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SGC:s FÖRORD
FUD-projekt inom Svenskt Gastekniskt Center AB avrapporteras
normalt i rapporter som är fritt tillgängliga för envar intresserad.
SGC svarar för utgivningen av rapportema medan uppdragstagama
för respektive projekt eller rapportförfattarna svarar för
rapportemas innehåll. Den som utnyttjar eventuella beskrivningar,
resultat e dyl i rapportema gör detta helt på eget ansvar. Delar av
rapport får återges med angivande av källan.
En förteckning över hittills utgivna SGC-rapporter finns i slutet på
denna rapport.
Svenskt Gastekniskt Center AB (SGC) är ett samarbetsorgan för företag verksamma inom energigasområdet. Dess främsta uppgift är att
samordna och effektivisera intressentemas insatser inom områdena
forskning, utveckling och demonstration (FUD). SGC har f n
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Göteborg Energi AB, Malmö Energi AB, Lunds Energi AB och
Helsingborg Energi AB.
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Sammanfattning
Vid förläggning av PE-gasrör i mark skall ledningsbädd och
kringfyllnad utföras med material med en största kornstorlek
av 8 mm enligt NGDN-90. Detta material utgörs av grus som
måste anskaffas.
Projektet har haft till syfte att undersöka om man kan sortera
befintliga schaktmassor och använda dessa till ledningsbädd
och kringfyllnadsmaterial i stället för anskaffat grus. Studien
har visat att man med hjälp av sorteringsverk och läggningsbox kan åstadkomma detta.
Sorteringsverkets uppgift är att sortera schaktmassorna så
att fraktionen 0-8 mm uppnås. Läggningsboxens uppgift är
att åstadkomma en säker läggning av PE-gasröret i schaktgropen.
Rapporten visar att totalkostnaden i allmänhet blir lägre
jämfört med konventionell läggning.
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Fältsortering av fyllnadsmassor
vid läggning av PE-rör med läggningsbox

1

Inledning
Syftet med projektet var att göra en teknisk utvärdering av
sortering av schaktmassor för ledningsbädd och kringfyllnad i
fält, samt en ekonomisk bedömning.

2

Bakgrund
Vid förläggning av PE-rör i mark skall kraven på ledningsbädd,
kringfyllnad och resterande fyllning enligt NGDN-90 uppfyllas.
Kraven innebär att ledningsbädd och kringfyllnad får bestå av
material med en största kornstorlek av 8 mm, dock ej skarpkantat.
Resterande fyllning skall utföras enligt C 2.5 i Mark-AMA 83
vilket innebär att i princip det uppschaktade materialet kan
användas. Stenar med största storlek av 300 mm får ingå
jämnt fördelade i fyllningen.
Vid nedläggning av gasröret i schaktgropen via en läggningsbox och sortering av schaktmassorna, bör jämnare kvalitet
och minskade kostnader kunna uppnås. De största besparingarna kommer troligen att göras på grusmaterialet och transporterna. De minskade transporterna inom arbetsområdet ger
mindre markskador och därmed minskade kostnader vid
förläggning i åkermark.
Vid nedläggning av gasröret via en läggningsbox minskar
behovet av kontroll av gropens beskaffenhet. Genom
sortering blir man dock tillförsäkrad att rätt täckning och
fraktion av de sorterade massorna erhålles enligt NGDN-90.

3

Teknisk beskrivning av utrustningen
Fältsortering av fyllnadsmassor innebär att schaktmassorna
separeras i ett medföljande sorteringsverk och att fraktionen
0-8 mm används för ledningsbädd och kringfyllnad.
Utrustningen i sin helhet består av grävmaskin, sorteringsverk
och läggningsbox där grävmaskinen förflyttar sorteringsverk
och läggningsbox i den takt grävmaskinen schaktar. Vid
återfyllnad och återställning användes hjullastare eller grävmaskin.
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Läggningsbox
Läggningsboxen är i princip en låda som släpas i botten på
schaktgropen. Genom lådan löper gasledningen på rullar. l
slutänden på lådan finns ett skyddsrör, som styr gasledningen i rätt läge. De finkorniga massorna från sorteringsverket fylls på uppifrån och fördelar sig jämnt runt gasledningen.
Öppningen i läggningsboxens bakre del kan justeras med
hjälp av en höj- och sänkbar lucka. Därmed kan massmängden genom läggningsboxen anpassas till aktuell mängd
sorterade massor. Läggningsboxen saknar botten.
Läggningsboxen innehåller även utrustning för läggning av
signalkabel och markeringsband. Skyddsröret för signalkabeln
mynnar ut strax ovanför gasledningen, varför även signalkabeln täcks av de finkorniga fyllnadsmassorna. Se figur 1.

