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Sammanfattning 

Rapportens syfte har varit att uppmärksamma återanvändningspotentialen hos 

jordmassor och hur resurseffektivitet kan optimeras i projekt Ostlänken samt stora 

infrastrukturprojekt i allmänhet. Det praktiska syftet med studien är att bidra till en 

mer hållbar masshantering i projekt Ostlänken. Denna rapport har skrivits i form av 

en fallstudie med två typfall där triangulering har implementerats i forsknings-

metodiken för att kombinera kvalitativa med kvantitativa metoder. Kriterier för 

rapportens analys-metod är baserad på en samlad effektivitetsbedömning där 

analyserade kriterier är ekonomi, klimat och risk. Resultatet indikerar att jordmassor 

som transporteras med semitrailer utanför ett projektområde till en fiktiv deponi-

plats är både mer kostsamt och emitterar mer CO2-ekv. jämfört med jordmassor som 

transporteras med dumper innanför ett projektområde för återanvändningsändamål. 

Analysen visar att en ökad maxlast i kombination med en kortare sträcka är det mest 

kostnadseffektiva alternativet. Studien belyser även vikten av att inkludera hela 

värdekedjan (beställare-konsult-entreprenad) och uppdatera branschens annars 

konservativa förhållningssätt gällande masshanteringsarbetet.  

 

Nyckelord: Ostlänken, järnväg, cirkulär masshantering, resurseffektivisering, 

jordmassor, semitrailer, hållbar infrastruktur. 
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Abstract 

The purpose of the report is to pay attention to the reuse potential of soil masses in 

infrastructure projects, specifically the East Link Project and how resource efficiency 

can be optimized. The practical purpose of the study is to contribute to a more 

sustainable mass management in the East Link Project. This report has been written 

in the form of a case study with two types of cases where triangulation has been 

implemented in the research methodology to combine qualitative with quantitative 

methods. Criterions for the analytical method of the report are based on an overall 

efficiency assessment, where analyzed criterions are economy, climate and risk. The 

result indicates that excavated soil masses that are transported by semi-trailers 

outside the project area to a fictional landfill are costlier and emit more CO2 

equivalents than soil masses that are transported by a dumper truck inside the 

project area for reuse purposes. The analysis indicates that an increased maximum 

load in combination with a shorter distance is the most cost-efficient option. The 

study also highlights the importance of including the entire value chain (client-

consultant-contractor) as well as updating the industry's otherwise conservative 

approach to mass management. 

 

Keywords: The East Link Project, railway, circular mass management, resource 

efficiency, soil masses, semi-trailer, sustainable infrastructure. 
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Ordlista och förkortningar 

 

Masshantering  Hantering utav jord-, eller bergmassor. 

 

Överskottsmassor  Schaktningsrester som inte återanvänds. 

 

HCT   High Capacity Transport. Ett fordonståg med ökad 

   maxlast/fordon upp till 74 ton.    

    

Bärighetsklass (BK)  Klassificering för att gradera bärighet. Hur tunga 

    fordon som får belasta en väg eller en bro.   

  

Semitrailer   Påhängsvagn som dras av en dragbil. Utgör  

    tillsammans med en dragbil ett fordonståg. 

 

Dumper   Anläggningsbil anpassad för masstransporter över svår  

    terräng. 

 

Axeltryck   Tryck från fordonets hjulaxel mot underlag. 

 

End-of-waste   Avfall som upphör att vara avfall och övergår till en  

    produkt. 

 

Jungfruligt material  Nyproducerat material. 

   

Massor   Mängder av jord eller berg. 
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1. Inledning 

 

I detta inledande kapitel beskrivs examensarbetets bakgrund. Därefter presenteras 

studiens syfte och mål varpå en beskrivning av studiens avgränsningar följer.  

 

1.1 Bakgrund 

En välfungerande infrastruktur är en väsentlig faktor för att ett samhälle skall kunna 

utvecklas smidigt och effektivt. Med en stigande population i Sverige i takt med en 

ökad urbanisering växer medborgarnas krav på ett flexibelt och framkomligt 

samhälle. Detta resulterar sannolikt till betydande ökningar av efterfrågan på olika 

typer av naturresurser (Huang et al., 2010). Stora infrastrukturprojekt som projekt 

Ostlänken genererar stora mängder jord. Jordmassor som i ett tidigare skede varit en 

fast del av marken schaktas upp och övergår istället till en lös resurs. Stora schakt-

volymer behöver tydlig planering och samordning för att på ett smidigt och 

strategiskt sätt transporteras dit de behövs.  

 

I en studie utformad av Ecoloop (2017) på förfrågan av Trafikverket, framgår det att 

entreprenörer som hanterar jordmassor i ett projekt oftast har dålig kunskap om 

resursflöde och behovet av massor i närliggande projekt. Konsekvensen blir ett in-

effektivt och därmed kostsamt masshanteringsarbete. I Infrastrukturprojekt kan 

transportarbetet av uppgrävda jordmassor resultera i upp till 30% av den totala 

projektkostnaden och generera betydande mängder koldioxidutsläpp (Magnusson.S 

et al., 2015). Jordmassor kan förekomma som under-, respektive överskott och 

hanteringsalternativen kan variera mellan olika projekt. I enlighet med Eras et al., 

(2013) som beskriver möjligheten att använda uppgrävda massor i andra projekt för 

att minimera mängden jungfruligt material, kan kommunikation och samordning 

mellan närliggande projekt ge upphov till återanvändning av jordmassor i strävan 

mot ett cirkulärt förhållningssätt. En grundläggande aspekt för återanvändning är 

massans föroreningshalt. Jordmassans potentiella halt av förorening kan avgöra hur 

masshanteringsarbetet skall fortskridas.  

 

Projekt Ostlänken är Sveriges största infrastrukturprojekt på över 150 år 

(Trafikverket, 2017e). Huvudsyftet i projektet är att bygga en dubbelspårig järnväg 

som är redo för trafik år 2033–2035. Projektet är uppdelat i etapper och denna studie 
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undersöker masshanteringsarbetet för sträckan Södertälje-Trosa i form av en fall-

studie baserad på inofficiella, fiktiva antaganden. Olika typer av strategiplaner och 

masshanteringsutredningar har utfärdats av Trafikverket och andra nationella 

myndigheter. Mängden jordmassa är i skrivande stund endast antagen och kan 

komma att ändras när schaktningsarbetet väl sätter igång. Estimerad mängd 

jordmassa för vald sträcka enligt studien är ca 675 000 m3.  

 

I dagens samhälle där hållbarhetsfrågor är på agendan hos de flesta byggföretag kan 

masshanteringsarbetet komma att spela en liten men betydelsefull roll. Kraven från 

globala och nationella hållbarhetsmål förmår företagen att sträva efter goda 

hållbarhetsresultat genom hela värdekedjan. Samtidigt skapas nya möjligheter och 

lösningar som kan gynna företagens finanser genom innovativa hållbarhetsstrategier. 

I Sverige har flera myndigheter tagit fram olika planer och anvisningar på hur 

effektivt masshanteringsarbete kan uppnås vilket är i enighet med Regeringens 

(2016a) proposition Infrastruktur för framtiden där innovativa lösningar för stärkt 

konkurrenskraft och hållbar utveckling omtalas. Ca 18% av Sveriges totala utsläpp av 

växthusgaser kommer från bygg och fastighetssektorn (Boverket, 2018a). För att 

minimera klimatpåverkan från byggandet är det nödvändigt att förbättra resurs-

effektiviteten och öka återanvändningen av byggmaterial (Toller et al., 2011). Enbart i 

Stockholmregionen produceras årligen 5–15 miljoner ton jord och bergmassor enligt 

Lundberg et al. (2017). Då byggbranschen tenderar att vara konservativ (McKinsey & 

Company, 2018) finns stora utvecklingsmöjligheter sett till samordning och 

hantering av schaktvolymer. I Tabell 1 redovisas mängden jordmassor som uppkom 

inrikes år 2012 och 2014 enligt Naturvårdsverket (2016).  

 

 

1.2 Syfte och mål 

Den övergripande frågeställningen är om jordmassor som återanvänds innanför ett 

projektområde medför en ökad fördel ur ett hållbarhets-, samt ekonomiskt perspektiv 

i jämförelse med jordmassor som transporteras utanför ett projektområde och 

därmed inte återanvänds. 

Tabell 1. Inrikes uppkommen jordmassa. Källa: Naturvårdsverket (2016).   

Jordmassor – farligt avfall (ton) Jordmassor – icke farligt avfall (ton) År 

720 000 3 500 000 2012 

590 000 5 100 000 2014 
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Det primära syftet med fallstudien är att öka förståelsen för och identifiera samt 

analysera återanvändningspotentialen hos jordmassor i projekt Ostlänken samt hur 

resurs-effektivitet kan optimeras. Ett praktiskt syfte med studien är också att bidra 

till en mer hållbar masshantering i projekt Ostlänken samt andra infrastruktur-

projekt av samma magnitud. För att uppfylla studiens syfte har en fallstudie 

utformats där målet är två teoretiska utfall baserade på studiens valda kriterier. 

Fallstudien har till syfte att skapa ett underlag för framtida arbeten inom Ostlänken 

och tydliggöra en möjlig storskalig lösning.  

 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie behandlar enbart massor av typen jord. Den geografiska avgränsningen 

för denna studie är enbart för projekt Ostlänken, delsträcka mellan Södertälje-Trosa. 

Avtalsjuridiska handlingar mellan entreprenad och beställare presenteras inte i 

denna studie. Eventuella breddningsarbeten kan förekomma vid anläggning för 

masstransporter men tas inte i beaktande i studien. 
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2. Metod 

 

I detta metodkapitel beskrivs bland annat studiens forskningsdesign samt en 

förklaring på vilka metoder som använts för att fullborda studien. 

 

2.1 Forskningsdesign 

Denna rapport har gjort i form av en fallstudie där två typfall har studerats. Denna 

typ av forskningsstrategi rekommenderas när granskningen ”varför” och ”hur” en 

situation uppstår, samtidigt som situationen är okontrollerbar och fokus riktas mot 

ett samtida fenomen inom ett verkligt sammanhang (Yin, 2003). Med tanke på att 

masshanteringsfrågan täcker ett flertal olika intressentområden samt samhällsfrågor 

är en case-baserad rapport ett lämpligt tillvägagångssätt för att besvara på rapportens 

frågeställningar. Yin (1994) menar att utredaren bör sätta stort fokus på ut-

formningen av fallstudien för att lyckas med uppgiften. Med andra ord så bör en 

fallstudie utformas då utredaren medvetet vill täcka kontextuella förhållanden som 

bidrar till ökad relevans för fenomenet som studeras. Information presenteras på 

olika sätt beroende på iakttagaren samt vilken kunskap som besitts (Psichnyi, 2018). 

Detta kan beskrivas med hjälp av en kunskapspyramid, där en och samma 

information beskrivs på olika sätt beroende på vem mottagaren är (Adler, 1986 & 

McCandless, 2010). Det faktum att denna studie är ett delmoment ur ett större 

nationellt projekt, gör att det finns stora volymer samt variationer av information till-

gängligt. Detta medför ett krav att filtrera relevant innehåll till det önskade ända-

målet. Den stora informationstillgängligheten har inneburit att en kvantitativ ansats 

har valts. För att komplettera med andra infallsvinklar i problematiken har ett även 

ett kvalitativt arbete utförts i form av bland annat intervjuer. Detta överens-stämmer 

med Denscombes (2010) teori att fallstudier gynnas av kombinationen av metoder 

för att stärka bland annat validiteten. Jag landar då i en blandad forsknings-metodik 

som enligt O’Leary. Z (2017) är ett förhållningssätt som kan övervinna de brister och 

vinklingar som kan bli resultatet om endast en metodik tillämpas. En av fördelarna 

med fallstudier menar Denscombe (2010) är att forskaren uppmanas och upp-

muntras att använda sig utav olika forskningsmetoder som en del av undersökningen. 

Datainformation har varit både strukturerad och ostrukturerad, vilket är i enlighet 

med två punkter av Kitchings, R, (2014) klassificering av data; skepnad och struktur.  
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Denna studie fokuserar på processerna i masshanteringen istället för slutprodukten. 

Stor vikt läggs på hur och varför resultatet uppkommit och mindre på utfallet. Denna 

teori får medhåll av Denscombe (2010) som menar att en holistisk syn är mer fördel-

aktig än isolerande faktorer. En holistisk syn i detta fall kan vara hur relationer 

undersöks gentemot problematiken från subjektiva aspekter i form roller inom 

projektet. Under hela perioden då examensarbetet har pågått har uppdragsgivaren 

(ÅF) ordnat arbetsplatser på deras kontor där arbetet har utförts ca 4–5 dagar i 

veckan. Då masshanteringsfrågan inkluderar ett flertal aktörer i värdekedjan har 

många på kontoret förklarat sin syn på problematiken i oplanerade samtal som har 

påverkat och därmed justerat forskningsfrågorna under arbetets gång. En abduktiv 

ansats har tillämpats i denna studie i den mening då undersökning av det specifika 

fallet har gjorts parallellt med en allmän litteraturstudie om den teoretiska referens-

ramen (Alvesson & Sköldberg, 2008). Kombinationen av empiri och teori var ett 

naturligt val då rapporten skrivs av en enskild person där flexibla övergångar genom 

arbetets gång har varit eftersträvande. Då fallet som undersöks ingår i ett pågående 

projekt som delvis projekteras av det aktuella sammarbetsföretaget har möjligheten 

givits att studera forskningsfrågan inifrån företaget. Detta har medfört att forsknings-

frågan modifierats under projektets gång och därmed beskrivs studien som en 

interpretivistisk mer än en positivistisk (Denscombe, 2004). 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Processen började med en omfattande litteraturstudie kring projekt Ostlänken och en 

förståelse i hur projektet påverkar landet från olika samhällsperspektiv. Då ämnet är 

genom-gripande och kan kopplas till många olika aktörer i värdekedjan var det 

viktigt att tidigt hitta en specifik frågeställning under ett tidigt skede. Med hjälp av 

handledning från ÅF kunde ett behovsanpassat forskningsområde fastställas. Interna 

och externa hållbarhetskrav gav upphov till vald forskningsfråga inom masshantering 

för ÅF:s utvalda delområde. Litteraturstudien fortskred under hela studieperioden då 

ny och användbar information upptäcktes regelbundet.  

 

I samband med litteraturstudiens första dagar påbörjades en rubriksdisponering som 

modifierades under hela studieperioden. Grunden lades dock i ett tidigt skede och 

relevanta rubriker kartlades. I ett tidigt skede gavs även möjlighet för en arbetsplats 

hos uppdragsgivaren vilket gav upphov till flexibla, formella och informella möten 
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med relevant personal samt värdefulla insikter kring ÅF:s arbetssätt och deras arbete 

med masshantering. Dessa samtal och möten la grunden för förståelsen av problem-

området. Företaget jobbar även som uppdragstagare till Trafikverket vilket har gett 

upphov till ett ökat kontaktnät. 

 

Under hela projekttiden har två intervjutillfällen genomförts. Då mesta delen av 

information och data har varit tillgängligt via ÅF och Trafikverket har behovet av mer 

information inte varit primärt. Litteraturstudien kan beskrivas som ett glas fyllt med 

stenar. Hålrummen som uppstår mellan stenarna kan fyllas med sand som kan 

beskrivas som material ifrån intervjutillfällena. Teorier, förundersökningar och 

annan information har bestyrkts med hjälp av extraherad information från intervju-

tillfällena. Mailkonversationer med utomstående aktörer har också förekommit. 

