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Integrerad materialförvaltning

Utkast Broschyr 20140924

Optimass tar fram verktyg och stöd så att alla sorters  
jord- och bergmassor blir integrerade i byggandets dagliga processer
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Sven Wallman, NCC
- Certifierade materialterminaler är en 
viktig förutsättning för att skapa trygghet 
och för att jord- och bergmassor ska 
nyttiggöras på bästa sätt.

Andreas Ramström, Trafikverket
- Hantering av material är ett centralt 
moment i vägbyggande och därför arbetar 
Trafikverket kontinuerligt med att utveckla 
detta område.

Användning, klassificering & uppgraderingSortering & styrning på arbetsplatser
Ökad återvinning 
Genom uppgradering av material kan resurser sparas, 
transporter minskas, nya applikationer etableras och 
teknik introduceras som till exempel stabilisering och 
fraktionering. WP2 arbetar för att ge förutsättningar för 
effektivare utnyttjande av jord- och bergmassor så att 
de kan användas i mer högkvalitativa applikationer. 

Ny teknik och nya riktlinjer
Jord- och bergmassor kan delas in i 1) de som liknar de 
gängse, till exempel entreprenadberg, 2) idag  
lågkvalitativa, och 3) oanvändbara material. Optimass 
tar fram en vägledning för hantering av dessa till 
2015. Till denna vägledning kopplas goda exempel för till 
exempel lera, morän, fyllnadsjordar och entreprenadberg 
där också olika tekniker lyfts. Demonstrationsprojekt 
används för att bygga upp och sprida kunskap.

Vägbanande byggherrar 
Nya direktiv för upphandling ger möjligheter för bygg-
herrar som vill förbättra sin resurshantering. Målet är att 
de ska kunna ta ställning till geokonstruktioner med  
uppgraderade jord- och bergmassor för till exempel 
under- och överbyggnader, stödfyllningar, barriärer och 
deponier. Optimass kan tillsammans med Trafikverket 
bana väg för nya lösningar genom att ta fram riktlinjer för 
acceptans av dylika konstruktioner. 

Effektivare utbyte mellan projekt 
Dagens masshantering baseras vanligen på en mass-
balans inom de enskilda entreprenaderna. Samtidigt 
uppstår ofta en situation där massor inte alltid kan 
nyttjas högkvalitativt i egna eller angränsande  
entreprenader. 

Förenkla informationsutbytet
Kunskap om detta komplexa flöde, sortering och de  
styrande faktorerna för utbyte av massor behöver  
utvecklas. Sådan kunskap möjliggör och ökar  
förutsättningarna för att kunna tillhandahålla fler  
produkter och tjänster. Därtill kan en starkare affär 
utvecklas. BIM (Building Information Model) är på 
frammarsch, samtidigt som andra avancerade system 
och teknik finns framtagna i branschen och för andra  
sammanhang. 

Anläggningsentreprenörer har lösningen           
Anläggningsentreprenörer har en central roll för  
utvecklingen av nya lösningar. Målsättningen är  
1) att tekniker för sortering av material och hantering av 
fraktioner på arbetsplatser är spridda, 2) att praxis för 
utbyte av information mellan olika projekt utvecklas, 
och 3) att tekniker för mass- och enhetsposition är  
identifierade, samt 4) att fördjupad kunskap om de  
betydande faktorerna för effektiv styrning av material-
flöden har utvecklats.

WP1 WP2
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Nationell plattform & internationell samverkanPrivat & offentlig materialförvaltning
Samordnad materialförsörjning
Centralt för en effektiv och mer samordnad material-
hantering är att tillhandahålla ytor för materialterminaler 
där jord- och bergmaterial kan lagras och hanteras för 
att sedan utväxlas mellan projekt. Idag trycks sådana 
ytor allt längre ut från storstadsområden vilket ökar 
transportarbetet och minskar möjligheterna till effektiv 
samordning. Den regionala och kommunala  
översiktsplaneringen är centrala verktyg för att kunna 
tillhandahålla ytor och öka samordningen. 

Säkra lokaliseringar
Optimass undersöker potentialen med en effektivare 
hantering av jord och bergmassor och kvantifierar klimat- 
och energivinster. Optimass utvecklar även verktyg för 
att prognostisera uppkomsten av jord- och  
schaktmassor vilket ger viktigt underlag till den 
kommunala och regionala översiktsplaneringen. Detta 
möjliggör också affärer för ökad återvinning och åter-
bruk av jord och entreprenadberg. Utifrån detta arbete 
utreds möjligheterna för lokalisering av ytor. 