DRAGSTANG

GASLEDNING

PAFYLLNING AV
FINKORNIGA MASSOR

ttt

MARKERINGSBAND
FÖR GASLEDNING
SIGNALKABEL

Figur 1. Principutformning av läggningsbox
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Sorteringsverk
Sorteringsverkets utseeende framgår av figur 2.
Sorteringsverket innehäller en roterande dubbelevlindrig
trumsikt, där innercylinderns maskvidd är 60 x 60 mm.
Omkring yttercylindern är monterat ett siktgaller med
maskvidd 8 x 8 mm som rengöres av en rensborste.
Sorteringsverket är monterat på medar.
Fraktionerna trän sorteringsverket
blir
O- 8 mm
8- 60 mm

4560

Figur 2. Sorteringsverk
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Grävmaskinen
Grävmaskinens uppgift är att utföra en schaktgrop, lägga
uppschaktade massor i sorteringsverket samt att förflytta
läggningsbox och sorteringsverk längs schaktgropen.
Grävmaskinen är av konventionell sort med en skopvolym av
500 l, en räckvidd av 6,5 m samt en lyfthöjd på 3,5 m.
Grävaggregatet kan flyttas från vänster till höger sida 1 m
från centrum, vilket ger flexibel placering av grävmaskin och
sorteringsverk. Se figur 3.
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Arbetsmetodik
Efter svetsning av gasrören placeras ledningen 2 m från
schaktgropens centrumlinje.
Arbetet tillgår så att grävmaskinen schaktar upp massorna,
lägger dem i sorteringsverket som sorterar fyllnadsmassorna
till önskad fraktion. Ett transportband för det utsorterade finkorniga materialet ned i läggningsboxen. Gasröret skjuts in
på rullar i läggningsboxen och ned i schaktgropen. Det
sorterade materialet kringfyller därvid det lagda röret inklusive
signalkabeL
Sorteringsverk och läggningsbox förflyttas med hjälp av
grävmaskinen. Vid denna förflyttning matas det svetsade
gasröret automatiskt in i läggningsboxen och ned i schaktgropen. Se figur 4 och 5.
Läggningsboxens konstruktion garanterar att de täckningskrav som NGDN-90 anger uppfylles.
För att utföra förläggning av gasrör och samtidigt använda
fältsortering av schaktmassorna används följande personal:
1 ansvarig arbetsledare
1 anläggningsarbetare som i huvudsak utför återfyllnad,
äterställning med lämplig hjullastare alternativt grävmaskin. Han utför även svetsningsarbete vid skarvning av
gasledningen
1 grävmaskinist

Figur 4. Arbetsmetodik
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A = Grävmaskin - larvburen
B = Läggningsbox
C = Sorteringsverk
D = Transportör för sorterade massor 0-8 mm
E = schaktmassor grövre än 8 mm från sorteringsverk
F = Återfylld schaktgrop
G = Matjordsupplag
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Figur 5. Principutformning arbetsmetodik
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Utförda prov
Den i projektet framtagna läggningsmetoden har under
perioden maj 1991 till augusti 1992 provats vid följande
platser.

5.1

Löddeköpinge
Område: Nyexploatering för bostäder (Södervång)
Markbeskaffenhet: l huvudsak sandig moränlera
Rördimension: de 90
Detta var det första provet och vi var tvungna att
koncentrera oss på att utrustningen fungerade tekniskt
riktigt. Någon ekonomisk kalkyl kunde därför inte göras.
Vid arbetets utförande konstaterades att metoden fungerade.
Läggningshastighet: 50 - 100 m per dag

5.2

Höör

Område: Nyexploatering för bostäder (Karlsundsområdet)
Markbeskaffenhet: Grus och sprängsten
Rördimension: de 63
Med detta projekt ville vi kontrollera om utrustningen fungerade vid denna markbeskaffenhet som var grus och sprängsten. Ledningssträckan var emellertid för kort för att en
ekonomisk kalkyl skulle kunna göras.
Vid arbetets utförande konstaterades att metoden fungerade.

5.3

Svedala

Område: Nyexploatering för bostäder (Erlandsdalsområdet)
Markbeskaffenhet: Finjord (silt och lera)
Här gjordes ett försök att endast sortera dessa schaktmassor.
Vid försöket konstaterades att sorteringen fungerade.

