Kommunala styrmedel för minskad
klimatpåverkan från masstransporter
Goda exempel från tre kommuner

Förord
Sverige bygger som aldrig förr. Den höga byggtakten medför ökande antal byggtransporter i
urbana miljöer som ger upphov till en mängd problem såsom till exempel trängsel och
koldioxidutsläpp. Byggtransporterna består av 1) jord och bergmassor) 2) byggelement 3)
byggrelaterade personaltransporter.
Det finns stora möjligheter att minska transportarbetet genom återbruk jord och bergmassor.
Återbruk av massor sparar naturligtvis resurser av framförallt bergmaterial men även
natursand och grus men de stora vinsterna med en mer resurseffektiv masshantering ligger i
ett minskat transportbehov och minskade klimatutsläpp.
I skriften berättar tre kommuner hur man valt att arbeta med masshanteringen i sina
exploateringsprojekt. Som läsare får du ta del av gjorda erfarenheter och får exempel på
organisatoriska lösningar, arbetssätt, planering och upphandling för en mer hållbar
masshantering. Skriften vänder sig i första hand till dig som är förtroendevald eller tjänsteman
i kommun, landsting och region eller arbetar med eller är intresserade av att minska det
ökande antalet byggtransporter i urbana miljöer. Vår förhoppning är att väcka nya tankar,
idéer och synsätt som kan tillämpas i det dagliga arbetet med dessa frågor.
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MASSTRANSPORTER – DAGENS UTMANINGAR
Städer som växer
Sveriges befolkning ökar, 700 000 nya bostäder behöver byggas fram till 2025 om vi ska
kunna möta behoven. Byggtakten är redan idag den högsta sedan miljonprogrammets dagar
och fortsätter än så länge att öka. Den höga byggtakten i storstadsområdena medför ett högt
antal byggrelaterade transporter, varav ungefär en fjärdedel är transporter av ballastmaterial
som används till byggande eller jord och bergmassor som schaktas i samband med byggande.
Byggbar mark i attraktiva lägen är dessutom en bristvara i många städer i Sverige. Många
kommuner strävar efter att exploatera strandnära områden till bostadsbyggande. Dessa två
faktorer har lett till att gamla industri- och hamnområden med olika typer av
markföroreningar saneras för bostadsbyggande. Detta leder i sin tur till ökat behov av att
transportera bort förorenade jord- och bergmassor. Forskning visar att om byggandet
utvecklas som väntat och om inga åtgärder för att minska utsläppen vidtas kommer
transportsträckorna för jord och bergmaterial öka med upp till 40 % och koldioxidutsläppen
med cirka 30 % fram till 2025.

”Masstransporterna står redan idag för 25% av
den tunga trafiken i storstäderna”
Lastbilstransporter i tätbebyggda områden har begränsad framkomlighet, samtidigt som de
bidrar till ökad trängsel i städerna. Transportrelaterade kostnader, både företags- och
samhällsekonomiska, ökar. På senare tid har det visat sig att den planerade byggtakten är svår
att uppnå på grund av kapacitetsbrist för de tunga transporterna.
Problembilden är klar, men samtidigt är förflyttningar av jord- och bergmassor ofrånkomliga
om man vill fortsätta utveckla städerna med nya bostäder och ny infrastruktur. Därför behöver
transporterna effektiviseras och anpassas till målet om 70% minskning av klimatutsläpp från
inrikes transporter till 2030.