 

Kriterier för rapportens analysmetod är baserad på en samlad effektivitets- 

bedömning där de analyserade kriterierna är ekonomi, klimat och risk. Kriteriet 

ekonomi innefattar alla typer av kostnader som fallet inkluderar för att säkerställa 

vilken metod som är mest ekonomisk fördelaktigt och som generar en minimal 

kostnad. Klimatkriteriet undersöker utsläpp av växthusgaser mätt i CO2-ekv, eller 

koldioxid-ekvivalenter.  Med hjälp av en klimatkalkyl skall analysen ge ett utfall på 

vilket alternativ som genererar lägst halt av växthusgaser. Kriteriet risk innefattar alla 

typer av sociala-, psykiska-, fysiska-, samt miljörisker (förutom växthusgaser) som de 

två alternativen genererar och redovisas bland annat i form av SWOT-modeller.     

 

2.3 Litteraturstudien 

Eftersom att masshanteringsarbetet i praktiken inte har startat har många 

antaganden gjorts i denna studie. Mycket av innehållet är inte fastställt och kan 

därmed komma att justeras i framtiden. Det viktiga har därför varit att utgå från 

relevant och trovärdig information, mestadels från Trafikverket då författaren har 

haft tillgång till samtliga förundersökningar och utredningar inom masshanterings-

området. Utvecklingsmöjligheter inom området anses vara stora då klivet mot 

digitalisering inom byggbranschen allmänt inte gjorts i samma tempo som 

majoriteten av resterande branscher (McKinsey & Company, 2018). Det faktum att 

forskningsområdet har stora utvecklingsmöjligheter och att ett flertal studier gjorts 
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på delområden som studien innefattar, är det viktigt att etablera en trovärdighet 

genom kritisk samt principfast utvärdering av relevant forskning (O’Leary. Z, 2017).    

 

Målet med litteraturstudien syftar till att få en ökad förståelse inom ämnet samt en 

holistisk aspekt på projektet. Det främsta fokuset låg på att få en insyn i projektets 

empiri. Detta gjordes i form av jämförelser av liknande projekt i Sverige samt studier 

av vilka lagar och regler som gäller vid masshanteringsarbete. Med tanke på att 

studien innefattar att jämföra koldioxidutsläpp och lönsamhetsfaktorer ingick även 

läsning om globala samt lokala emissionsmål gällande växthusgaser. För att placera 

projektet i en helhetskontext studerades även projektets budget och hållbarhetsmål. 

Det centrala har dock varit att utgå från regelverk och lagar gällande masshantering 

för att etablera ett realistiskt scenario och utgå från parametrar som också görs i 

praktiken.    

 

Den teoretiska referensramen utvecklades från en kritisk granskning av den 

befintliga litteratur som finns angående studiens ämne och dess sammanhang. 

Mestadels av den befintliga litteraturen kring masshantering finns i form av 

rapporter och tidigare statliga promemorior utfärdade av olika typer av myndigheter. 

Den teoretiska referensramen gällande jordmassor och regelverk kring ämnet jord 

har mestadels utgått från statens geotekniska institut. Stora mängder litteratur sätter 

krav på forskaren att kritiskt granska den tillgängliga litteraturen då studiens inne-

håll följaktligen baseras på den ämneskunskap forskaren besitter samt att forsknings-

frågan förtydligas (Saunders et al. 2009).För att kunna bedöma artiklar och tidigare 

studier kring forskningsområdet har arbetet förberetts enligt Gill & Johnsson (2002) 

genom att skapa en allmän medvetenhet och kunskapsnivå inom ämnet samt i tidigt 

skede skapa en känsla om studiens begränsningar.  

 

Centrala sökord för det teoretiska ramverket har varit cirkulär masshantering, 

resurseffektivisering, optimerade masstransporter, värdeåterföring, hållbar 

infrastruktur, projekt Ostlänken, jordmassor.  

 

2.4 Intervjuer, möten och informella interaktioner 

Under studiens genomförandeprocess har ett flertal informella mailkonversationer 

utväxlats med personal från ÅF, Trafikverket och Tyréns. Samtliga konversationer 
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har inletts med en sammanfattad bakgrund gällande studien och därefter har 

frågeställningen framförts. Medverkan i ett blockmöte med anställda ifrån ÅF och 

Tyréns har genomförts samt två formella intervjuer, varav en personligintervju och 

en telefonintervju. Bortsett från formella intervjuer har ett flertal informella, 

personliga samt telefonintervjuer genomförts. 

 

Intervjuerna genomfördes framförallt för att få en djupare inblick i forskningsfrågan 

samt öka kunskapen om detaljerade processer och hur masshanteringsarbetet går till 

i praktiken. Som Denscombe (2010) också antyder är intervjuer ett bra sätt för att få 

en större insyn i ämnet och samtidigt få insikt i subjektiva åsikter (och känslor) kring 

forskningsfrågan.  Informella samtal genom arbetets gång har också tillfört nyckel-

fulla insikter gällande forskningsfrågan dock inte på samma djup. För-delen, i 

enlighet med Denscombe (1983) samt Silverman (1985), med en formell intervju är 

den innefattar en uppsättning antaganden och förståelser om situationen som i 

vanliga fall inte hör samman med en ledig, avslappnad konversation. Under båda 

intervjutillfällena presenterades först studiens bakgrund och den intervjuade 

personen bads om att sammanfatta sin roll på företaget och vad han/hon arbetar med 

i dagsläget. Den personliga intervjun är vad Denscombe (2010) kallar för en one-to-

one intervju då upplägget endast består av en forskare och en informant. Samtliga 

formella intervjuer har spelats in med intervjuarens kännedom och godkännande, i 

form av ljudfiler och har därefter transkriberats till textformat. Samtliga intervjuer 

har varit semi-strukturerade i enlighet med Denscombe (2010), vilket innebär en mer 

flexibel intervju där strukturerade frågor ställs succesivt men där den intervjuade 

tillåts utveckla idéer och prata brett om ämnet och möjligtvis komma in på andra 

ämnesområden.  

 

Som medlem i samhället och student av ett forskningsprojekt finns enligt  

Vetenskapsrådet (2002) ett berättigat krav på att forskningen bedrivs med hög 

kvalitet och inriktas på väsentliga frågor. Forskningskravet innebär utveckling av 

tillgängliga kunskaper samt förbättring av metoder. Det andra kravet är individ-

skyddskravet som är den självklara utgångspunkten för forskningsetiska reflektioner 

(Vetenskapsrådet, 2002). Kravet innebär att individer inte får utsättas för psykisk 

eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Sammanfattningsvis innefattar 

individskyddskravet nedanstående allmänna huvudkrav på forskningen 
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(Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga hänsynsregler har tagits i beaktande under hela 

studiens metodik och utförande: 

 

• Informationskravet – Forskaren skall informera de som berörs av forskningen 

om den forskningsuppgiftens aktuella syfte.  

• Samtyckeskravet – Deltagare i undersökning har en självständig rätt att 

bestämma över sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet – Uppgifter om personer i en undersökning skall ges 

största möjliga säkerhet och personuppgifter skall förvaras så att obehöriga 

inte kan ta del av dem. 

• Nyttjandekravet – Insamlade uppgifter om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål.  

 

2.5 Kvantitativ & kvalitativ datahantering 

För att komplettera studiens kvalitativa ansats samt uppnå triangulering enligt  

O’Leary. Z (2017) och därmed öka validiteten av forskningen har kvantitativa data 

presenterats i form av beräkningar på masstransporter innanför samt utanför 

studiens givna projektområde. Siffror presenteras utifrån respektive scenario där ena 

fallet representerar siffror som är kopplade till resultatet innanför projektområdet 

och det andra fallet till resultat som sträcker sig utanför projektområdet. I studien 

har stora mängder av kvantitativa data använts. Tillsammans med personal från ÅF 

och med hjälp av beräkningsverktyg som utformats av Trafikverket har en översiktlig 

klimatpåverkan beräknats som båda fallen kan medföra vid eventuell masshantering. 

Från ÅF, Trafikverket samt Tyréns har data insamlats för kostnader i bägge fall.  

 

Då kvantitativa data har varit lättillgänglig och samtidigt i stora mängder, är det 

viktigt att validera data för att säkerställa att den är exakt och noggrann (Denscombe, 

2010). Det första steget för validering av data är säkerställning av att den är korrekt. 

Eftersom den mesta data författaren utgått ifrån gällande masshantering ingår i för-

undersökningar och utvärderingsdokument kan det finnas data som inte är upp-

daterad eller säkerställd. Därför har kontinuerlig kommunikation med ansvarig 

författare för osäkra källor hållits där funderingar oftast har besvarats via e-mail och 

Skype samtal. Det är inte forskningsmetodiken som avgör definitionen av vad som 

utmärker kvalitativa data menar Denscombe (2010), utan den avgörande frågan 
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ligger i naturen hos den data som produceras. Reducering av data har gjorts bland 

annat i form av inspelade intervjuer som i efterhand har bearbetats och extraherats 

från nödvändig information. Reducering har även utförts i form av beredskap inför 

intervjuer genom att bestämma vad som skall frågas och vem som skall tillfrågas. 

Miles & Huberman (1994), menar att reducering av data finns för att samordna 

information för att i senare skede kunna dra slutsatser.  

 

2.6 Analysmetoder 

Metoder som använts för analysarbetet har bland annat utförts med Trafikverkets 

klimatkalkyl. Antagen data har matats in i kalkylen och därefter resulterat i ett utfall 

för respektive fall som senare har analyserats. Kostnadskalkyler har utformats på 

Microsoft Excel enligt Bilaga 1, där antagen data presenteras i modellen. 

Utformandet av riskanalysen har gjorts i form två SWOT analyser enligt Fine. L 

(2009) där sociala risker tas i beaktande för respektive fall. Siffror och parametrar 

estimeras utifrån tidigare liknande projekt och beräkningar görs på det underlag som 

finns tillgängligt. Analysmetoderna beskrivs närmare i Kapitel 4.5.  
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3. Masshantering  

 

I infrastrukturprojekt uppstår ofta behovet att schakta upp mark för att tex installera 

en järnväg. I större infrastrukturprojekt kan den totala uppgrävda massan väga 

tusentals ton. För att underlätta logistiken bör en tydlig strategi planeras i ett tidigt 

skede av aktörerna för att tydliggöra när och hur massan ska hanteras. En holistisk 

syn på mass-hantering är en fördel då ett projekt kan sträcka sig flera mil tvärs över 

landet där utmaningen blir att samordna massor i ett kontinuerligt flöde.  

 

Det faktum att ett infrastrukturprojekt kan pågå under en längre tidsperiod är det 

viktigt att arbetet med massor sker kontinuerligt under hela projekttiden. Stora 

schaktmassor medför även möjligheter för en affärsmässig vinning beroende på vem 

och hur massorna hanteras. Den faktiska hanteringen styrs av nationella regelverk 

som beslutas av riksdagen. Regeringen beslutar därefter om projektet skall träda i 

kraft eller inte och projektet förvaltas i sin tur av en förvaltningsmyndighet som tex 

Trafikverket. Genom offentliga upphandlingar konkurrerar tekniska konsultföretag, 

som tex ÅF och Tyréns, för att leda och genomföra projekt åt Trafikverket. Trafik-

verket upphandlar därefter externa entreprenadfirmor för att hantera 

masshanteringsarbetet i projektet. Konkurrensmöjligheter uppstår bland 

entreprenader då en tydligt strukturerad och effektiv strategi kan gynna företagets 

ekonomiska vinning i form av tidseffektiva åtgärder. Om massorna hanteras på 

korrekt sätt innebär det förmodligen minskade koldioxidutsläpp vilket hjälper att 

uppfylla företagens miljökrav men även landets och därmed världens miljökrav. 

Detta kapitel tittar närmare på det teoretiska ramverk som masshantering 

inkluderar. 

 

3.1 Definition av jordmassor 

Jord är en begränsad resurs. Därför är det viktigt att cirkulär masshantering1 

implementeras i framförallt byggbranschen så att resursens maximala potential 

utnyttjas. Jämförelsen kan göras med cirkulär ekonomi, eller cirkulära kretslopp 

överlag, som essentiellt inspireras av naturens kretslopp. Med det menas att avfall 

skall undvikas genom att behålla resurser inom kretsloppen, eller samhället, för att 

                                                      
1 Hantering utav jord-, och/eller bergmassor. 
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på ett hållbart sätt återföras till naturens egna kretslopp (Fossilfritt Sverige, 2018). 

Figur 1 redovisar ett konceptuellt diagram över faserna i det som kan kallas för 

cirkulär ekonomi.       

 
Figur 1. Teoretisk illustration av en cirkulär ekonomi. Källa: EU (2014). 

På så sätt är avsikten att massor skall återanvändas och därmed brytas loss från den 

linjära affärsmodell som minimerar resursens användningspotential. Istället för att 

förädla, konsumera och därefter tillåta att resursen bli till avfall finns en strävan att 

minimera mängden resurser som lämnar kretsloppet och istället återvinna eller åter-

använda majoriteten av materialet och låta kretsloppet rotera. På så sätt kan 

respektive fas i cirkeln minimera behovet av resurser och därmed reducera 

kostnader, öka möjligheter för jobb och tillväxt via nya utvecklingsområden samt 

minimera mängden avfall och därmed reducera skadliga utsläpp i miljön.  

 
En massa kan definieras utifrån materieluppbyggnaden. Jordarten mineraljord kan 

fraktioneras in i olika arter där kornstorleken är den betydande faktorn (Swedgeo, 

2018). Det är vanligt förekommande att en jordart består av flera kornfraktioner som 

tex ”siltig sand” då sandfraktionen är den dominerande arten och silt den näst största 

fraktionen. Tabell 2 redovisar kornfraktioner och dess storlek.   
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Jordarten morän är den vanligaste förekommande i Sverige och utgör ca 75% av 

landets yta (Swedgeo, 2018). Jordarten är en osorterad mineraljord och kan variera 

från blocksediment till lerjord. Samtliga jordarter varierar inte bara i kornstorlek 

men även i kemisk sammansättning (TNC 59, 1975). Den jord som finns på planeten 

idag har genom historien skapats vid omvandling av jordskorpans översta lager. 

Kemiska och biologiska processer samt vittring har under historiens tid påverkat 

jordens egenskaper till hur den är idag. Jordens sammansättning består av en 

blandning mellan mineralpartiklar, organiskt material, vatten, luft och levande 

organismer (SS-EN ISO 11074:2015). 

 

Mineraljordar kan dessutom beskrivas som friktions, - eller kohesionsjordar vilket 

beskriver jordens hållfasthetsförmåga. Hållfastheten i grovkornig jord består 

mestadels av friktionskrafter mellan kornen där krafterna påverkas beroende på om 

jorden är över eller under grundvattenytan (Swedgeo, 2018). Friktionsjordar är 

grovkorniga jordar där friktionsvinkeln mäter jordens hållfasthet. Det innebär att om 

sand eller grus hälls ut på ett plant underlag så att det bildas en liten hög blir ras-

vinkeln på högen lika med materialets friktionsvinkel (Axelsson & Mattson, 2016). 

