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- Materialhanteringen starkt 

nedbruten till de enskilda 

projekten. 

- Ingen vet hur mycket lastbilar 

som kör runt på jord och 

bergmaterial. 

- Åkerierna uppger ca 50 % bygg 

och anläggningsrelaterat. 25% 

jord och berg 

- Jord & schaktmassor  

transporteras allt längre 

(150% längre senaste 4-5 åren) 

- Kostar allt mer för kvittbliva

Masshantering – dagens läge

“Take, make and dispose”



Önskvärt läge 
- Minska transport och öka 

återvinningen genom mer cirkulär 

hantering av massor

▪ 30% minskad CO2 utsläpp enbart från transporterna

▪ 20% minskade transportkostnader

▪ Spara tid i byggprojekten 



Optimass-verktyget

Ger en översikt över
massbalansen i en region, 
på översiktsplane-
horisont.

samt ge en översikt över
tillhörande transporter och
deras effekter.



Optimass-verktyget: ingående infrastruktur

Exploateringsområden:

• Husbyggnad 

• Kommunala vägar

• VA

Schaktat material samt materialbehov i undermarksbyggande

Större vägar:

I plan Breddning

Tunnel

Vägbank Skärning



Resultat, materialmängder 2015
Stockholm, Botkyrka, Huddinge, Haninge, Tyresö

Ca 7% byggnader (exploateringsområden) resten väg och järnväg (tunnel 15%, ovan jord 78%)

Återvinning i projektet: Exploatering knappt 10%, väg och järnvägsprojekt 20- 80%



Resultat, transportrörelser 2015

Cirka 25 % av total tung trafik

Väg E4: 10 000 -12 000 st
Väg 73: 9000 st
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Expl 2015 Vägar och
spår 2015

Utgör knappt 30% av totala CO2-

utsläppen från den tunga trafiken. 

Vägar och spår står för 20% av 

CO2-utsläppen från tung trafik.

OM ingen förändring ökar CO2-

utsläppen med 20% 

Ton CO2 per år



Syfte

Vidareutveckla och verifiera resultat från Optimass samt ta fram 
en strategi för cirkulär masshantering i Trafikverket som bygger 
på intern och extern samordning av överskottsmassor. 

Cirkulär masshantering i 

Trafikverket



Yta för samordning – NÖT  

Nära

Öppen

Tillfälliga



Funktion för regional samordning behövs!

▪ Nya funktion på VO Planering med ansvar för 

samordning av masshantering i regionen

(ev i samverkansgrupp med kommunen)

✓ Ta fram övergripande prognoser för regional 

massbalans

✓ föra dialog med de externa 

verksamhetsaktörerna runt etablering av ytor 

för samordning av massor

✓ Beräkna, samordna och följa upp 

transportarbetet  
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Fokusområden i regionalt 

perspektiv



2016-08-07

Valda fokusområden på 

Södertörn
Skärholmen /

Kungens kurva

Botkyrka Eriksberg

Huddinge, Glömsta

Huddinge, Gladö kvarn

Haninge Albyberg
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Vinster enligt fallstudien (10 års)

Skärholmen/Kungens kurva

Botkyrka Eriksberg

Huddinge, Glömsta

Huddinge, Gladö kvarn

Haninge Albyberg

Huddinge

29 mkr, 4 000 ton CO2

Haninge

74 mkr, 12 000 ton CO2

Botkyrka

42 mkr, 9 000 ton CO2

Trafikverket

50 mkr, 8 000 CO2

Huddinge

89 mkr, 16 000 ton CO2
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