Starkt decentraliserad styrning i enskilda projekt
En av bidragande orsak till det stora antalet jord och bergtransporter i byggandet är att
återbruk och återvinning samt transportarbetet är starkt decentraliserat, dvs bygg och
anläggningsprojekt arbetar för att få massbalans och reducera transporterna i det enskilda
projektet. Det finns ingen samplanering för närliggande bygg och anläggningsprojekt i en
region.
Detta innebär att schaktade jord och bergmassor först måste transporteras bort från bygget till
en extern hanteringsyta eller till deponi. Därefter köps nya massor in från en täkt och körs in
till bygget för att fylla igen det schaktade området. Returtransporterna går ofta tomma till och
från byggplatser, täkter och deponier.
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”Mer än 30 % av lastbilarna som kör massor
är tomma returtransporter”
Lösningar för klimatsmart byggande
Genom att optimera massbalansen inom en region istället för inom de enskilda
byggprojekteten kan stora energi och koldioxidbesparingar uppnås. För att lyckas med en
sådan samordning krävs lokala masshanteringsytor där schaktade massor kan lagras men även
förädlas.
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DYNAMISKT INKÖPSSYSTEM OCH
MASSLOGISTIKCENTER FÖR ATT REDUCERA
KLIMATUTSLÄPPEN FRÅN TRANSPORTER AV
JORD OCH BERG
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Norra Djurgårdsstaden är ett stort exploateringsområde i Stockholms innerstad med uppdrag
att bli ett föredöme inom hållbar stadsutveckling. En utmaning i projektet är att bebyggelsen
anläggs på ett gammalt industriområde som måste saneras inför stadsutbyggnaden.
Marksaneringen och byggnation av hus och infrastruktur ger upphov till en stor mängd
schaktmassor, cirka 3 miljoner ton, varav cirka hälften behöver transporteras till externa
mottagningsanläggningar för behandling eller deponering.
Transporter medför stora kostnader för såväl projektet som miljön och samhället i stort, inte
bara räknat i kronor utan även i form av klimatutsläpp, buller, trängsel och olycksrisker.
För att effektivisera transporterna har masshanteringen centraliserats och deponitransporter
planeras att genomföras med sjöfart istället för som traditionellt med lastbil. Parallellt utreds
möjligheten att inom projektet kunna hantera massor på ett klimatsmart sätt, bland annat
genom att använda fossilfria bränslen och eldrift till arbetsmaskiner.

Målsättningarna
Tre övergripande projektmål har ställts upp för Norra Djurgårdsstadens masshantering.
1. Minska transportarbetet till och från arbetsplatsområdet med 50 %.
2. Minska totala utsläppen av klimatgaser med 50 %.
3. Effektivisera transportflöden och minska transportkostnaden med 50 %.

Dynamiska upphandlingssystem för transporter
En förutsättning för att lyckas med att effektivisera transporterna har varit att Stockholm valt
att handla upp transporterna för sig för att på så sätt kunna styra dessa i högre grad. Vanligtvis
inkluderas transporterna i den övergripande entreprenadupphandlingen vilket minskar
möjligheterna till att ställa krav på dessa eftersom transportdelen i de flesta fall utgör en
marginell del av en varuupphandling och därmed inte har tillräcklig koppling till föremålet för
upphandling.

Upphandlingarna av transporter har genomförts med hjälp av ett dynamiskt inköpssystem. Ett
dynamiskt inköpssystem kan förklaras som ett ramavtal som är öppet att ansluta sig till under
en avtalstid. Upphandlingsmodellen innebär att beställaren avropar transporterna löpande när
behov uppstår. Upphandlingarna har gjorts med selektivt förfarande, det vill säga alla
leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven kommer att godkännas och ingå i systemet.
Beställaren kommer under hela giltighetstiden ge leverantörer möjlighet att ansöka om att få
delta i systemet. Beställaren äger inte rätt att begränsa antalet leverantörer i systemet. Det är
också möjligt för leverantörer att lämna systemet under giltighetstiden.
Beställaren bjuder in alla leverantörer, som godkänts som deltagare i det dynamiska
inköpssystemet, att lämna anbud för varje kontrakt som ska tilldelas.
Inom ramen för det dynamiska inköpssystemet kommer även Stockholm handla upp
sjötransporter till ett antal deponier för de förorenade schaktmassor som uppkommer i
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marksaneringarna. Även andra beställare inom Stockholms stad kan under giltighetstiden
komma att använda sjötransporter till deponierna.