Skulle lutningen öka för en slänt i friktionsjord vid tex schaktarbeten övergår kornen 

från stillastående till rullning och det uppstår ett ras. 

 

Kohesion är en fysikalisk kraft som tillsammans med friktionskrafter verkar i så 

kallade kohesion jordar där molekylära attraktionskrafter utgör kohesionen mellan 

finjordens minimala partiklar (Axelsson & Mattson, 2016). Silt, - och lerjord anses 

vara kohesionsjordar och definieras som ett skred när jorden glider iväg i stora 

stycken. 

 

Tabell 2. Kornstorlek & fraktioner för mineraljord. Källa SGI (2018). 
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Hur pass genomtränglig en jord är för tex vatten kallas för permeabilitet (Axelsson & 

Mattson, 2016). Permeabiliteten tenderar att vara hög i grus vilket kan bevisas genom 

att observera när vatten dränerar genom ett jordlager utan att fastna. Därmed har 

jordar med låg permeabilitet sämre genomtränglighet och det tar längre tid för vatten 

att dräneras genom partiklarna. Förutom materialets kornstorlek påverkas även 

permeabiliteten utav mineralernas sammansättning, form, textur, porvolym och 

vattenmättnadsgrad, men även vattnets temperatur, viskositet och ström har en 

betydande effekt (Axelsson & Mattson, 2016).    

 

Kapillär stighöjd är en annan väsentlig teknisk egenskap hos jord. Kapillaritet inne-

bär en vätskas förmåga att stiga eller hållas kvar i ett poröst material till följd av 

ytspänningen (Axelsson & Mattson, 2016). Jordar med kornstorlek 0,006–0,06 mm 

har en har en kapillaritet mellan 2–10 meter samtidigt som grus har en maximal 

kapillaritet på 0–5 cm (Swedgeo, 2017). I lera kan det tex ta flera månader för den 

maximala kapillära stighöjden att nås vilket i sin tur har betydande effekt för 

materialets tjälfarlighet. En jord som är tillräckligt finkornig för kapillär 

uppsugningsförmåga och samtidigt genomträngbar för snabb vattentillförsel 

underifrån är vad som karakteriserar en tjälfarlig jord (Swedgeo, 2017).  

 

3.2 Hantering av jordmassor 

Hur en massa ska hanteras skiljer sig beroende på vilken typ av massa det är. Det 

finns tydliga riktlinjer inom svensk lagstiftning hur en massa bör hanteras. En grund-

läggande faktor som avgör hanteringen är om massan betraktas som avfall eller inte. 

Därför bör detta vara en primär bedömning.  

 

Den svenska definitionen på avfall beskrivs i 15 kap. 1 § Miljöbalken 

(Naturvårdsverket, 2016): 

1 § Med avfall avses i detta kapitel varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig 

av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. 

Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om ämnet eller 

föremålet  

1. Har uppkommit i en produktionsprocess där huvudsyftet inte är att producera 

ämnet eller föremålet,  

2. Kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är 
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normal i industriell praxis, och  

3. Kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt 

godtagbart och som inte strider mot lag eller annan författning.  

 

Ett ämne eller föremål som har återvunnits och uppfyller krav i fråga om fortsatt 

användning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 39 eller 40 §upphör 

att vara avfall.  

 

Den ovanstående definitionen motsvarar också Europaparlamentets och Rådets 

avfallsdirektiv 2008/98/EG vilket innebär att beslut från EU-domstolen är direkt 

bindande för Sverige gällande avfallsfrågor. 

 

Loop Rock är en plattform som initierats av NCC där användaren får en tydlig 

överblick av över-, och underskottsmassor samt anläggningar och transportbehov i 

det närliggande området. Användaren kan via plattformen skapa annonser för sitt 

specifika behov samtidigt som andra användare i närheten blir upplysta om det till-

gängliga behovet. På så sätt samordnas massorna på ett innovativt och flexibelt sätt 

och byggindustrin tar ett steg närmare mot digitaliseringen. Ett välbehövt steg då 

byggbranschen, enligt en rapport från konsultfirman McKinsey & Company (2018), 

är en av de minst digitaliserade sektorerna. Rapporten indikerar även på att bygg-

branschen de senaste 10 åren, tillsammans med jakt-och fiske, visar en negativ 

produktivitetsutveckling som potentiellt kan förbättras om masshanteringsarbetet 

utvecklas. 

 

Figur 2 visar att 8,9 miljoner ton avfall uppkom år 2014 från svensk byggverksamhet, 

samt 8,3 miljoner ton icke farligt avfall under samma tidsperiod. Det icke farliga 

avfallet består till mestadels av jordmassor, bygg och rivningsavfall, muddermassor, 

metallavfall samt träavfall (Boverket, 2017). Resterande 600 000 ton består till 

mestadels av förorenade jordmassor, mineralavfall samt impregnerat träavfall. 

Figuren indikerar att mängden avfall i sektorn ökade med 1,2 miljoner ton mellan de 

två tidsperioderna. Siffrorna är dock inte fastställda då jord och stenmassor som åter-

använts på anläggningsplatser inte ingår i Boverkets sammanställning (Boverket, 

2017). 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K15P39
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K15P40
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Figur 2. Inrikes avfall från byggverksamhet. Källa: Boverket (2017). 

Figur 3 presenterar en översiktlig kartläggning på en beslutstege för hantering av 

jordmassor, med fokus på när jordmassan klassas som avfall.  

 

Figur 3. Översiktlig kartläggning av beslutstege. Källa: Swedgeo (2017). 

Förutom avfallsdefinitionen skall materialet inte heller vara en biprodukt för att det 

skall klassas som avfall (Swedgeo, 2017). Enligt Naturvårdsverket (2016) är schakt-

massor som uppkommer vid tex vägarbeten inte en biprodukt då argumentet är att 

restprodukter som förekommer vid sådana omständigheter inte faller under 

begreppet produktionsprocess enligt avfallsdefinitionen. Avfall kan även genom en 

återvinningsprocess upphöra att vara avfall om materialet efter processen uppfyller 



 24 

 

så kallade End-of-waste kriterier eller om klassificering accepteras i specifika 

prövningar enligt 15 kap. 1 § MB som beskrivs ovan (Naturvårdsverket, 2017a).  

 

End-of-waste förordningen är kriterier som EU-kommissionen tillsammans med 

medlemsländerna utfärdat för att bestämma när diverse avfallslagar övergår från att 

vara avfall till att upphöra vara klassade som det (Naturvårdsverket, 2018). 

Kriterierna är dock frivilliga att tillämpa. Figur 4 redovisar beslutsprocessen om en 

jordmassa kan bedömas som avfall eller inte. 

 

Figur 4. Beslutsprocess för avfallsbedömning. Källa: Swedgeo (2017). 

Jordmassor som ska användas och inte klassas som avfall hamnar inom Reach-

förordningen och behöver registreras hos ECHA, europeiska kemikaliemyndigheten 

(Naturvårdsverket, 2017a). Många kemikalieregler i EU som gällde före 1 juni 2007 

ersätts av den så kallade Reach-förordningen som börjar gälla fullt ut från och med 

2018. Syftet med förordningen är att öka kunskapen om kemiska ämnens miljöfarliga 

egenskaper och se till att användning av kemiska ämnen sker på ett säkert sätt 

(Naturvårdsverket, 2017a).  

 

Enligt 15 kap. 10 § Miljöbalken (MB) ska den som behandlar avfall eller är ansvarig 

för att avfall blir behandlat se till att avfallet;  
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1. Återvinns genom att det förbereds för återanvändning  

2. Materialåtervinns, om det är lämpligare än 1  

3. Återvinns på annat sätt, om det är lämpligare än 1 och 2  

4. Bortskaffas, om det är lämpligare än 1-3.  

 

Materialåtervinning av avfall avses (enligt 15 kap. 6 § MB) att upparbeta avfall till nya 

ämnen eller föremål som inte ska användas som bränsle eller fyllnadsmaterial. 

För att bedöma om en schaktvolym kan klassas som avfall är det fördelaktigt att 

genomföra prover på marken innan uppgrävning (Länsstyrelsen, 2015). Därefter 

analyseras proven på väsentliga parametrar som resulterar i ett utfall som sätter 

grunden för användning av marken. På väl känd, orörd mark utanför tätort är enda 

tillfället då prover inte behöver utföras. Det faktum att flera faktorer är avgörande 

blir det svårt att bestämma antal prover som skall utföras per volymenhet. Avgörande 

faktorer är bland annat massornas ursprung, föreoreningstyper och massornas 

potentiella användningsområde. Därför bör provtagningen ske mellan utövaren och 

tillsynsmyndigheten eller kommunen (Länsstyrelsen, 2015). Det som styr vilken typ 

av aktivitet som kan förekomma på den specifika platsen och vilka grupper som 

exponeras utgörs av Naturvårdsverkets riktvärden (Naturvårdsverket, 2016).  

 

De allmänna riktvärdena är: 

  

• KM (Känslig markanvändning): 

Kvalitén av marken begränsar inte markanvändningsvalet. Människor av alla 

åldrar kan vistas permanent på platsen under en hel livstid.  

• MKM (Mindre känslig markanvändning) 

Kvalitén av marken begränsar markanvändningsvalet till t.ex. industrier, vägar 

och kontor. Människor som vistas i området gör det under sin yrkes-

verksamma tid samt att barn och äldre vistas på platsen tillfälligt.   

• FA (Farligt avfall) 

Avser förorenade massor som kategoriseras som farligt avfall. 

 

EU:s avfallspyramid är en hierarki med avsikt att först och främst förebygga 

förekomsten av avfall och som sista utväg deponera massan. I Figur 5 redovisas 

samtliga steg i hierarkin.  
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Figur 5. EU:s Avfallspyramid. Källa: Swedgeo (2018). 

 

Det primära målet med avfallspyramiden är att förbygga förekomsten av avfall 

(Trafikverket, 2011a). Långsiktiga lösningar skall prägla samhällsplaneringen där 

onödiga bygg och anläggningsarbeten som generar stora mängder avfall kan 

minimeras om infrastrukturen är väl genomtänkt. Nästa steg nedför trappan är åter-

användning av massor. Transporter kan minimeras och återanvänt material kan 

maximeras om massor planeras att eventuellt användas inom ett verksamhetsområde 

(Trafikverket, 2011a). Förutsatt att Naturvårdsverkets kriterier för återvinning upp-

fylls så bedöms materialet inte vara avfall om massorna återvinns eller åter-används 

inom verksamhetsområdet (Miljösamverkan Värmland och Västra Götaland, 2010).  

 

Ett ohållbart och icke genomtänkt sätt att använda jordmassor på är tex om 

beställaren inte har ansökt om tillstånd för att höja marknivån vid vägbyggen om det 

tex hade varit en lämplig aktion. Detta innebär att jordmassor inte kan återanvändas 

inom projektet då det inte finns något lämpligt tillstånd för den typen av agerande. 

En sekundär strategi för återanvändning av jordmassor är att försöka hitta ett sätt att 

använda massor i närliggande projekt, utan någon extra behandling. Utbyte av 

schaktvolymer mellan närliggande projekt möjliggör en behovsanpassad fördel av 

över-, och underskottsmassor från olika projekt, förutsatt en tidig planering av 

genomförandet (Trafikverket, 2011a). Det tredje steget i pyramiden är återvinning. 

Återvinning av material sker oftast på plats, alternativt via transport till ett upplag 

där materialet väntar på en köpare medans det krossas eller sorteras. Den sista 

utvägen för schaktmassor enligt direktiven från EU bortskaffning. En förklaring till 

varför stora mängder av jordmassor deponeras idag är pga. att deponeringsavgifter är 

tillräckligt billiga. Att företag väljer kostnadseffektiva lösningar är känt sedan tidigare 

och av den anledningen blir deponering populärt hos företagen (Trafikverket, 2011a).   

Förebygga

Återanvända

Återvinna

Bortskaffa
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Skulle jordmassor visa sig vara oförorenade finns även regleringar för hur sådana 

massor skall hanteras, nämligen miljölagstiftningens allmänna hänsynsregler. Mass-

hantering av oförorenade massor hamnar i 2 kap. Miljöbalken om allmänna hänsyns-

regler enligt Tabell 3. 

 

Tabell 3. Allmänna hänsynsregler enl. 2 kap MB. 

Kortfattad förklaring Juridisk referens 

Skall dokumentera och kunna bevisa att verksamheten idkas 

acceptabelt. 

Bevisbörderegeln 1§ 

Skall inhämta den kunskap som behövs för att skydda 

människors hälsa eller miljö. 

Kunskapskravet 2§ 

Skall vidta åtgärder vid störningsrisk, olägenheter eller 

misshushållning. Bästa tillgängliga teknik inom branschen skall 

användas. 

Försiktighetsprincipen 

3§ 

Skall undvika kemiska produkter som kan innebära en risk för 

människor hälsa eller miljö. 

Produktvalsprincipen 4§ 

 

Skall så effektivt som möjligt använda råvaror och energi samt 

utnyttja möjligheter till återanvändning och återvinning.  

Hushållnings – och 

kretsloppsprinciperna 

5§ 

Skall välja en lämplig plats för att bedriva verksamheten. Lokaliseringsprincipen 

6§ 

Skall uppfylla hänsynskraven 2-6§§ i den utsträckning det inte 

kan anses vara orimligt. 

Skälighetsregeln §7 

Är skyldig att betala för de åtgärder som är motiverade och att 

man har ansvar för att återställa skador. 

Skadeansvaret 8§ 
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3.3 Användningsområden 

Enligt Naturvårdsverket (2010) skall användning av avfall inom anläggningen ses 

som återvinning om avfallet ersätter vanliga anläggningsmaterial. Figur 6 presenterar 

ett beslutsträd för användning av jordmassor i anläggningsarbeten.  

 

 

Figur 6. Beslutsträd för användning av jordmassor i anläggningsarbete. Källa: Swedgeo (2017). 

Enligt Naturvårdsverket (2014) uppkom 5,1x106 ton jordmassor under år 2014 samt 

5,9x105 ton förorenade jordmassor. I samma dokument publiceras att 3,5x106 jord-

massor uppkom under år 2012 samt 7,2x105 ton förorenade jordmassor. Redovisade 

siffror inkluderar inte jordmassor som återanvänds på anläggningsarbeten då de 

jordmassorna inte räknas som avfall enligt Naturvårdsverket (2014).  

 

Bullervall, markhöjningar, uppfyllnader och skyddsvallar är några exempel på vad 

överskottsmassor kan återanvändas till (Trafikverket, 2017c). Återanvändnings-

potentialen är beroende av jordmassans egenskaper. Under schaktarbeten där djupa 

grävningar krävs kan lervälling genereras i samband med högt tryck och lös lera. 

Denna typ av massa kan användas som återfyllnad i betongtunnlar då stora mängder 

massor krävs för en sådan åtgärd. Skulle ett behov uppstå för fyllnadsmassor ovanpå 

betongtunnel för skapande av grönyta så finns kännedom att den placerade 
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jordmassan sätter sig ett antal centimeter över tid. Vid järnvägsbyggnationer kan 

banan påverkas av sättningen över tid. Istället kan jordmassan användas till mindre 

bärande material som t.ex. järnvägens sidoområde. 

