
Maria Arm 1 (16) WP2 Vägledning 1 

WP1: Bättre samordning 

Masshantering över entreprenadgränser genom 

– System för informationsutbyte  

Effektivare hantering av jord- och 

bergmassor vid byggande genom: 

WP2: Bättre utnyttjande 

– Metod för matchning av egenskaper med önskad funktion 

– Tekniker för prevention och förädling (uppgradering) 

– Vägledning ”Användning av schaktmassor”  

WP3: Bättre styrning 

– Underlag för att styra materialflöden (för kommuner och regioner) 



Maria Arm 2 (16) 

Vägledning för användning av 

jord- och bergmassor  

WP2 Vägledning 



Maria Arm 3 (16) WP2 Vägledning 3 

Utskickat diskussionsunderlag 

3 

1. Konstruktioner kan utföras med modifierade material 

på ett sätt som inte är praxis.  

a) Hur ska beställaren kunna godkänna den typen 

av konstruktioner? Behöver vi en metodik för 

godkännande eller räcker det med att ställa 

funktionskrav?  

b) Hur kan funktionen i sådana fall verifieras?  

2. På vilket sätt värderas återvinning idag? Hur bedöms 

hållbarhet?  

3. Vems ansvar är det att öka återvinningen, minska 

transporterna och minska miljöpåverkan? Varför?  



Maria Arm 4 (16) WP2 Vägledning 4 

Klassificering, förädling och 

användning av schaktmassor 

1. Bestäm befintliga materialegenskaper  
(teknik och miljö) 

2. Jämför med krav för olika 
användningsområden 

3. Undersök förädlingspotential  
(on site / off site) 

4. Bedöm hållbarhet för olika 
hanteringar / användningar 

5. Besluta om hantering och 
användning 

Testmetoder 

Klassificering 

TRV 

AMA 

Modifierings- 

tekniker 

Nya typ- 

konstruktioner 

Bedömnings-

metoder 



Maria Arm 5 (16) WP2 Vägledning 5 

Steg 1: Materialegenskaper/klassning 



Maria Arm 6 (16) WP2 Vägledning 6 

Klassificering, förädling och 

användning av schaktmassor 

1. Bestäm befintliga materialegenskaper  
(teknik och miljö) 

2. Jämför med krav för olika 
användningsområden 

3. Undersök förädlingspotential  
(on site / off site) 

4. Bedöm hållbarhet för olika 
hanteringar / användningar 

5. Besluta om hantering och 
användning 

Testmetoder 

Klassificering 

TRV 

AMA 

Modifierings- 

tekniker 

Nya typ- 

konstruktioner 

Bedömnings-

metoder 



Maria Arm 7 (16) WP2 Vägledning 7 

Steg 2: Matchning 
Konstruktionens funktionskrav – Materialets prestanda 

Exempel på en vägöverbyggnad 

• Vägar 

• Upplagsytor, parkeringsplatser 

• Järnvägar 

• Ledningsgravar 

• Utbyggnad i hamnområden 

• Invallning mot översvämning 

• Deponitäckning  

• Markjustering 

 

• Alternativ konstruktion 

”Konstruktioner” 



Maria Arm 8 (16) WP2 Vägledning 8 

Steg 2 forts: Matchning 
Konstruktionens funktionskrav – Materialets prestanda 

• ändrade lagertjocklekar eller ändrat materialval 

• måste beskrivas och godkännas före användning 

• beskrivning = ingående material och en teknisk, ekonomisk 

och miljömässig värdering och bedömning av lämpligheten.  

 

Ett väl dokumenterat referensobjekt är en bra utgångspunkt. 

Alternativ konstruktion 



Maria Arm 9 (16) WP2 Vägledning 9 

Klassificering, förädling och 

användning av schaktmassor 

1. Bestäm befintliga materialegenskaper  
(teknik och miljö) 

2. Jämför med krav för olika 
användningsområden 

3. Undersök förädlingspotential  
(on site / off site) 

4. Bedöm hållbarhet för olika 
hanteringar / användningar 

5. Besluta om hantering och 
användning 

Testmetoder 

Klassificering 

TRV 

AMA 

Modifierings- 

tekniker 

Nya typ- 

konstruktioner 

Bedömnings-

metoder 



Maria Arm 10 (16) WP2 Vägledning 10 

Steg 3: Förädlingspotential 

• Justera kornstorlek eller 

kornstorleksfördelning 
(on site eller off site) 

• Öka hållfasthet 
(on site eller off site) 

• Minska miljöfarlighet 



Maria Arm 11 (16) WP2 Vägledning 

Exempel på användningsområden 

för förädlade överskottsmassor 

• Väg, GC-väg          

 Underbyggnad/fyllning, skyddslager, förstärkningslager 
  

• Funktionslager  

 Dränerande, kapillärbrytande eller materialskiljande lager 
 

• Ledningsgravar     
 Bädd, kringfyllning 

 

• Fyllning  

för vegetationsytor 

 



Maria Arm 12 (16) WP2 Vägledning 12 

Klassificering, förädling och 

användning av schaktmassor 

1. Bestäm befintliga materialegenskaper  
(teknik och miljö) 

2. Jämför med krav för olika 
användningsområden 

3. Undersök förädlingspotential  
(on site / off site) 

4. Bedöm hållbarhet för olika 
hanteringar / användningar 

5. Besluta om hantering och 
användning 

Testmetoder 

Klassificering 

TRV 

AMA 

Modifierings- 

tekniker 

Nya typ- 

konstruktioner 

Bedömnings-

metoder 



Maria Arm 13 (16) WP2 Vägledning 13 

Steg 4: Hållbarhetsbedömning 

” En hållbar utveckling tillgodoser 

dagens behov utan att äventyra  

kommande generationers 

möjligheter att tillgodose  

sina behov.” 

Social 

Ekonomisk Ekologisk 

Rättvis 
Hållbar 

Genom- 

förbar 

Acceptabel 



Maria Arm 14 (16) WP2 Vägledning 14 

Klassificering, förädling och 

användning av schaktmassor 

1. Bestäm befintliga materialegenskaper  
(teknik och miljö) 

2. Jämför med krav för olika 
användningsområden 

3. Undersök förädlingspotential  
(on site / off site) 

4. Bedöm hållbarhet för olika 
hanteringar / användningar 

5. Besluta om hantering och 
användning 

Testmetoder 

Klassificering 

TRV 

AMA 

Modifierings- 

tekniker 

Nya typ- 

konstruktioner 

Bedömnings-

metoder 



Maria Arm 15 (16) WP2 Vägledning 15 

Att lösa 

• Hur visar man att ett material duger när det saknas 

funktionskrav för konstruktionen?  

• Hur redovisar man material- 

prestanda med hänsyn till  

prestandakrav, mätosäkerhet  

och variabilitet hos materialet? 

• Hur väver man in  

hållbarhetsbedömningen? 



Maria Arm 16 (16) WP2 Vägledning 16 

En effektivare användning av överskottsmassor 

bidrar till resurshushållning 
 

o Egenskaperna ska alltid dokumenteras och materialet 

klassificeras 

o Förädling ökar användbarhet, kvalitet och värde  

Sammanfattning 

OptiMass vägledning ska ge stöd i arbetet 