Masslogistikcenter, MLC
Utöver det dynamiska inköpssystemet har exploateringskontoret i Stockholms stad anlagt en
verksamhet med mottagning och sortering av schaktmassor i Norra Djurgårdsstaden.
Anläggningen har de valt att kalla masshanteringsyta eller masslogistikcenter (MLC), analogt
med det bygglogistikcenter, BLC, som sedan tidigare har visat sig vara ett framgångskoncept
inom projektet. Masshanteringen på ytan sker inomhus i en hallbyggnad. Massor kommer in
till masshanteringsytan med lastbil som tippar materialet i inlastningsfickorna i hallen.
Massor sorteras och mellanlagras i lagringsfack i hallen utefter föroreningsgrad. Det material
som bedöms kunna återanvändas i stadsbyggnadsprojekten sorteras ut och skickas med lastbil
tillbaka till produktionen.
Material kommer lastas ut till fartyg via ett transportband som leder till en skeppslastare vid
kajen. Från skeppslastaren kommer materialet falla genom en avlastningsbälg som kommer gå
ner under fartygets lastutrymmes överkant. Transportbandet och skeppslastaren kommer ha en
kapacitet på 500 ton/h, och båda kommer vara inbyggda för skydd mot damning, buller,
fallande stenar och grus samt rinnande lakvatten. Fartygets transportutrymmen kommer vara
täckta.

Resultat
På masshanteringsytan i Norra Djurgårdsstaden sorteras massor ut för återanvändning vilket
innebär att mängden massor som går till deponi minskar. Återanvändningen medför en
reducering av utsläpp av klimatgaser och energiåtgång med drygt 50 % jämfört med den
hantering som är vanligast vid schaktarbeten, vilket är att överskottsmassor transporteras
direkt från byggarbetsplatsen till deponi.
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Återanvändningen av ballastmaterial vid maxkapacitet i anläggningen blir cirka 360 000
ton/år, vilket är ungefär tre gånger mer än mängden återanvänt och lokalt krossat material som
för närvarande används i NDS och motsvarar 4 % av Stockholms läns täktuttag.
Dessutom kan antalet transporterna reduceras med 25 % när hela systemet med
masshanteringsyta och sjötransporter är i drift.

8

ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT FÖR
KLIMATNEUTRALA TRANSPORTER AV JORD OCH
BERG I HELSINGFORS, FINLAND
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Helsingfors med omnejd är en tillväxtregion och staden har under det senaste decenniet haft
som målsättning att bygga 6 000 – 7 000 nya bostäder varje år. Mot slutet av 00-talet
uppmärksammade stadens tjänstemän en oroväckande utveckling då stadens kostnader för
masshantering hade börjat öka snabbt, massor transporterades för kvittblivning allt längre
sträckor och det började bli brist på deponikapacitet i huvudstadsområdet. Utsläppen från
masstransporterna ökade i takt med transporterna och återanvändningsgraden av
schaktmassorna var låg. Man konstaterade att staden behövde agera för att bryta den olyckliga
trenden.

Organisation
2009 grundades en samarbetsgrupp där stadens olika förvaltningar gemensamt söker lösningar
för en mer effektiv masshantering. En koordinator för arbetet tillsattes 2014.
Masskoordinatorn arbetar med masshanteringen både på strategisk och operativ nivå och leder
samarbetsgruppens arbete.

Målsättningarna
I stadens miljöpolicy från 2012 antogs målsättningen att utveckla en ekoeffektiv masslogistik
senast 2020. Det första fyråriga utvecklingsprogrammet för cirkulär hantering av
schaktmassor antogs 2015 och hade tre huvudmål:
1. Reducera volymen schaktmassor och främja materialeffektiviteten
2. Främja återanvändning av schaktmassor
3. Säkra deponeringsplatser för överskottsmassor
För närvarande håller ett uppdaterat program för hanteringen av schaktmassorna på att tas
fram.