 

För den studerade distansen Södertälje-Trosa har tidigare antaganden och för-

undersökningar gjorts på hur och var jordmassor kan återanvändas (Trafikverket, 

2016). I denna studie nämns åtgärder för biologisk mångfald samt landskaps-

anpassning för ett specifikt område där jordmassor kan återanvändas. Ett exempel på 

återanvändning av jordmassor i tidigare projekt är i projekt Kardonbanan som under 

2017 hade sin byggstart. Ca 200 000 m3 schaktmassor ska i utjämningssyfte placeras 

på Yxbacken, en skidbacke utanför Åby (Trafikverket, 2017g).  Åtgärden ska utföras 

under kommande år i samarbete med Norrköping Skidklubb i samband med 

schaktningsarbetet. Lösningen på överskottsmassor innebär korta transporter till 

mottagningsplats samt att massor kommer till direkt nytta för allmänheten. Schakt-

volymen som ska placeras i skidbacken innebär ca 10 000 lastbilslass och enligt 

Norrköpings Skidklubb innebär detta att backen inte behöver fyllas på med konstsnö 

innan backen pistas vilket resulterar i kostnadsreduceringar i form av vatten-, el-, och 

dieselbesparing som annars hade förbrukats av snö- och pistmaskinerna 

(Trafikverket, 2017g). Värdeskapande av jordmassor enligt exemplet ovan är idealt då 

åtgärden inte tar lång tid samtidigt som det är kostnadseffektivt och skapar mervärde 

för allmänheten (Magnusson. S et al., 2015). I denna fallstudie undersöks även 

potentiella åtgärder för biologisk mångfald där jordmassor kan återanvändas. 

 

3.4 Masstransporter 

Masshantering innefattar masstransporter vilket innebär transport av massor från 

punkt A till punkt B. Masstransporter förekommer oftast via tåg, lastbil eller sjöfart, 

beroende på var arbetsplatsen finns belägen i relation till mottagningsplatsen och 

drivs oftast med bensin eller diesel. Ett alternativ är HVO100, en kemisk kopia av 

traditionell diesel. Bränslet är 100% förnybart samt fossilfritt och är fram tills idag 

helt befriat från skatt (KI, 2017). Det faktum att bränslet är så likt diesel i sin 

struktur, förutom något lägre densitet, gör att fordonet inte anpassas till bränslet 

(TRB.se, 2017). Detta innebär bland annat låga omställningskostnader och att 

maskiner kan sättas snabbare i drift. Transportarbetet har stor påverkan gällande 

klimatfrågor, ekonomi, tid och boendemiljö och är en väsentlig aspekt för det totala 
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utfallet. Därför är det av stor betydelse att masstransporter optimeras med hjälp av 

effektiv planering för att bästa möjliga alternativ kan uppnås (Kristina. L et al, 2017). 

 

Viktiga frågeställningar att ta i beaktande gällande masstransporter är följande: 

• Vilken typ av färd-, och drivmedel är optimal för den specifika situationen?  

• Hur stora lass kan ett färdmedel transportera? 

• Hur ser färdvägen ut för tur och retur av färdmedel? 

• Hur många transporter behövs? 

 

Det faktum att denna studie utgår ifrån masstransporter med lastbil samt trippel-

axlad dumper finns restriktioner som måste tas hänsyn till när masshanterings-

strategier planeras. Det svenska vägnätet består bland annat av 98 500 km statliga 

vägar och 42 300 km kommunala vägar (Trafikverket, 2018a). Samtliga vägar har 

specifika regler för hur tungt ett fordon kan vara vid trafikering av vägen. Reglerna 

finns att hitta i Trafikförordningens 4e kapitel; Bestämmelser för trafik med motor-

drivna fordon (Transportstyrelsen, 2018). Det allmänna svenska vägnätet är indelat i 

fyra bärighetsklasser (BK) som avgör vilka fordonsvikter som är tillåtna på vägen.  

 

Bärighetsklasser utifrån axel- och trippelaxeltryck presenteras i Tabell 4 och Tabell 5 

enligt 4 kap. 12 § Trafikförordningen. På vägar som inte är enskilda får motordrivna 

fordon eller därtill kopplade fordon föras endast om de värden för respektive 

bärighetsklass som anges i Tabell 4 och 5 inte överskrids. 

 

Tabell 4. Bärighetsklasser utifrån axeltryck. Källa: Transportstyrelsen (2018). 

 

 

Tabell 5. Bärighetsklasser utifrån trippelaxeltryck. Källa: Transportstyrelsen (2018). 

 

 



 31 

 

På vägar som är klassificerade BK1 och BK4 tillåts fordonsvikter som bland annat 

stämmer överens med fordonsvikter tillåtna enligt Europeiska Unionens (EG) 

bestämmelser. Allmänt gäller bestämmelserna BK1 och BK4 på ca 94% av Sveriges 

allmänna vägnät (Transportstyrelsen, 2018a). Bruttovikten på det allmänna vägnät 

som klassas enligt BK1 har en maximal tillåten bruttovikt på 64 ton. På samma sätt 

gäller 51,4 ton på BK2 vägar, 37,5 ton på BK3 vägar och 74 ton på BK4 vägar 

(Trafikverket, 2018i). 
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4. Empirisk bakgrund  

 

I denna rapport har en omfattande kartläggning av projekt Ostlänken genomförts i 

form av en empirisk studie. Detta kapitel beskriver projektets målsättningar som 

finns på global samt nationell nivå. Projektets masshanterings-arbete beskrivs som 

en följd av projektets hållbarhetsarbete. Därefter presenteras den studerade fokus-

etappen och slutligen presenteras kriterier för att utföra en samlad bedömning i 

rapportens slutskede.      

 

4.1 Ostlänkens bidrag till de globala målen 

FN:s medlemsländer antog den 25 september 2015 en universell agenda som inne-

håller 17 globala mål för en hållbar utveckling, också kallad Agenda 2030. Samtliga 

mål har 169 delmål och 230 indikatorer (FN, 2017). Genomförandet av globala mål i 

Sverige har samtliga ministrar ett gemensamt ansvar för och för att implementera det 

i det svenska samhället behöver näringsliv, offentlig sektor, organisationer, forskare 

och enskilda individer tillsammans inkluderas. 

 

Figur 7 presenterar globala mål som har starkast koppling till projekt Ostlänken och 

masshanteringsarbetet i produktionsskedet där relevant innehåll från målens inne-

börd är kopplade till studiens sammanhang. Förbindelse mellan mål och studie har 

gjorts utifrån vad som anses vara relaterat till projekt Ostlänkens tillvägagångssätt, 

arbetsmetod samt verkställande.   

 

 

Figur 7. Fyra globala målsättningar från Agenda 30. 

 

Mål 9 – Flera positiva effekter genereras utifrån en väl fungerande och hållbar infra-

struktur, vilket också leder till ekonomisk tillväxt och utveckling. För att under-lätta 

en hållbar utveckling bör investeringar göras i infrastruktur och industrier anpassas 
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för att göra de hållbara med hjälp av effektiv resursanvändning och fler miljövänliga 

tekniker (FN, 2018).   

 

Mål 11 – Hållbar stadsutveckling innebär hållbart byggande samt hållbar planering 

som inkluderar bostäder, offentliga platser, transport, återvinning och säkrare 

kemikaliehantering som i sin tur kräver uppdaterad teknik och i vissa fall 

institutionell kapacitet. Att utveckla en stad på ett hållbart vis kräver ett samtidigt 

samarbete mellan samhällets samtliga nivåer (FN, 2018).    

 

Mål 12 – För att minska på negativ klimatpåverkan samt förbättra människors hälsa 

är anpassning till en hållbar konsumtion och produktion en nödvändighet. Detta 

innebär effektiv resursanvändning, hänsyn till ekosystemtjänster samt minskad på-

verkan från farliga kemikalier. Detta mål behöver därför sträva mot ett samhälle som 

kan ställa om till en grön ekonomi (FN, 2018). 

 

Mål 15 – En avgörande grund för planetens livupphållande system samt nuvarande 

och framtida välfärd är biologisk mångfald, som i sin tur bidrar till ökad motstånds-

kraft i ekosystemen. Hållbar användning av skogsresurser bidrar positivt till klimatet 

samt människans försörjning (FN, 2018). 

 

4.2 Nationella målsättningar 

Strävan mot en hållbar stad och stadsutveckling är idag en självklarhet för ett land 

som Sverige. Trafikverket är en av fem myndigheter i Sverige som på uppdrag av 

regeringen har fått ansvaret att skapa en gemensam plattform för att föra hållbar 

stadsutveckling framåt (Trafikverket, 2018c). Andra myndigheter som ingår i upp-

draget är Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtsverket och Boverket. 

Plattformen är en utveckling av regeringens satsning mellan 2008–2012; 

Delegationen för hållbara städer, där syftet har varit att främja en hållbar utveckling 

av tätorter, bostadsområden och städer (Trafikverket, 2018f). Syftet med den nya 

plattformen är att inom hållbar stadsutveckling öka graden av samverkan, sam-

ordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Regeringen 

syftar på att hållbar stadsutveckling är i ständig förändring med hänsyn till social, 

ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Anpassning till planering och insatser utifrån 
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områdets förutsättningar där faktorer som storlek, täthet och geografiskt läge har en 

avgörande betydelse.  

 

Ca 11 miljoner ton CO2-ekv. emitterades av bygg och fastighetssektorn i Sverige under 

2015 och motsvarar ca 18 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser (Boverket, 

2018b).  

Under samma tidsperiod stod sektorn för; 

• 11% av Sveriges totala kväveoxidutsläpp 

• 18% av Sveriges totala partikelutsläpp 

• 31% av Sveriges totala energianvändning 

• 9% samt 4% av Sveriges totala användning av hälso-och miljöfarliga 

kemikalier 

• 31% av mängden genererat avfall 

 

Projekt Ostlänken regleras som andra samhällssatsningar av lagar och politiska mål. 

Svensk samhällsplanering grundar sig på olika lagar som tex Plan- och bygglagen 

(PBL) som i vissa fall reglerar stadsutformning, medan Miljöbalken (MB) reglerar 

tillståndsgivning för en viss verksamhet (Trafikverket, 2018f). Andra lagar som också 

påverkar samhällsplaneringen är Väglagen (1971:948), Trafikförordningen  

(SFS 1998:1276) samt Lagen om byggande av järnväg (1995:1649).      

 

Sveriges målsättning för transport och infrastruktur innebär att säkerställa en 

transportförsörjning som är samhällsekonomiskt effektiv och hållbar för medborgare 

och näringsliv över hela landet (Regeringen, 2017). Då Regeringens mål är att Sverige 

skall ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020 samtidigt som sysselsättningen ökar, 

är ett effektivt transportsystem en viktig förutsättning. En central förutsättning för 

att en ekonomi ska växa är transporter (Regeringen, 2017). En välfungerande 

transportpolitik bidrar till förbättrade möjligheter till pendling, ökad befolkning samt 

ökad sysselsättning. 

 

Det generella målet för svensk miljöpolitik är att kunna överlämna ett samhälle till 

nästa generation där miljöproblemen är lösta utan att orsaka miljöproblem utanför 

landets gränser (Regeringen, 2014b). Regeringen menar att Sverige ska föra en 

politik där miljövänliga produktioner utvecklas för att förhindra miljöförstöring och 
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minska på CO2-ekv. utsläpp. Denna typ av miljöpolitik anses skapa nya arbets-

möjligheter och främja svensk natur och konkurrenskraft samt en långsiktig 

ekonomi.     

 

Sveriges miljömål är en indikation på en långsiktig signal till samhället om vad 

regering och riksdag vill uppnå med miljöpolitiken (Regeringen, 2014b). Det klimat-

politiska ramverket bidrar med långsiktiga förutsättningar för näringsliv och 

samhälle att ställa om och genomföra det arbete som krävs för att lösa klimat-

problematiken. Ramverket består av klimatlagen, klimatmål samt klimatpolitiska 

mål. Det figurerar som en central del i arbetet för att Sverige skall uppnå de för-

väntningar som bestämts i Paris-avtalet (Regeringen, 2014b). I Sverige finns också 

sexton nationella miljökvalitetsmål som tillsammans med generationsmålet utgör 

grunden för nationell miljöpolitik. Generationsmålen bestämmer inriktning för 

samhällsomställningen för nå miljö-kvalitetsmålen och kan därför användas som en 

vägledning för hur miljöarbetet skall ske på samhällets olika nivåer (Miljömål, 2017). 

 

Masshanteringsarbete innefattar bland annat maskintransporter och utgrävningar 

som täcker stora områden. Arbetsmiljön runt en masshanteringsplats påverkar 

omgivningen till viss del i form av buller och utsläpp av växthusgaser från maskiner. 

Nedan listas fem av de sexton miljömål som har störst relevans till denna studie och 

masshanteringsarbetet; 

• Begränsad miljöpåverkan 

• Frisk luft 

• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt och djurliv 

 

Miljörelaterade frågor har blivit mer relevanta då riksdagen (2017) beslutade under 

år 2016 att företag i Sverige som anses vara stora måste redovisa hållbarhetsarbeten. 

Med stora företag menas att företaget antingen har medelantalet anställda> 250,  

balansomslutning >175 Mkr eller nettoomsättning> 350 Mkr (PWC, 2016). Redo-

visningen sker i form av en rapport som skall innehålla hur företaget arbetar med 

miljöfrågor, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter samt 

motverkande av korruption (Riksdagen, 2017).  
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För att Sverige skall nå det långsiktiga klimatmålet att senast år 2045 inte ha något 

nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, är det viktigt att förbereda bygg-

branschen inför en omställning där maskiner och tunga fordon succesivt byter ut 

traditionella drivmedel mot mer klimatvänliga alternativ. Att inte ha nettoutsläpp av 

växthusgaser innebär att utsläpp av växthusgaser från svensk verksamhet ska vara 

minst 85% lägre år 2045 jämfört med utsläppen år 1990 (Naturvårdverket, 2017). 

 

4.3 Projekt Ostlänken 

I en offentlig upphandling utsågs ÅF under år 2014 till ett av företagen som ansvarig 

tekniskt konsultföretag åt Trafikverket för etapp 1 i projekt Ostlänken (Afconsult, 

2014). Ansvaret innebär att företaget måste genomföra projektet för den specifika 

delsträckan enligt överenskommelse med Trafikverket.  Projektet är Sveriges första 

höghastighetsjärnväg och projekteras i form av en dubbelspårig 15 mil lång hög-

hastighetsjärnväg med ca 200 broar och 20 kilometer tunnlar. Järnvägen dimension-

eras så att trafikerande tåg kan åka i hastigheter upp till 320 km/h (Trafikverket, 

2017h).  

 

Ostlänken är första delsträckan som sträcker sig mellan Järna-Linköping och som 

planeras ingå i ett framtida höghastighetsnät som sträcker sig mellan Stockholm-

Göteborg samt Stockholm-Malmö (Trafikverket, 2017h). Syftet är att det befintliga 

järnvägsnätet i Järna, Norrköping och Linköping ansluter till Ostlänken. Figur 8 

presenterar projekt Ostlänkens utsträckning. 

 

 

Figur 8. Ostlänkens utsträckning i förhållande till det långsiktiga höghastighetsprojektet. Källa: Trafikverket (2017). 
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I skrivande stund arbetas upphandlingar fram för produktionsskedet samt system-

handlingar i olika former. En övergripande tidsplan presenteras i Figur 9 där 

information inhämtats från Trafikverket (2017e).   

 

 

Figur 9. Projekt Ostlänkens övergripande tidsplan. Källa: Trafikverket (2017). 

