k) I størrelsesorden 10-7 m/s til 10-9 m/s.



Eksempel på nyttegjøring - Leirefylling

Andre 
muligheter

Foto: Hæhre AS. Fra leirefylling på Rv. 7, nær VemeFoto: NOAH AS. Testfelt på Langøya
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Presentation Notes
Når vi får til dette, er det ikke lange veien til å tenke f.eks. dette, dvs. leirefylling for veg, tillegg til arrondering for f.eks. tilpasning av dyrka mark mot veg og støyvoller



KS-leire er rene masser

Selve pelematerialet er testet for 
innhold av forurensning – under 
normverdier eller lokale 
bakgrunnsverdier = rene masser
Utlekkingstester er også utført på 
selve pelematerialet => massene kan 
gå til inert deponi
Ved utgraving blandes pelemateriale 
med leira rundt pelene, det kan ikke 
skilles, og totalinnhold av kalk og 
sement pr m3 blir lavere enn i testene



Viktige tips for økt bærekraft ved KS-peler

Gjør lab-forsøk med ulike mengder bindemiddel 
– ikke bare velg en høy innblandingsmengde
Følg opp arbeidet – spesielt rotasjon- og 
stigehastighet ved innblandingen. Dårlig 
innblanding er penger og materialer og CO2 rett 
ut av vinduet
La pelene få nødvendig herdetid og hent ut all 
styrke som tiden kan gi
Dette krever planlegging av utgravingen
Bruk utgravde masser til noe nyttig 



Se også:
https://www.ngi.no/Prosjekter/GEOreCIRC/#Om-prosjektet

Rapport 20160794-03-R Barrierer som hindrer nyttiggjøring
(https://www.ngi.no/Prosjekter/GEOreCIRC/#Artikler-og-rapporter)

https://www.ngi.no/download/file/12986
https://www.ngi.no/download/file/12986
https://www.ngi.no/Prosjekter/GEOreCIRC/#Artikler-og-rapporter
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