Arbetssätt
Helsingfors stad har utvecklat ett systematiskt arbetssätt för masshantering. För att uppnå
målen har principer för markbyggandet tagits fram.
1. Byggmetoder som minimerar utschaktningen prioriteras och schaktmassorna som
uppstår nyttiggörs i samma eller närliggande projekt.
2. Överskottsmassor är en resurs som nyttiggörs systematiskt.
3. Markytor som bebyggs används effektivt så att andra ytor kan lämnas i naturligt
tillstånd.
4. Jungfruliga material används sparsamt och ersätts med fördel med återvunna material.
Hela stadsmiljösektorn (motsvarar de tekniska förvaltningarna i svenska kommuner) är
inblandad, och masshanteringsfrågan är integrerad i samhällsplaneringens och
samhällsbyggandets olika faser från översiktsplanering till projektering och genomförande av
samhällsbyggnadsprojekt, och varje avdelning har sina respektive ansvarsområden i
masshanteringsarbetet. Massbalansberäkningar görs i samhällsbyggnadsprocessens alla faser
och masskoordinatorn håller ihop massbalansprognoserna.
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Masskoordineringen sker både på en strategisk och operativ nivå. När man kommer till
projekteringsfasen görs en massanmälan till masskoordinatorn. Den är standardiserad och
baseras på en gemensam klassificering av masstyperna. Hittills har man använt Excel-filer,
och för närvarande pågår ett arbete för att digitalisera masskoordineringen i en databas.
Masskoordinatorn letar aktivt efter byggobjekt där massorna kan nyttiggöras, och vid behov
har byggobjekt för nyttiggörande skapats i form av till exempel bullervallar och
landskapsutformning i parker och friluftsområden.
Staden har ett tiotal strategiskt placerade masshanteringsytor/materialterminaler som i
huvudsak ligger i anslutning till större exploateringsprojekt. Ytorna har säkrats i tidiga
planeringsfaser och möjliggörs av att staden äger relativt mycket mark. Helsingfors stad har
ett eget byggbolag, Stara, som bygger cirka hälften av stadens infrastrukturprojekt och även
driftar materialterminalerna. Massorna övergår inte till byggentreprenörerna per automatik,
utan masskoordinatorn hänvisar en lämplig användning till dem. Fördelen med driften i egen
regi är att massorna vid behov kan ligga en något längre tid på terminalerna i väntan på
tidsmässig matchning av projekt med massbehov. Arbetssättet har i det stora hela gynnat även
de privata entreprenörerna eftersom kvittblivning och transport av massor har varit en stor
kostnad som entreprenörerna tidigare fick stå för.

Resultat
Ett systematiskt arbete med masshantering har visat sig att ha både ekonomiska och
ekologiska fördelar. Staden räknar sig att under fem års tid ha sparat totalt
•

32 miljoner euro

•

4,5 miljoner liter bränsle

•

11 311 ton koldioxid

Därtill har mängden av återanvända massor 10-faldigats från 110 000 ton till 1,1 miljoner ton
per år.

Samarbeten och framtid
Grannkommunerna Esbo och Vanda har nyligen utsett masskoordinatorer, och kommunerna
samarbetar även via den gemensamma avfallshanteringen som sköts av HRM, Samkommunen
Helsingforsregionens Miljötjänster.
På nationell nivå är Helsingfors stad engagerad bland annat i forskningsprogrammet Uuma
som är inne på sin tredje programperiod. Alla större städerna i Finland är med i Uuma som
verkar för FoI och kunskapsutbyte för cirkulär hantering av olika typer av schaktmassor.
Utvecklingsområden som man arbetar med är bland annat hållbar hantering och nyttiggörande
av förorenade massor och massor av sämre geoteknisk kvalité, nyttiggörande av
rivningsavfall såsom betong samt digitalisering.
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STRATEGI OCH PLANERING FÖR LOKAL
OCH CIRKULÄR MASSHANTERING I
TYRESÖ KOMMUN
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Tyresö är en kommun i Stockholms län. Kommunen är belägen på den nordöstra delen av
Södertörn med Östersjön och Stockholms skärgård i öster. Sedan 50-talet har kommunen haft
en kraftig befolkningstillväxt och befolkningen har ökat från cirka 5000 invånare till 47 000
invånare år 2017.
Expansionerna har till stor del skett genom omvandling av fritidshusområden till
permanentboende. Den utvecklingen har framförallt varit stark i de östra delarna av
kommunen. Tyresö kommun beslutade tidigt i denna omvandlingsprocess att förnyelsearbetet
skulle ske genom detaljplaneläggning där kommunen i första hand skulle stå som huvudman.
Kommunen skulle i och med det ansvara för utbyggnaden och driften av både gator och V/A.
I och med ombyggnationen av gator och V/A uppstod stora mängder schaktmassor.