 

Den planerade järnvägen är den första av sitt slag i Sverige och har en uppdaterad 

teknisk systemstandard jämfört med befintlig järnväg. Teknisk systemstandard är ett 

dokument som tas fram av Trafikverket och innehåller myndighetens krav gällande 

planering, projektering, byggande och drift av höghastighetsbanor. Det övergripande 

ändamålet med dokumentet är att beskriva en modern höghastighetsjärnväg som är 

möjlig att implementera i Sverige och syftar åt att beskriva höghastighetsbanor av 

kategori 1 enligt TSD2 Infrastruktur (Trafikverket, 2016a).  

 

Snabba regionaltåg samt höghastighetståg kommer att trafikera den nya järnvägen. 

I samband med projektet planeras ett resecentrum att byggas på fyra utvalda 

destinationer längs med banans utsträckning (Trafikverket, 2018e). Vagnhärad, 

Nyköping, Norrköping och Linköping är utvalda knytpunkter samt på Skavsta flyg-

plats där planer finns för utbyggnad av ny station. Den beräknade restiden mellan 

Stockholm-Göteborg är två timmar, samt 2,5 timmar mellan Stockholm-Göteborg.  

                                                      
2 EU:s tekniska specifikationer för driftkompabilitet. 
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4.1.1 Mål & Budget 

Projekt Ostlänkens totala kostnad uppnår enligt en prognos av Trafikverket (2018) i 

2017 års prisnivå 54 miljarder kronor. Detta innebär på ett ungefär att Ostlänken 

kostar 3,5 miljarder kronor/mil. Enbart planskedet som innefattar; utredningar, 

byggherrekostnader, pågående kontrakt, arkeologiska undersökningar samt inlösen 

av fastigheter, beräknas kosta ca 1,9 miljarder kronor. 

 

Målen för projekt Ostlänken kan kategoriseras i ändamål och projektmål där målen 

enbart styr utformningen av järnvägsanläggningen (Trafikverket, 2016b). Respektive 

mål baseras på transportpolitiska och nationella miljökvalitetsmål. Bortsett från res-

tider och sammankoppling med Göteborg och Malmö som nämnts ovan, är ett 

omfattande ändamål att Ostlänken skall vara en bidragande faktor till en regions-

expandering mellan Östergötland-Södermanland-Mälardalen. Järnvägens funktion 

skall minimera distanser i landet samt frigöra kapacitet på vissa delar av de banor 

som existerar idag, nämligen Södra och Västra stambanan samt Nyköpingsbanan. År 

2040 förutser Trafikverket (2018d) att Ostlänken trafikeras av 76–132 person-

tåg/dygn, alltså 3–5 tåg/timme och riktning. Ökad tillgänglighet skall förhoppnings-

vis skapa fler förutsättningar för regional utveckling och därmed koppla samman 

internationella marknader för människor och svenskt näringsliv. 

4.1.2 Hållbarhet 

Att alla skall anlända smidigt, tryggt och grönt är Trafikverkets vision av projekt 

Ostlänken. Som en del av hållbarhetsarbetet ställs krav på projekt som överstiger 50 

miljoner kronor i form av ett hållbarhetsarbete (Trafikverket, 2018d). Det 

övergripande målet som projektet haft när järnvägen planerats har varit att rikta 

fokus på hållbarhetsfrågor. Då projektet sträcker sig tvärs igenom det svenska 

landskapet finns vetskapen om att djur och natur kommer att påverkas. Av den 

anledningen krävs en långsiktig syn på bygget samt förvaltning av järnvägen. 

Hållbarhetsfrågorna i detta projekt är inte endast miljörelaterade utan genomtränger 

projektets helhet från olika aspekter. Vidare kan hållbarhetsfrågor segmenteras i 

social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, som tillsammans bidrar till ett holistiskt 

hållbarhetsmål.  
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Ekonomisk hållbarhet kan betraktas som ett medel för att uppnå sociala och 

ekologiska hållbarhetsmål (Ax & Kullvén, 2015). I projekt Ostlänken finns en strävan 

mot ekonomisk hållbarhet, bland annat genom samarbeten med leverantörs-

marknaden i mån om att sänka kostnader på entreprenader med hjälp av en fram-

arbetad entreprenadindelning (Trafikverket, 2018). Ett av Trafikverkets mål är att 

sänka prognosen på projektets totalkostnad genom att ta hänsyn till ekologiska samt 

sociala frågor och inte frånsäga dessa aspekter. Därför är innovation en viktig grund 

för att lyckas hitta kostnadseffektiva lösningar i projektets olika delar. Hållbarhets-

arbetet rapporteras månadsvis av Trafikverket i samband med projektrapporten för 

att på ett agilt vis agera i ett tidigt skede vid eventuella uppkomna avvikelser.  

 

Ekologisk hållbarhet i projekt Ostlänken innebär att försöka skydda naturen och 

biologisk mångfald i så lång utsträckning som möjligt. Den ekologiska hållbarheten 

innebär att allt som har med jordens ekosystem att göra skall tas i beaktande, allt från 

klimatsystem, luft-, land- och vattenkvalitet. I detta projekt har utredningar ut-

formats på djurens rörelsemönster i landskapet, vilka arter som existerar i området 

och var dem befinner sig (Trafikverket, 2016). På så sätt minimeras projektets 

barriäreffekt på omgivningen. En handlingsplan för klimatarbetet har upprättats 

samt en kartläggning av projektets delar där koldioxidutsläpp kan reduceras med 

hjälp av innovationslösningar. Även en plan för masshantering har utfärdats för 

hantering av överskottsmassor samt för att studera områden där överskottsmassor 

kan placeras för att tex minimera transporter samt maximera värdeskapande.  

 

Den sociala delen av hållbarhet omfattar till största del individens behov samt 

individens välbefinnande, rättvisa, makt och rättigheter (KTH, 2016). För att täcka 

hela den sociala aspekten av hållbarhet är vissa delar kvantitativa och andra mer 

kvalitativa. Samtliga typer av social hållbarhet interagerar beroende på situation. 

Kombineras samtliga hållbarhetsfaktorer kan möjliga effekter på jordmassors 

återanvändningspotential tas fram ur ett generellt perspektiv enligt Figur 10. Figuren 

är inte direkt kopplad till projekt Ostlänken. 
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Figur 10. Hållbar utveckling från återanvändandet av jordmassor. Källa: Correia, Puppala & Winter (2016). 

För att uppfylla de övergripande målen för projekt Ostlänken arbetar ÅF/Tyréns och 

Trafikverket med verktyget SUNRA (AFconsult, 2017). SUNRA står för Sustainability 

National Road Administrators och används av vägmyndigheter runt om i Europa 

som ett gemensamt ramverk för hållbarhetsarbeten. Verktyget innehåller 26 

hållbarhetsområden där tio av dessa valts för att implementeras av ÅF i projekt 

Ostlänken. Trafikverket (2016) menar att 7/10 utvalda hållbarhetsområden är 

projektets konsulter delansvariga för då dessa områden går att påverka i rollen som 

konsulten spelar. Figur 11 presenterar konsulternas delansvarsområden inringade i 

röd färg.  
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Figur 11. Ostlänkens hållbarhetsarbete. Källa: Trafikverket (2017). 

Ett sätt för företag att mäta och utvärdera hållbarhetsprestanda är med hjälp av mät-

verktyget SBPI, Sustainable Business Performance Indicatos (Afconsult, 2017). 

Verktyget använder ca 30 ekonomiska parametrar och 2500 sociala och miljömässiga 

hållbarhetsområden som samlar in, analyserar och visualiserar hållbarhetsdata och 

ett projekts faktiska prestation (Afconsult, 2017). Modellen hjälper företag att följa 

upp ett projekts arbete och styr organisationen mot företagens mål enligt valda para-

metrar. SPBI bygger på företagets egna väsentlighetsanalys som utförs för att 

bestämma var och hur företaget ska använda sina resurser på ett effektivt vis.  

4.1.3 Masshantering 

ÅF/Thyréns förser Trafikverket med massberäkningar (Trafikverket, 2018). Ett 

masshanteringsdokument kommer in tidigt i planeringsfasen vilket medför 

estimeringar och antaganden då ingenting är fastställt vid det skedet.  

 

Projektets masshanteringsmål har varit att hitta långsiktiga lösningar för överskotts-

massor vid bygget genom att tex återanvända massor som konstruktionsmaterial 
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inom eller utanför projektet (Trafikverket, 2017a). Under 2015 skickade Trafikverket 

in en tillåtlighetsbegäran (enligt 17 kap Miljöbalken) till Regeringen för prövning där 

sex villkor kan förenas med beslutet enligt Trafikverket. Tre av sex villkor är direkt 

kopplade till masshanteringsarbetet och redovisas nedan (Trafikverket, 2017b): 

 

• Järnvägsanläggningens närmare lokalisering och utformning inom korridoren 

ska ske med stor hänsyn till landskapets och kulturmiljöns samlade strukturer, 

karaktärer och värden. Lokalisering och utformning ska ske efter samråd med 

berörda länsstyrelser.  

• Trafikverket ska efter samråd med berörda länsstyrelser upprätta en 

övergripande redovisning av åtgärder för att så långt som mjöligt begränsa 

energianvändning och klimatpåverkande utsläpp. Redovisningen ska lämnas 

till länsstyrelserna i Stockholm, Östergötlands respektive Södermanlands län 

senast vid den tid- innan byggnadsarbetet enligt järnvägsplan påbörjas – som 

länsstyrelsen och Trafikverket kommit överens om. 

• Trafikverket ska upprätta en övergripande redovisning av hantering, åter-

användning och bortskaffande samt eventuell mellanlagring av de jord och 

bergmassor som uppkommer vid byggandet av järnvägsanläggningen. 

Redovisningen ska tas fram efter samråd med berörda kommuner och läns-

styrelser. Redovisningen ska lämnas till berörda länsstyrelser och kommuner 

vid den tid – innan byggarbetet enligt järnvägsplan påbörjas – som läns-

styrelserna och Trafikverket kommit överens om.  

 

Masshanteringsfrågan kan även kopplas till fyra omfattande projektmål för hela 

projektet (Trafikverket, 2017b). Samtliga mål redovisas i Figur 12. 
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Figur 12. Ostlänkens projektmål. Källa: Trafikverket (2017). 

Det faktum att masshanteringsarbetet i skrivande stund bara är påbörjat, innebär att 

många värden har antagits utifrån preliminära mätningar och observationer. Under 

september 2017 utfärdades PM Strategisk Masshantering av Trafikverket som inne-

håller den senaste uppdateringen av estimerad massbalans för jord, för hela Ost-

länken. Tabell 6 presenterar mängderna. 

 

Tabell 6. Estimerad massbalans projekt Ostlänken. Källa: Trafikverket (2017). 

Schakt jordmassor (m3) Schakt bergmassor (m3) Fyllning (m3) 

4,6x106 <7,8x106 2,8x106 

 

För enkelhetens skull har Trafikverket (2017) utformat följande antaganden i 

samband med ovanstående tabell:  

 

• Massorna delas in i segment om 2 km för hela Ostlänken. 

• Massorna definieras som antingen jord eller berg. 

• All jordschakt antas vara konstruktionsmaterial och behövs inte i 

järnvägsanläggningen. 

• Allt bergschakt antas återanvändbara inom projektet.  

• Fördelaktigt att återvinna massan oavsett geografiskt läge för lokala under och 

överskott. 

• Tidsaspekten bortses.  
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• Beräkning av behovet för fyllnadsmassor för sidoanläggningar utgår från 

schablonssiffror då volymen 5100 m3 / 2 km har antagits.  

• Visst underlag saknas för schakt av bergmassor inom ett av delprojekten.  

 

4.4 Fokusetapp: Södertälje-Trosa  

Av Ostlänkens totala utsträckning har ÅF har tillsammans med konsultföretaget 

Tyréns (på uppdrag av Trafikverket) blivit tilldelade sträckan mellan Södertälje-

Trosa. Konsortiet kallas därför ÅF/Tyréns. Delsträckan är en av fyra etapper. 

Etappen befinner sig i skrivande stund under planeringsfasen vilket innebär att en 

del antaganden gjorts gällande jorden och dess egenskaper när massbalansen 

estimerats. Uppskattningen av volym jordschakt baseras på en geokarta utformad av 

SGU (Trafikverket, 2017).  

 

Två järnvägsplaner inkluderas i denna delsträcka; Gerstaberg - Långsjön samt  

Långsjön -Sillekrog (Trafikverket, 2018e). Den totala järnvägssträckan för del-

projektet är ca 27 kilometer lång. Planen är att befintlig järnväg norr om Järna i 

kommunen Gerstaberg sammansluter med resterande Ostlänken samt att ett nytt 

resecentrum skall byggas i tätorten Vagnhärad, Trosa. Tabell 7 redovisar en 

grovprognos på översiktlig massbalans för den studerade etappen.  

 

Tabell 7. Estimerad massbalans för delsträcka Södertälje-Trosa. Källa: Trafikverket (2018). 

Schakt jordmassor (m3) Schakt bergmassor (m3) Fyllning (m3) 

6,8x105 1,5x106 1,5x105 

 

ÅF/Tyréns har tillsammans med Trafikverket lagt upp delmål för hållbarhet i 

projektet 

För denna studie har Delmål 3 valts. Målet beskrivs nedan; 

 

• Delmål 3 – Energieffektivitet: 

o 3 % klodioxidreduktion mellan linjeval och slutkalkyl för planskedet. 
 

• För att uppfylla delmål 3 har ett antal aktiviteter tagits fram. Understruken 
text förknippas med denna studie: 
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o Markmodellering, miljöteknisk markundersökning. Massor återanvänds 

lokalt i tex bullervall istället för att forslas bort. Massbalans eftersträvas 

(etapplösningar), mängder massor som transporteras till deponi minskas. 

Miljöteknisk markundersökning utförs i syfte att tidigt identifiera eventuell 

förekomst av förorenade massor.  

 

4.5 Kriterier för samlad bedömning av fallstudie 

För att uppfylla syftet med studien kommer två fiktiva fall att jämföras utifrån 

kriterier som tagits fram tillsammans med ÅF. Kriterierna är få men omfattande och 

inkluderar flera aspekter när respektive kriterium fragmenteras. Kriterierna i fråga 

är; 

 

• Ekonomi 

• Klimat 

• Risk   

 

Det kommande utfallet utifrån ovanstående kriterier omfattar frågor som är av 

intresse för ett företag för att eventuellt implementera en strategi som är fördelaktig 

utifrån studiens resultat. Figur 13 illustrerar en teoretisk bild på fallstudiens 

utformning.  

 

 

Figur 13. Teoretisk bild på fallstudiens genomförande. 
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4.5.1 Ekonomi 

Ett infrastrukturprojekt påverkas av många olika faktorer, bland annat 

masshanteringsarbetet. Masshanteringsarbetet påverkas i sin tur av olika faktorer, 

framförallt av masstransporter. Av den anledningen studeras kostnader närmare som 

en följd av masstransporter, schaktningsarbete samt eventuella deponiavgifter. Den 

ekonomiska aspekten är av störst vikt för ett företag. Skulle ny teknik och 

innovationslösningar peka på att ett arbete kan optimeras och visa sig vara mer 

kostnadseffektivt är det troligt att ett företag implementerar strategin i 

verksamheten. Kostnader för masstransporter har en direkt koppling transport-

sträcka, bränsletyp, hastighet, lastkapacitet, antal rutter etc. Desto längre en 

transportsträcka är, ju längre behöver ett fordon färdas, desto mer bränsle förbrukas, 

vilket är en direkt kostnad. Hastighet och trafikflöde på en utvald rutt påverkar tiden 

det tar för att utföra sträckan, vilket regleras av myndigheter i form av hastighets-

begränsningar och bärighetsklasser, bland annat. Bärighetsklasser på väg och fordon 

begränsar lastkapacitet per rutt vilket innebär att fler maskiner behöver åka flera 

gånger. Vilka faktorer som är av största ekonomiska vikt undersöks i denna studie för 

respektive fall.  