Planering med resursperspektiv 
Arbetet karaktäriseras av ett högt branschdeltagande 
med målsättningen att utveckla och förmedla kunskap, 
samt att förankra och implementera resultat i praktik-
en. Optimass WP3 genomförs i nära samverkan med 
aktörer som Trafikverket, kommuner och landsting, 
entreprenörer och transportörer. Fokus är Stockholms- 
regionen och Södertörn. 

Användning, klassificering & uppgradering

Fredrik Meurman, TMR/SLL 
-  Politiker och centrala tjänstemän borde 
samlas för en lufttur över Stockholm! De 
sår i landskapet som uttaget av jungfruligt 
material lämnar syns tydligt från ovan.

Line Beydoun, Oslo Kommun
- Att ta del av andra städers lösningar 
och erfarenheter är värdefullt för mitt 
dagliga arbete och inte minst för  
fortsatt utveckling.

Lära & utveckla 
Användningen av jord- och bergmaterial i byggande är 
ingalunda ett nytt påfund. Det finns en mångfald av kloka 
lösningar för uttag ur täkter, återvinning, samordning och 
planering. Kunskapen finns också hos enskilda aktörer 
och liknande projekt i Sverige, Norden och internationellt. 
En öppenhet och bredare spridning av kunskapen menar 
vi ska ge oss nyfikna nya lösningar och affärsmöjligheter. 

Plattform för kunskapsutbyte
Idag finns ingen enskild ägare av möjligheten att utveckla 
hanteringen av jord- och bergmaterial. Istället är det ett 
ansvar som är fördelat på en mångfald av aktörer. Idag 
arbetar Optimass med fokus på anläggnings- 
entreprenörer (WP1), byggherrar (WP2) och offentliga 
samt privata materialförvaltare (WP3). I WP4 samman-
ställer vi vunna erfarenheter och ger möjligheter för 
nyfikna och handlingskraftiga beslutsfattare på regional 
och nationell nivå att också delta.     
Handlingskraftig politik 
De miljarder som ligger i potten ska på något sätt 
fördelas mellan de aktörer som deltar. Vi menar att det 
finns ett stort utrymme för politiker och ledande besluts-
fattare i näringslivet att utveckla framtidens  
materialförvaltning i Sverige och exportera densamma. 
Detta skulle gagna alla aktörer, leda till smartare  
resursutnyttjande, lägre kostnader och möjligheter att 
utveckla nya tjänster och produkter i framtidens urbana 
städer.   

WP3 WP4
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Optimass är ett flerårigt projekt som finansieras av 
Trafikverket och Formas tillsammans med medverkande 
aktörer. Optimass är organiserat i fyra arbetspaket och 
arbetet leds av Luleå Tekniska Universitet. När projektet 
är som mest aktivt arbetar cirka 20 personer i tillämpade 
delar och 6-8 doktorander fördjupar sig i olika sakfrågor. 
På vår hemsida hittar du beskrivningar av Optimass 
olika delprojekt, se www.optimass.se. 

Vision – framtidens materialförvaltning
Optimass tar fram verktyg och stöd så att alla sorters 
jord- och bergmassor blir integrerade i byggandets 
dagliga processer.

När städer växer och vi bygger nya bostäder och infra-
struktur behövs stora mängder material. Det betydande 
tonnaget utgörs av jord- och bergmaterial som tillverkas 
i täkter och genereras vid byggverksamhet. Denna 
metabolism av jord- och bergmaterial omsätter tiotals 
miljarder kronor och motsvarar cirka 10-14 ton per år 
och person. Kan vi optimera detta system finns många 
nyttor som kan tillgodogöras.

Vi bygger för miljarder

Bo Svedberg, WP1 & WP4
bo.svedberg@ltu.se 
0730-300 410

Yvonne Rogbeck, WP2
yvonne.rogbeck@swedgeo.se 
013-201 893 

Kristina Lundberg, WP3
kristina.lundberg@ltu.se 
073-674 26 22

www.optimass.se

Optimass 2014–2017

Projektet Optimass bidrar med att utveckla verktyg och 
stöd (vägledning, demonstration av teknik, goda  
exempel) som ska lägga grunden för förbättrad praxis, 
nya produkter och tjänster. Dessutom vill Optimass 
initiera och utveckla en bredare samverkan mellan 
nyckelaktörer. Optimass är därför organiserat i fyra 
arbetspaket inom vilka tillämpade uppgifter och forskning 
utförs avseende:

• Sortering och styrning på arbetsplatser 
• Användning, klassificering och uppgradering
• Offentlig och privat materiaförvaltning
• Nationell plattform och internationell samverkan

I varje paket genomförs tillämpade uppgifter parallellt 
med forskning och utveckling. 

Förbättrad resurshantering och ökad återvinning, 
svensk miljöteknik och tjänster kan utvecklas samtidigt 
som transportarbetet optimeras.

Optimass utvecklar verktyg och stöd

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!
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Våra samarbetspartners