5.4

Torup

Område: Distributionsledning i skog, ängs- och åkermark
Markbeskaffenhet: Finjord, grovsand, grovgrus och grovsten.
Rördimension: de 125
Vid arbetets utförande konstaterades att metoden fungerade
utmärkt.
Läggningshastighet: 100 - 150 m/dag.
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Teknisk utvärdering
Den tekniska utvärderingen visar följande.
-

Vid de utförda proven gick det att sortera en fraktion av
0-8 mm ur samtliga förekommande schaktmassor.
Utrustningen fungerade till belätenhet vid torra markförhållanden. Däremot kunde konstateras att medarna pä
sorteringsverket ville skära ned i marken vid blöta markförhällanden. Medarna bör därför eventuellt ersättas med
larvfötter eller hjul.
Det har visat sig att med ett fast centrummonterat grävaggregat pä grävmaskinen uppstår svårigheter att förflytta
läggningsbox och sorteringsverk i schaktgropens längdriktning. Om man använder denna typ av grävmaskin
måste man förflytta denna i sidled vilket medför mindre
framdrift och arbetsområdets bredd ökar i förhällande till
den grävmaskin vi använt enligt figur ovan.

-

Vid kuperad terräng bör trumsiktens lutning i
sorteringsverket kunna justeras för att nä tillräcklig
sortering.

-

Vid riklig förekomst av grovsten och tunt matjordstäcke
konstaterades en stor mängd sten omedelbart under matjordsytan efter återställning av arbetsområdet. Detta
material riskerar att komma upp i ytan vid plöjning.

-

Vid Södervång i Löddeköpinge, Karlslundsområdet i Höör
och Torup skedde en kontroll av förläggningen av gasrör
och signalkabeL Dä konstaterades att gasrörets och
signalkabelns läge i schaktgropen uppfyllde gällande
normer.
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Bredden på arbetsområdet kan halveras i förhållande till
konventionell förläggning.
Färre transporter behövs längs schaktgropen eftersom
schaktmassorna efter sortering kan användas för kringfyllnad. Detta innebär att markskadorna minskar betydligt.
-

Den största besparingen består i att man inte behöver
anskaffa grusmateriaL En anläggningsarbetare inbesparas
eftersom grushanteringen inbesparas.

-

Enligt Naturvårdsverkets aktionsprogram Miljö93 finns bl a
ett förslag om miljöskatt på naturgrus, vilket kommer att
öka priset på grusmaterial avsevärt
Den ekonomiska helhetsbedömningen vid förläggning med
denna metod är att man kan göra en kostnadsbesparing på
ca 25 %jämfört med konventionell läggning.

7.2

Jämförande kostnadskalkyl för
gasledning (0 125) Torup- Brännögård
Sträcka: 3000 m
schaktning med
sorteringsverk
(kr/m)

Konventionell
schaktning
(kr/m)

Avbaning

10

10

schaktning m m

93

122

Svetsning gasrör

26

26

7

7

19

19

__.2_5_

45

180

229

Entreprenadarbete

Återställning av jordmån
inom arbetsområdet
Övrigt (signalkabel/varningsband, korsningar m m)
Skördeskador
Summa
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Kommentarer
schaktning
l schaktning ingår jordschakt, ledningsbädd (fall Bl,
kringfyllning (fall Bl, resterande fyllning (fall Al, packning
samt borttransport av överblivna massor.
Förklaring: Fall A = schaktmassor inom arbetsområdet
Fall B = anskaffade grusmassor
l det lägre priset för schaktning med sorteringsverk ligger en
besparing av 1 st anläggningsarbetare samt ej anskaffning av
grusmaterial i förhållande till konventionell schaktning.
skördeskador
Kostnaderna härför är uppskattade. Vid konventionell
läggning är kostnaden ca 45:-/m. Att kostnaden blir mindre
vid användning av sorteringsverk beror på mindre arbetsområde och minskad packning av överytan i arbetsområdet.
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Slutsatser
Våra slutsatser är följande
Fältsortering av olika schaktmassor går praktiskt att
genomföra.
-

Gasrör och signalkabel kan med denna teknik förläggas
enligt NGDN-90.

-

Grusmaterial behöver ej anskaffas och endast små
mängder överskottsmaterial uppkommer.

-

Transporter längs ledningsgraven minskar.
Arbetsområdets bredd blir mindre.

-

Kontrollen av schaktgrop, ledningsbädd och kringfyllnad
kan reduceras.
Totalkostnaden, jämfört med konventionell läggning, blir i
allmänhet lägre.
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