4.5.2 Klimat 

Transportsträcka liksom bränsletyp har en direkt koppling till utsläpp av växthus-

gaser. Ju längre distans ett fordon färdas desto mer energi går åt. Även hastighet och 

antal rutter är en bidragande faktor till utsläpp från masstransporter. En ökad last-

volym minimerar antal rutter men belastar varje enskild transport då färdmedlet 

behöver göra av med mer energi per rutt. Studier visar att en tredjedel av Sveriges 

totala utsläpp kommer från inrikes transporter där den största andelen växthusgaser 

orsakas av vägtrafiken där lätta och tunga lastbilar inkluderas (Naturvårdsverket, 

2017c). Störst andel av växthusgaser som emitteras från inrikes transporter är kol-

dioxid. Sett till nationella och globala målsättningar kan små förändringar i stora 

nationella projekt ha en positiv inverkan på koldioxidutsläpp. Metan och lustgas är 

två andra utsläpp som genereras från inrikes transporter men som jämfört med 

koldioxidutsläpp är minimala (Naturvårdsverket, 2017c). Inrikes utsläpp av växthus-

gaser från tunga lastbilar har mellan år 1990–2016 ökat med 11% (Naturvårdsverket, 

2017c). Naturvårdsverket menar att järnvägs-, och sjöfartstransport är ett bättre 

alternativt sett till utsläpp och att dessa alternativ borde utnyttjas bättre.  
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4.5.3 Risk   

Det sista kriteriet är alla tänkbara typer av risker som kan uppstå i samband med 

masstransporter. Ett typexempel är när jordmassor transporteras till en 

mottagningsplats utanför projektområdet. Det kan innebära trafikering på allmänna 

vägar som ökar risker för köbildning och olyckor som i sin tur kan påverka förare 

(Shattell, M et al. 2012). Sådana risker kan förlänga transporttider, fördröja 

leveranser, öka utsläpp och bullernivåer. Riskerna innefattar såväl psykiska som 

fysiska skador. Höga hastigheter kan även öka risken för olyckor. Risken med att 

leverera stora lass med stora lastbilar kan även minimera omkörningsmöjligheter för 

andra trafikerade fordon som kan ha en effekt på resterande trafik. Ökad beredskap i 

form av riskanalyser för olika typer av situationer kan underlätta arbete eller för-

bereda för avvikelser och misstag under arbetets gång.  
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5. Genomförd fallstudie: Delsträcka Södertälje-Trosa  

 

I detta avsnitt presenteras två fiktiva förslag på hur masshanteringsarbetet kan 

utformas beroende på massornas huvudsakliga syfte. Primärt beskrivs de förut-

sättningar som båda fallen har gemensamt och därefter beskrivs respektive fall med 

sin unika förutsättning. Fallstudien innehåller två olika fall med olika förutsättningar 

för att undersöka om alternativens utfall blir helt olika. Därefter presenteras analyser 

utifrån studiens resultat. Illustrationer och grafer förtydligar utfallet och sätts i för-

hållande mot varandra. Till sist analyseras en specifik sträcka för Fall B massor för 

optimal framkomlighet.    

 

5.1 Beskrivning av fallstudie 

Den övergripande entreprenadformen som implementeras är totalentreprenad dock 

med eventuella prövningar från kontrakt till kontrakt. Separata kontrakt kommer 

därför att handlas upp gällande omhändertagande av jordmassor som inte används i 

en specifik entreprenad. Enbart företag med storlek över 3 miljarder SEK kommer att 

divideras i projektet av Trafikverket (Trafikverket, 2015f). 

 

Trafikverket (2016) har utfört förundersökningar på potentiella mottagningsplatser 

för återanvändning av jordmassor. Området har valts som utgångspunkt i Fall A. 

Från mottagningsplatsen har en sträcka på 10 km dragits längs med den planerade 

järnvägen för att definiera startplatsen. Från samma startpunkt antas även en distans 

på 20 km som är mottagningsplats för Fall B massor. Destinationer, laster och fordon 

antas med hjälp av Trafikverkets (2017) dokument för masshantering samt relevant 

personal på ÅF/Tyréns som har arbetat med liknande projekt tidigare.  
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Tabell 8 redovisar andel transporterad sträcka av jord, sten och sandmassor med 

lastbil inrikes under 2016 (Trafa, 2016). De redovisade siffrorna indikerar att flest 

transporter sker på en distans mellan 10–24 km. Samtliga värden kan användas som 

referens för jämförelse av studiens utfall av den mest effektiva transportsträckan. 

Tabell 8. Andel transporterad sträcka av jord-, sten- och sandmassor med lastbil, inrikes 2016. 

Antal kilometer Andel 

0–9 31% 

10–24 42% 

25–49 15% 

50–99 9% 

100–149 1% 

150–299 1% 

 

I samband med schaktarbete beräknas i båda fallen kostnad samt emissionsfaktorer 

för grävmaskin med antagen kapacitet 90 m3/h, modell 33 1-40 ton (DKLBC, 2018). 

Se Figur 14. Antaget pris för en grävmaskin ha gjorts till 1065 kr/h (Trafikverket, 

2018). Antagen bränsletyp för båda alternativ är Diesel MK1. 

 

Figur 14. Antagen grävmaskin för båda fall. Källa: DKLBC (2018). 

Figur 15 illustrerar två satellitbilder på färdsträckorna för respektive fall. Utgångs-

punkten ligger i närheten av tätorten Hölö där gul punkt indikerar utgångspunkt och 

röd punkt indikerar mottagningsplats. Jordmassor antas vara återanvändningsbara i 

Fall A. Fall B massor antas uppfylla de krav som krävs för placering på upplag. 

Följande gäller för respektive fall; 

 

• Fall A massor transporteras inom projektområdet med dumper. 

• Fall B massor transporteras utanför projektområdet med semitrailer och 

dragbil. 
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Se Figur 13 för en teoretisk bild. 

 

 

Figur 15. Antagen färdsträcka för Fall A (ovan) och Fall B (nedan). Källa: Google Maps (2018). 

Figur 16 visar en satellitbild på projektområdet i Fall A, denna gång med allmänna 

vägar markerade i grönt samt bärighetsklass. I bilden markeras även mottagnings-

platsen för Fall A massor inringad med röd färg som motsvarar samma område som 

röd punkt i Fall A i Figur 15. Den planerade järnvägens utsträckning är markerad 

med orange färg. 

 

 

Figur 16. Satellitbild över mottagningsplats för Fall A massor. Allmänna vägar markerade med grön färg. Den planerade 
järnvägens utsträckning är markerad med en streckad orange färg. Källa: Google Maps (2018). 
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En total massvolym om 370 000 m3 antas för respektive fall. Volymen befinner sig 

inom intervallet för vad som antagits i tidigare utredningar enligt Tabell 7.  

 

5.2 Ekonomi 

Kostnadsestimeringar för masstransporter baseras på rotationstider för respektive 

fordon. Antaganden som görs för kostnadskalkylen ligger till grund för Trafikverkets 

budget där entreprenören bestämmer hur massorna hanteras. Ett förfrågnings-

underlag skrivs av Trafikverket där tydliga krav sätts på entreprenadfirman. 

Referenspriser och relevanta parametrar kan komma att ändras längre fram i tiden, 

men som i dagsläget utgår ifrån Trafikverkets (2018) kalkylprogram. Kostnads-

beräkningar inkluderar förare för grävmaskin samt transportmedel. Schaktvolymen 

370 000 m3 har räknats om till 592 000 ton baserat på jordens densitet 1,6 t/m3 

enligt SGI (2008). Maskinkostnad för grävmaskin antas enligt kapacitet 90 m3/h 

(Trafikverket, 2018) ta ca 4100 h att utföra. Med en antagen marknadskostnad på 

1065kr/h (Trafikverket, 2018) resulterar maskinkostnad i ca 4,4 Mkr för båda fall. 

Tippavgift som inkluderas i Fall B baseras på marknadspris för tippavgifter som kan 

variera mellan 0–100 kr/m3 för jordmassor enligt Trafikverket (2011a). I detta fall 

antas en tippavgift på 50 kr/m3. Totalkostnad för båda fall presenteras i Figur 17 

samt i Bilaga 1. 

 

 
Figur 17. Totalkostnad för Fall A & Fall B med massvolym: 370 000 m3. 
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5.2.1 Fall A 

Fall A massor antas vara oförorenade och kan direkt transporteras till mottagnings-

plats inom projektområdet. Jordmassorna antas transporteras med dumper med 

modellbeteckning A20 6x6 tillverkad av Volvo Construction Equipment. Se Figur 18. 

Dumper antas transporteras inom inhägnat område. Modellen har en maximal last-

förmåga på 18 500 kg utanför allmän väg (Volvoce, 2017). Modellens tre axlar 

innebär en begränsning från bruttovikt 29x103 000 kg till 25x103 kg vid färd på BK1-

väg med axelavstånd 5,97 m mellan första och sista axeln (Trafikförordning, 

1998:1276). Med en tjänstevikt på 15 450 kg blir den totala lagliga lasten differensen 

mellan begränsad bruttovikt och tjänstevikt, således 9550 kg. 

 

Figur 18. Antagen dumpermodell. Källa: Volvo (2017). 

Med en antagen sträcka på 10 km samt en maxhastighet på 40 km/h för dumper, tar 

det ca 0,25 h för dumpern att färdas i enkel riktning, sammanlagt 0,5 h eller 30 

minuter för tur och retur. Med en maxlast på 9550 kg behöver dumpern utföra ca 

62 000 lass som teoretiskt tar ca 31 000 h att utföra, eller 1291 dygn som är ca 3,5 år. 

Pris för dumper antas vara 677kr/h och baseras på marknadspriset som hämtats från 

Trafikverket (2018). Totalkostnad för Fall A blir således ca 25,4 Mkr, inklusive 

schaktkostnad för grävmaskin enligt Figur 17. För en annan dumpermodell med 

eventuellt ökad maxlast resulterar en viktskillnad i maxlast på 15 000 kg i ett pris på 

ca 10,7 Mkr enligt studiens parametrar. Dumperalternativet kan observeras i Figur 

19, där en skillnad på 6 000 kg i maxlast resulterar i en prisskillnad på ca 30 Mkr.   
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Figur 19. Förhållande mellan pris och maxlast, dumper. 

5.2.2 Fall B 

Fall B massor antas vara oförorenade och transporteras till en fiktiv deponi-

anläggning som finns placerad utanför projektområdet. Jordmassor antas 

transporteras med dragbil och semitrailer med antagen tjänstevikt för semitrailer på 

10 ton samt 7,31 ton för dragbil enligt modell FH 42 T3CA (Volvo, 2018). Då fordons-

tåget antas köra på BK1 vägar med lastkapacitet 30 ton blir bruttovikten för fordons-

tåget på BK1 väg således maximalt 47 ton, med ett maximalt avstånd på 11,75 m 

mellan fordonet och fordontågets första och sista axel. Med en antagen sträcka på 20 

km samt en maxhastighet på 70 km/h för lastbil, tar det ca 0,3 h för fordonståget att 

färdas i enkel riktning, sammanlagt 0,6 h eller ca 40 minuter för tur och retur. Med 

en maxlast på 30 000 kg behöver dumpern utföra ca 19 700 lass som teoretiskt tar ca 

11 000 h att utföra, eller 470 dygn som är ca 1,3 år. Då studiens resultat indikerar att 

det tar längre tid för Fall A massor att transporteras än Fall B, är det av stor vikt att 

planera liknande situationer i förväg för att inte producera dötid i produktionen när 

arbetet sätter igång i praktiken. Pris för semitrailer antas vara 953kr/h och baseras på 

marknadspriset som hämtats från Trafikverket (2018). Totalkostnad för Fall B blir 

således ca 33,6 Mkr, inklusive tippavgift och schaktkostnad för grävmaskin.  

 

Beräkningar visar att jordmassor som transporteras utanför projektområde blir mer 

kostsamt. Prisskillnaden mellan båda fallen blir således ca 8,2 Mkr. Tippavgiften som 

medföljer i Fall B blir i detta fall avgörande. Ponera att tippavgiften halveras till 25 

kr/m3. Det skulle innebära att Fall B massor är det mest kostnadseffektivaste 

alternativet. Med andra ord kan kostnaden påverkas mycket beroende på vilket pris 
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entreprenören är villig att betala per m3 för placering av jordmassor på deponi. Ett 

alternativ är att mellanlagra jordmassor som inte behövs för att i ett senare skede 

återanvändas, förutsatt att jordmassorna inte är förorenade. Skulle behovet för 

jordmassor uppstå vid ett senare tillfälle innebär det att nya jordmassor behövs 

grävas upp alternativt köpa tillbaka jordmassor som tidigare har deponerats.  

 

Enligt det fiktiva antagandet begränsas det effektiva arbetet i samband med den 

begränsade maxlasten. Förutsättningarna för transport av Fall A massor ser initialt 

billigare ut i avseende på transportsträcka och pris/enhet. Faktum är att ”maxlast”-

parametern styr antal rutter som dumpern behöver utföra för att leverera den totala 

lasten. Därmed ökar den totala tiden det tar för att genomföra arbetet. Då transport-

sträckan är ett antagande kan denna parameter komma att ändras i framtiden när 

arbetet väl sätter igång i praktiken.  

 

Således innebär det att transporkostnader för Fall B är det billigaste atlernativet, 

bortsett från tippavgift. Detta trots fordontågets maxlast på 30 000 kg jämfört med 

dumperns maxlast på 9550 kg. En halverad maxlast till 4775 kg resulterar i ett pris på 

46,3 Mkr samtidigt som en fullastad dumper med maxlast 9550 kg resulterar i ett 

halverat pris på 25,4 Mkr. I bägge fall är maxlasten i direkt korelation med total-

priset. Figur 20 bevisar att maxlast är en betydande faktor för kostnaden i Fall B. En 

låg lastvikt jordmassor leder till en högre kostnad. Likaledes innebär ökad maxlast en 

lägre totalkostnad. Maxlasten är i sin tur beroende av fordonets tjänste,- samt brutto-

vikt, där den sistnämnda vikten är baserad på Transportstyrelsens bestämmelser 

gällande bl. a yttre axelavstånd. Även en minimerad maxlast varierar fordontågets 

högsta tillåtna bruttovikt på BK1 vägar enligt; 

 

   Maxlast = Maximal bruttovikt – Total tjänstevikt 
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Figur 20. Förhållande mellan pris och maxlast, semitrailer. 

Den totala summan på 33,6 Mkr för Fall B reduceras till 15,1 Mkr exklusive tippavgift 

och faktum är att total tippavgift för Fall B resulterar i ett pris som är dyrare än 

summan av schaktarebete och masstransport.  