Strategi för lokal masshantering
Tyresö kommun insåg tidigt att masshanteringen generar mycket tunga transporter i och från
omvandlingsområdena. Redan 2012 inrättade därför kommunen en masshanteringsstrategi
som fokuserar på hur östra Tyresö ska hantera massor (berg, jord och lera) från byggen. De
var därmed först i Sverige med att anta en masshanteringsstrategi. Sedan 2017 har kommunen
dessutom en anställd projektledare för den lokala masshanteringen med ansvar för den
övergripande planeringen. Detta angreppssätt med en kommunal strategi och en inrättad tjänst
för lokal och cirkulär masshantering är unikt i Sverige.
Med stöd av strategin kan Tyresö kommun styra transporterna av massor som uppstår i
kommunens omvandlingsprojekt till ett lokalt upplag. Där hanteras berget för att sedan
återvinnas som fyllmaterial i ombyggnationen av gator och V/A.

Lokal masshantering i kommunala planer
Även i Tyresös översiktsplan Tyresö 2035 fastslås att kommunen ska sträva efter att hantera
schaktmassor lokalt med hjälp av upplagsplatser. I ett första skede ska detta genomföras vid
omvandlingen av Östra Tyresö, där kommunen själv står för entreprenaden. Ambitionen är
dock att på längre sikt möjliggöra för hantering av massor lokalt även vid externa
entreprenader.
I översiktsplanen anges att till varje kilometer väg som byggs behövs cirka 4000 m2 område
för etablering och upplag. Platser för masshantering ska vara tillgängliga från transportvägar
och gärna redan utnyttjas för liknande ändamål. De ska gärna ligga en bit ifrån bostäder och
känsliga natur-, kultur-, och fritidsområden samt vara stora nog för massor och maskiner.
I kommunens Strategi för östra Tyresö anges att masshantering ska genomföras i enlighet
med kommunens masshanteringsstrategi. Detta innebär mer specifikt att detaljplanerna ska
reglera tillfälliga etablerings- och upplagsplatser med en planbestämmelse. Även arbetsbodar,
skyltar mm regleras i planskedet. I planbeskrivningen ska syftet med etablering och upplag
tydligt framgå.
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Strategisk partnering
Tyresö har valt att utveckla östra Tyresö i strategisk partnering. Strategisk partnering är när en
byggherre, i det här fallet Tyresö, har beslutat sig för att arbeta med samma leverantörsteam i
flera projekt och kontinuerligt utveckla samarbetet och prestationerna under projektens gång.
Fördelarna med strategisk partnering är att det anses ge bättre koll på ekonomin, tydligare
dialog med boende och dessutom en chans till sysselsättning för långtidsarbetslösa.
Utifrån masshanteringen blir det även enklare med en entreprenör som då kopplat till de sju
etapperna i östra Tyresö får tillgång till en upplagsyta som kommunen tillhandhåller. Endast
upphandlad entreprenör får tillgång till den lokala masshanteringsytan. Information och
kommunikation med boende förenklas eftersom de som bor i området får möjlighet att lära
känna entreprenören en relation kan byggas upp med de boende i områdena.

Resultat
Resultatet av Tyresö strategi för masshanteringen i omvandlingsområdet Östra Tyresö har
reducerat CO2-utsläppen lika mycket som 120 bilar som kör 1 500 mil per år. Dessutom har
kommunens byggkostnad minskat med 16,7 miljoner under en femårsperiod. Kostnaderna har
kunnat reducerats eftersom kommunen inte behöver betala för att köra iväg massor som sedan
ska köpas in igen i ett senare skede.
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