 

Figur 21 indikerar att totalkostnad i förhållande till transportsträcka ökar linjärt i 

båda fall, med olika lutningar. Det bör noteras att Fall A massor sannolikt inte 

transporteras längre sträckor då värdet ligger i att en dumper med lägre last- och 

hastighetskapacitet bör färdas kortare sträckor innanför ett projektområde. Grafen 

kan således motivera att en dumper som transporterar totalt 370 000 m3 jordmassor 

med genomsnittshastigheten 40km/h inte bör transporteras längre sträckor då 

kostnaden ökar med lutningen k = 2 098 346 jämfört med fordontågets lutning k = 

537 311, en lutningsskillnad på 291%.  
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Figur 21. Förhållande mellan pris och transportsträcka. Fall A & Fall B. Matchande pris markerad med svart linje. 

Värdena indikerar även att fordonståget kan transportera massor en längre sträcka 

utan att en större skillnad i pris uppstår jämfört med en dumper. En dumper är 

således utformad att utföra arbeten med kortare transportsträckor. Vidare går att 

observera en skärning i grafen där prisnivån matchar båda alternativ. En sträcka på 

ca 12 km medför en totalkostnad på ca 29 Mkr i båda fall. En dumper som färdas 25 

km resulterar i en kostnad på 56,8 Mkr jämfört med en kostnad på 14,8 Mkr om 

dumpern färdas 5 km. Skillnaden i pris är ca 42 Mkr. Lastbil med semitrailer kostar 

således 36,3 Mkr vid en 25 km lång färdsträcka, jämfört med 25,6 Mkr om 

mottagningsplatsen är placerad 5 km från schaktområdet. Skillnaden i pris är ca 10,7 

Mkr. Lutningen indikerar således att priset ökar mer drastiskt i Fall A jämfört med 

fordonståget som mellan 5 - 25 km har en prisökning på ca 29%. I fallet med 

dumpern ökar priset med 282 % för samma distansskillnad. Se Bilaga 1 för 

beräkningsunderlag. 

 

5.3 Klimat 

Klimatkalkylen är ett verktyg utvecklat av Trafikverket. Verktyget möjliggör att 

effektivt och konsekvent kunna beräkna klimatbelastningar från transport-

infrastruktur i form av emissioner av koldioxidekvivalenter samt energianvändning. 

Modellen är baserad på metodik för livscykelanalyser där förutom emissionsfaktorer 

också resursschabloner används för investeringsprojektets eller baskontraktets 

specifika användning av typåtgärder, byggdelar eller underhållsåtgärder. Med 

emissionsfaktor i detta fall anses växthusgaser som bildas vid förbränning av 
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bränsletyp diesel. I båda fall antas att drivmedelsförbrukning 0,19 l/m3 för gräv-

maskin bygger på maskinkapaciteten 55 m3/h samt förbrukningen 10,2 l/h 

(Trafikverket, 2018). Emissionsfaktor för Diesel MK 1 antas vara 2,88 kg CO2e/l 

(Energimyndigheten, 2018). Enligt tidigare uppgifter är antagen schaktvolym 

370 000 m3 i båda fall.  

 

5.3.1 Fall A 

Dumperns drivmedelsförbrukning 0,57 l/m3 bygger på lastkapaciteten 20 m3/h samt 

förbrukningen 11,38 l/h som i sin tur baseras på medelvärdet för 2 olika dumprar 

med motoreffekt 91 samt 201 kW (Trafikverket, 2018).  Det totala utsläppet är 

baserat på Trafikverkets (2018) formel enligt Ekvation 1; 

 

(𝐽𝑜𝑟𝑑𝑠𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡 𝐹𝑎𝑙𝑙 𝐴 𝑥 𝐺𝑟ä𝑣𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑥 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 (𝑀𝐾1 )) +

(𝐽𝑜𝑟𝑑𝑠𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡 𝐹𝑎𝑙𝑙 𝐴 𝑥 𝐷𝑢𝑚𝑝𝑒𝑟 𝑥 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 (𝑀𝐾1))  Ekvation 1 

 

Där,   

• Jordschakt Fall A = Volym jordmassa. 

• Grävmaskin = Drivmedelsförbrukning 0,19 l/m3 för antagen grävmaskin 

enligt Figur 14. 

• Diesel (MK1) = Emissionsfaktor 2,88 CO2-ekv. /l för drivmedel. 

• Dumper = Drivmedelsförbrukning 0,57 l/m3 för antagen dumper enligt Figur 

18. 

  

Med korrekt indata fås således, 

 

(1 𝑚3 𝑥 0,19
𝑙

𝑚3
𝑥 2,88 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑙) + (1 𝑚3 𝑥 0,57

𝑙

𝑚3 
 𝑥 2,88 𝑘𝑔

𝐶𝑂2𝑒

𝑙
) = 

 
2,17 kg CO2/m3.  
 
Multiplicerat med total antagen schaktvolym (370 000 m3) blir total emitterad CO2-

ekv således 805 ton. 

 

5.3.2 Fall B 

Då jordmassor i Fall B transporteras utanför projektområdet görs detta med antaget 

fordonståg som inkluderar semitrailer. Emissionsfaktor för semitrailer antas enligt 

Trafikverkets (2018) klimatkalkyl till 0,11 kg CO2/tkm. Det totala utsläppet är baserat 

på Trafikverkets (2018) formel enligt Ekvation 2; 
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(𝐽𝑜𝑟𝑑𝑠𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡 𝐹𝑎𝑙𝑙 𝐵 𝑥 𝐺𝑟ä𝑣𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑥 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 (𝑀𝐾1 )) +

(𝐽𝑜𝑟𝑑𝑠𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡 𝐹𝑎𝑙𝑙 𝐵 𝑥 𝐿𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙 𝑥 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡, 𝑗𝑜𝑟𝑑𝑚𝑎𝑠𝑠𝑜𝑟 𝑥 𝐿𝑎𝑠𝑡𝑏𝑖𝑙 2) Ekvation 2  

 

Där,   

• Jordschakt Fall B = Volym jordmassa. 

• Grävmaskin = Drivmedelsförbrukning 0,19 l/m3 för antagen grävmaskin 

enligt Figur 14. 

• Diesel (MK1) = Emissionsfaktor 2,88 CO2-ekv. /l för drivmedel. 

• Lastbil = Distans 20 km. 

• Densitet = Densitet 1,6t/m3 för jord enligt SGI (2008). 

• Lastbil 2 = Emissionsfaktor 0,11 kg CO2/tkm för semitrailer enligt Trafikverket 

(2018). 

 

Med korrekt indata fås således, 
 

(1 𝑚3 𝑥 0,186113099498926
𝑙

𝑚3 𝑥 2,88 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒/𝑙) +

(1 𝑚3 𝑥 20 𝑘𝑚 𝑥 1,6
𝑡

𝑚3   𝑥 0,11 𝐶𝑂2/𝑡𝑘𝑚) = 

3,93 kg CO2/m3.  

 

Multiplicerat med total antagen schaktvolym blir total emitterad  

CO2-ekv således 1454,1 ton.  

 

Klimatberäkningen bevisar att jordmassor som transporteras utanför projektområdet 

emitterar ca 81% mer CO2-ekv jämfört med jordmassor som transporteras inom 

projektområdet. Fall A massor emitterar således 805 CO2-ekv jämfört med 1 454 

CO2-ekv från Fall B. Alternativa driv- och färdmedel hade möjligtvis kunnat reducera 

utsläppen, dock görs inga djupare analyser av sådana alternativ. Utifrån begränsad 

information om massvolymer under år 2017 visar beräkningar från för-

undersökningar att projekt Ostlänken totalt emitterar ca 62 600 ton CO2-ekv 

(Trafikverket, 2017). Antagandet innebär att totalt utsläpp från denna fallstudie, som 

enligt beräkningar tar totalt 1291 dagar att utföra, resulterar i 3,6 % av projekt Ost-

länkens totala utsläpp. Totalt emitterad CO2-ekv för båda fall presenteras i Figur 22.      
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Figur 22. Total emitterad CO2-ekv. Fall A & Fall B. 

 

5.4 Risk 

I detta sammanhang är riskanalysens funktion att nämna risker utifrån sociala 

faktorer som påverkar alternativens genomförande. Aspekter som påverkar förare 

samt vägens framkomlighet tas i beaktande i riskanalysen, samt kostnads- och 

klimatpåverkan som respektive alternative riskerar. Båda fall analyseras utifrån 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot som kan påverka det slutgiltiga beslutet. Det 

faktum att sträcka och destination bland annat skiljer fallen åt medför också olika 

typer av risker. Även skillnader i färdmedel kan innebära olika typer av risker.  

SWOT-analysen kan användas som ett beslutsunderlag för att utvärdera det bästa 

alternativ som komplement till kostnadsutfallet samt alternativens klimatpåverkan. 

Modellen är därmed inte ett fulländat verktyg utan skall utvärderas i samband med 

resterande resultat och bedömningar (Bohm. A, 2009). Riskbilden omfattar flera 

olika typer av källor som tillsammans kan ge en ackumulerad effekt på alternativet. 

Två SWOT-analyser presenteras i Figur 23 och Figur 24. 
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Figur 23. SWOT Fall A. 

 

Figur 24. SWOT Fall B. 

 

5.4.1 Fall A 

Den halverade transportsträckan i Fall A jämfört med Fall B anses vara en styrka då 

en kort transportsträcka på en icke allmän väg innebär färre interaktioner med andra 

fordon och därmed minimeras olycksrisken med andra fordon (Trafa, 2017). Med en 
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allmän genomsnittlig körsträcka på 12,1 km enligt Trafa (2017) av svenskregistrerade 

fordon innebär att körsträcka för Fall A är under det nationella genomsnittet och 

stärker argumentet att sträckan är relativt kort. Dumpern antas färdas på en tillfällig 

väg vid bygganläggningen och kör därför inte på allmän väg, detta innebär att andra 

allmänna fordon inte vistas på vägen vilket innebär att vägen för dumpern förblir fri. 

Dumpern kan således utföra arbetet utan att riskera trafikstopp eller andra trafik-

hämmande situationer.  Återanvändning av jordmassor anses vara en fördel av olika 

skäl. Dels för att återanvändning av resurser minimerar uppgrävning av jungfruligt 

material, minimerar mängden avfall samt att resursen kan maximalt utnyttjas för sin 

fulla potential för värdeskapande innanför projektområdet (Trafikverket, 2017h). Hur 

jordmassorna kan återanvändas nämns senare i rapporten. En svaghet är den 

begränsade maxlasten som innebär att fler transporter behöver utföras (Trafikverket, 

2014). Även den begränsade hastigheten anses vara en svaghet då vägen som 

dumpern färdas på är relativt fri i jämförelse med den allmänna vägen och av den 

anledningen hade högre hastigheter möjliggjort snabbare transporter till och från 

mottagningsplatsen.  

 

En anmärkningsvärd svaghet är den begränsade maxlasten. Det innebär att fler 

transporter måste göras för att utföra det totala arbete som innefattar en specifik 

jordvolym. Det faktum att vägarna antas vara tillfälliga innebär att hastigheten 

begränsas till en antagen hastighet om 40 km/h. Lokal markberedning i form av 

breddning av väg innebär extra kostnader och mer arbete. Dumpern generar även en 

viss mängd buller och partikelutsläpp som följd av transporten. Trots begränsad 

hastighet och maxlast finns möjlighet att utföra fler lass per timma. Jordmassor som i 

värdeskapande avsikt placeras på ett specifikt område i landskapet har utforskats på 

förhand (Trafikverket, 2017). Det utesluter dock inte att placeringen förändrar 

landskapsbilden och eventuellt olika typer av liv och ekosystem i området. 

 

I samband med schaktarbete delar båda fallen en gemensam risk för olyckor i form av 

att begravas helt eller delvis under jordmassor (SIG, 2015). Det faktum att jord väger 

ca 1,6 ton/m3 innebär att begravning av jord troligtvis leder till allvarliga skador.  

 

För att upprätthålla biologisk mångfald i infrastrukturprojekt kan anpassningar göras 

enligt föreskriften TDOK 2015:0323. Anpassningar från förordningen är; 
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1. Säkra passagemöjligheter för djur 

2. Minska bullerstörning från trafik i viktiga naturmiljöer 

3. Sköta, utveckla och tillför artrika infrastrukturmiljöer 

4. Bekämpa och motverka främmande invasiva arter. 

 

, där punkt 2 och 3 relateras till denna studie.   

 

Flera studier beskriver potentiella miljövinster som förekommer vid återanvändning 

av jordmassor inom projektområdet (Chittoori et al., 2012). Ett potentiellt område 

för återanvändning av jordmassor är ett kuperat barr-skogsområde som ligger inom 

projektområdet. Destinationen har tidigare använts som referenspunkt i studien 

enligt Figur 16. Figur 25 illustrerar ett kuperat barr-skogsområde som ligger på den 

avsedda mottagningsplatsen för Fall A.  

 

 

Figur 25. Barrskogsområde. Potentiell mottagningsplats för Fall A massor. Källa: Trafikverket (2016). 

Ett förslag är att jordmassor placeras på båda sidor om den planerade järnvägen. 

Jordmassor kan reducera bullerpåverkan på omgivande natur om placering sker på 

korrekt sätt och utformas som böljande miljövallar. För minimal påverkan på 

landskapsbild kan jordmassor placeras i svackor så att vallar kan bygga lodrätt, 

alternativt andra lutningar på vallar för att skapa brantare sluttningar i barr-

skogsområdet. En alternativ mottagningsplats för jordmassor i Fall A är ett mång-
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facetterat område med gruvhål som finns belägen i närheten av det kuperade 

barrskogsområdet. Se Figur 26.  

 

För att förbättra dammarnas funktion samt potentiellt förbättra produktion och 

ekologiska förutsättningar kan dammen med hjälp av jordmassor grundas upp då 

botten kan täckas med vegetation om tex bottennivån fås upp till 5–10 meter under 

ytan (Trafikverket, 2016). 

 

Figur 26. Kalkbrottsdamm. Potentiell mottagningsplats för Fall A massor. Källa: Trafikverket (2016). 

 

5.4.2 Fall B 

En av styrkorna med Fall B är den ökade maxlasten som möjliggör stora transport-

mängder. Maxlasten effektiviserar transporten då färre antal lass behöver utföras och 

därmed minimeras även utsläpp av bland annat koldioxid (74ton, 2018). Total-

kostnad för transportarbetet är också lägre jämfört med Fall A. Den mänskliga 

faktorn hos förare i Fall B anses vara en svaghet. Det stora och långa fordonståget är 

svårare att hantera och svårare för andra att köra om pga. sin storlek samt att 

fordonståget trafikeras på allmän väg. Detta påverkar vägens trafikering i större 

utsträckning än dumpern som färdas på en icke allmän väg. En annan svaghet är den 

långa sträckan. En lång körsträcka på allmän väg innebär oundviklig interaktion med 

andra fordon som ökar antalet riskfaktorer. Det kan innebära ökad risk för olyckor 

samt köbildning som i sin tur kan påverka föraren och därmed arbetet. Även i detta 

fall skapas buller och partikelutsläpp av både grävmaskin och fordonståg. Den långa 

sträckan innebär att mindre lass kan utföras per timma, vilket kompenseras med den 

ökade maxlasten. Det faktum att ett fordonståg med lastkapacitet 30 ton utför mass-

transporten innebär att en stor skillnad i maxlast förekommer i jämförelse med Fall 
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A. Inte heller är hastigheten begränsad i samma utsträckning som dumpern, då 

fordonståget kör på allmänna vägar. Det faktum att jordmassor inte återanvänds utan 

istället placeras på en fiktiv deponi förändrar inte någon landskapsbild, förutsatt att 

upplaget/deponin befinns i en miljö som inte påverkas av ytterligare jordmassor. 

Körsträckan innebär även att färre lass kan utföras per timma. Placering av jord-

massor på deponi anses vara en svaghet då återanvändning förlänger resursens livs-

cykel och eliminerar avfall (Magnusson. S et al., 2015). Möjligheter som istället upp-

står är relaterade till maxlasten. Den möjliggör färre antal lass samt att det totala 

arbetet utförs snabbare jämfört med Fall A.  

 

För optimerad framåtkomlighet samt minimerad risk för olyckor kan det vara 

fördelaktigt att undersöka trafikflöde på den längsta sträckan av transportvägens 

totala distans. I Figur 27 är den studerade delsträckan (väg 57) inringad med röd färg. 

Motivering för den valda delsträckan, dvs varför vägen har valts ut, är för att det är 

den längsta kontinuerliga sträcka på den totala färdsträckan som kan ha störst på-

verkan på framåtkomlighet och tid. Skyltad hastighet på vägen är 80 km/h 

(Trafikverket, 2018). Analyser som har gjorts för väg 57 är ett fiktivt antagande då 

den exakta rutten för transporter inte har klargjorts ännu. Trots det fiktiva 

antagandet kan slutsatser dras utifrån stickprovsmätningar och data som fås från 

Trafikverket.  

 

Figur 27. Studerad delsträcka för trafikanalys inringad med röd färg. 

Ett teoretiskt medeldygnsflöde på den valda sträckan kan observeras i Figur 28. 

Grafen visar att årsmedeldygnstrafiken för den valda vägen är ca 5650 fordon. 

Mätningarna indikerar ett lägre flöde av trafik i förhållande till genomsnittet i slutet 

och början av året, tidsperioderna är markerade med pilar i figuren. Även i början av 

juli fram till mitten av augusti visar grafen att trafiken avtar för den valda sträckan. 
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Figur 28. Teoretiskt medelflöde på väg 57. Tidsperioder med lägre trafikflöde än genomsnittet är markerade med pilar.  Källa: 
Trafikverket (2016). 

Grafen indikerar att årsmedeldygnstrafiken är relativt låg under juli månad. Då mass-

transporter sker löpande under ett projekt kan det därför vara fördelaktigt att köra 

fler transporter under denna period för minimerad interaktion med andra fordon. 

Perioden är dock en allmänt känd semesterperiod och därför kan risken upp-stå att 

samordning mellan entreprenad och företag inte är optimal under just denna period. 

Vinterperioden är alternativet som enligt grafen ovan är lägre trafikerad under ett 

teoretiskt medeldygn. Tabell 9 presenterar fyra olika mätperioder under år 2015, med 

ett 24 timmars tidsintervall på respektive datum. Den sista raden som är markerad 

med grön färg visar antal fordon som trafikerade vägen under en specifik tidsperiod i 

december månad. Beteckningen P indikerar personbil, L står för lastbil, U betecknar 

fordon utan släp och S betyder inklusive släp. Då medeldygnsflödet är lägre än års-

medeldygnet under bland annat december månad kan den gröna raden i Tabell 9 

observeras. Under mätperioden trafikerades totalt 5234 personbilar utan släp på 

vägen, 74 personbilar med släp, 424 lastbilar utan släp samt 92 lastbilar med släp. 

Samtliga fordon med en genomsnittshastighet strax under 80 km/h.    
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Tabell 9. Trafikflöde på väg 57. Studerad tidsperiod markerad med grön färg. Källa: Trafikverket (2016). 

 

Vidare kan observeras i Tabell 10 en relativ högre totaltrafik för det givna mät-

intervallet kl. 14:00-21:00 och kl. 05:00-13:00. Mellan kl. 22:00-04:00 indikerar 

tabellen att trafiken minimeras. Ca 35 fordon/h trafikerade vägen när den var som 

minst trafikerad med medelhastigheten 85 km/h, vilket överskrider den skyltade 

hastigheten för vägen. Under samma tidsintervall visar tabellen att endast två tunga 

lastbilar med släp färdades på vägen med medelhastighet 74 km/h. 

 

Tabell 10. Trafikinformation för tidsintervallet 2015-12-09 kl. 14:00 till 2015-12-10 kl. 14:00. 

 

Ett rimligt alternativ för masstransporter i Fall B är således under december månad, 

mellan kl. 22:00-04:00 då minst antal fordon trafikerar vägen. Risker med kvälls-

transporter kan bland annat vara nedsatt synförmåga pga. mörker. Beroende på vilka 

säkerhetsåtgärder som prioriteras i masstransporter kan utifrån data i detta segment 

konstateras att transporter kan utföras mellan juni-augusti samt december-mars för 

minimalt trafikflöde på den valda sträckan. 
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5.5 Sammanfattning av resultat 

 

Tabell 11. Sammanfattad tabell av studiens resultat. 

Fall Klimat Ekonomi Risk 

A + + + 

B - - - 

 

Utifrån studiens resultat presenterar Tabell 11 en sammanfattning. Tabellen visar att 

Fall A är det bättre alternativet ur samtliga kriterier och bör därför vara det alternativ 

som prioriteras före Fall B.    

 

5.5.1 Förbättringsförslag 

Då samtliga beräkningar och antagen enbart är teoretiska kan denna studie användas 

som referens eller underlag för vidare studier inom området. Bergmassor kan 

beräknas utifrån liknande förutsättningar och andra parametrar kan tas i beaktande 

när analyser utförs. Dagens arbetssätt gällande masshantering kan i många avseendet 

kompletteras med digitala verktyg och instrument som effektiviserar arbetet. Ett 

exempel är att integrera mjukvaror i grävmaskiner med GPS system som möjliggör 

exakt positionering och exakt mängd förflyttad massa. Felmarginaler från mänskliga 

faktorer vid tex manuell mätning kan därmed minimeras genom teknologi och 

datorers noggrannhet.  

 

Riksdagens beslut trädde i kraft den 1 juli 2017 gällande bärighetsklass 4. BK4 

innebär att vissa vägar möjliggör alternativet för fordonståg upp till bruttovikten 74 

ton samt maxlängden 25,25 m. Detta ökar effektiviteten, minskar kostnader samt 

minimerar koldioxidutsläppen med upp till 20% (Trafikverket, 2018b). De nya 

fordonen samlar ständigt in data från omgivningen och har ett integrerat kontroll-

system som har till uppgift att optimera färdmedlets egenskaper och minimera 

bränsleförbrukningen. Eventuell implementering av HCT fordon på svenska vägar 

innebär även att färre lastbilar trafikerar vägarna då ett HCT fordon generellt 

transporterar större lass än tidigare masstransporter, bland annat pga. vägarnas 

bärighetsklasser. Det faktum att 74 ton lastbilar kräver fler hjulaxlar påverkar inte 

bromssträckan eller vägslitaget då vikten är jämt fördelad (74ton.nu, 2018). 
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Möjligheten är samtidigt beroende av finansiella instrument då sponsorer och 

investeringar från företag möjliggör tillverkning av dessa fordon. 

 

För beställare är det viktigt att i ett tidigt skede av planprocessen ta hänsyn till 

klimatpåverkan. Upphandlingskraven bör vara innovativa och funktionsbaserade där 

låg klimatpåverkan i resursernas livscykelperspektiv uppmuntras. Tydliga incitament 

för lägre klimatpåverkan i anbud bör ges och även beställaren bör följa upp klimat-

krav systematiskt. I stora projekt kan beställare ställa krav på återanvändning av 

uppgrävda massor samt införa krav på klimatarbete. För entreprenörer är det viktigt 

att ställa kompetenskrav på leverantörer, underentreprenörer, konsulter etc. 

Samtidigt är det av stor vikt att systematiskt följa upp klimatkrav och utforma 

produktionen så det blir vinstgivande att göra rätt, och kostsamt att göra fel. Slut-

satsen kan utvecklas vidare i det avseende att kommunikation och samordning 

mellan beställare och entreprenader bör utvecklas så att tydliga strategier kan 

planeras i god tid. Vidare utredningar inom området skulle kunna vara att undersöka 

kortare sträckor för båda fall. Även omlastningsstationer där kombinationsstudier 

med dumper och semitrailer (tex 2km dumper + 8km semitrailer) kan undersökas för 

att eventuellt reducera kostnader ytterligare.  
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6. Diskussion 

 

I detta avsnitt förs en diskussion utifrån studiens utfall för att bland annat diskutera 

resultatens generaliserbarhet.  Även studiens indata diskuteras och studiens värde för 

kunskapsutveckling inom området. Till sist diskuteras förbättringsförslag samt hur 

forskning inom området kan utveckla masshanteringsarbetet. 

 

6.1 Generaliserbarhet 

Undersökningen har tillfört ett värde för kunskapsutveckling inom området då 

jordmassors återanvändningspotential har undersökts och bevisligen resulterat i en 

fördel vid återanvändning. Inga alternativa tolkningar kan därför göras utifrån 

studiens resultat. Detta i enighet med Eras et al. (2013) som bevisade möjligheten att 

omlokalisera och återanvända 44% (ca. 700 000 m3) av uppgrävda massor genom 

planerad massbalans i ett industriellt byggprojekt och därmed reducera transporter 

till deponi. Den optimerade massbalansen resulterade således till en reducerad 

klimatpåverkan från bränslebesparingar med ca 4000 ton CO2 (ibid). Indata vid 

framtida uppdateringar gällande massvolym och maskinpriser kan ge ett annat utfall 

dock sannolikt med samma förhållande mellan alternativens resultat. Förändringar i 

timpriser på dumper och semitrailer lär variera i framtiden dock med ett liknande 

förhållande till varandra där dumperpris förblir det billigare alternativet sett till tim-

pris. En blandad forskningsmetodik har medfört en god validitet samt reliabilitet i 

datainsamling. Utfallet är därmed generaliserbart i synnerhet gällande mass-

transporter i enighet med teorin gällande 74 tons lastbilar och en ökad maxlast på 

BK4 vägar. Studien kan därför användas som ett underlag inom branschen vid 

framtida arbeten då osäkerheter uppstår kring masshantering och vilken strategisk 

handling som skall implementeras. Ett sätt att utveckla masshanteringsarbetet i 

byggprojekt är via NÖT-ytor. Detta undersöks av Lundberg et al. (2017) i ett 

forsknings-, och innovationsprojekt där gemensamma samordnings-ytor utreds för 

förädling samt omfördelning av material mellan projekt. NÖT-ytor står för ytor som 

är nära bebyggelse, öppnad för flera projekt samt för tillfällig användning. 

Förhållningssättet i masshanteringsarbetet är kort och gott; Tänk globalt, agera 

lokalt. Gemensam planering mellan olika projekt är därför essentiellt för att möjlig-

göra samordning och utbyte av jordmassor, därför är det viktigt att i ett tidigt skede 

av planeringsprocessen utvärdera fördelar med samordning för involverade projekt 
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(Magnusson. S et al., 2015). Uppskattningar av mängder och kvalité av uppgrävda 

massor är därför väsentlig information (ibid). I Stockholms läns landstings 

masshanteringsplan (2016) för utbyggnad av tunnelbanan nämns att möjlighet för 

direkt användning av jordmassor i ett närbeläget projekt är det som först och främst 

bör utvärderas. Detta tankesätt bör implementeras i ett av byggbranschens mest 

konservativa segment som är masshanteringsarbetet då optimerad masshantering i 

infrastrukturprojekt har en stor potential att minska både kostnader och klimat-

påverkan (Kenley & Harfield, 2011).  Samordning och utbyte av material mellan 

projekt kan därför mycket väl ha en effektiviserad inverkan (CL: aire, 2013). Miljö-

vinsterna är den största effekten då koordinering mellan byggprojekt och effektiv 

förvaltning av jordmassor leder till mindre transporter och mindre deponerat 

material (ibid). Fall B massor kan i framtiden möjligtvis undvika tippavgifter och 

istället placeras på en yta i ett närliggande område där massor mellanlagras i väntan 

på massbehov i ett annat närliggande projekt. Framförallt i större städer där 

urbanisering är ett faktum likaså markbrist. Där blir jordmassor ännu svårare att bli 

kvitt vilket ökar möjligheten för tippägare att höja priset för mottagning. 

 

Sett till analysresultatet för transportkostnader är det intuitivt motstridigt i det 

avseende att transportsträckan för Fall B motsvarar en dubbelt så lång sträcka 

jämfört med Fall A men samtidigt resulterar i halva Fall As transportkostnad. Även 

dumper-priset är 41% billigare per timma än semitrailer samt att tur-och-retur 

sträcka för Fall A utförs sex minuter snabbare än i Fall B. En generell bedömning att 

transport-sträcka har störst påverkan på kostnaden utesluts i detta fall. Den 

avgörande faktorn är parametern maxlast där Fall B transporter har ett stort för-

språng. Maxlasten påverkar antal lass, som reglerar antal timmar och som i sin tur 

reglerar priset. Av den anledningen kan High Capacity Transport (HCT) vara en 

lösning på framtidens håll-bara transportbehov. HCT möjliggör en ökad last på varje 

fordon upp till 74 ton (Trafikverket, 2018b). Analysen uppenbarade en anmärknings-

värd detalj på totalkostnad. Fall B massor resulterade i en nästintill halverad kostnad 

jämfört med Fall A massor, bortsett från tippavgift. Enbart tippavgiften för Fall B 

massor utgör >50% av den totala kostnaden inklusive uppgrävningskostnader. Enligt 

Trafikverkets (2011a) rapport gällande handelsplats för jord och schaktmassor är 

detta ett rimligt antagande. Tippavgiften utgör en majoritet av totalkostnaden då 

priset styrs av handelsmarknaden där konkurrensen blir en avgörande faktor. 
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Studiens övergripande frågeställning kan därmed besvaras då Fall A:s massor medför 

en ökad fördel ur ett hållbarhets, - samt ekonomiskt perspektiv. Överskottsmassor 

som genereras blir oftast entreprenörens ansvar att hantera. Ett sätt att hantera 

situationen är att entreprenader köper grus/bergkross och samtidigt skickar 

överskottsmassor gratis i retur (Trafikverket, 2011a). En summa betalas för att 

placera överskottsmassor på ett upplag och i många fall köper byggaren sannolikt 

tillbaka samma typ av massor från täkten när behovet uppstår. Kostnader som kan 

undvikas blir i många fall oundvikliga som en konsekvens av brist på framförhållning 

och detaljerat produktionsarbete som hade kunnat prognostiserats vid ett tydligare 

samarbete med beställare. Detta bevisar Eras et al. (2013) genom planerad mass-

balans i ett industriprojekt där 44% av de uppgrävda massorna återanvändes och 

därmed kunde kostnader reduceras med 1,76 miljoner kronor. I många fall är 

entreprenören självgående och har fria tyglar gällande masshanteringen. Oavsett 

entreprenadform har entreprenaden stort inflytande i masshanteringsarbetet och 

påverkar denna i stor grad (WSP Analys & Strategi, 2017). 

 

Trots moderna egenskaper och högtekniska system drivs HCT fordon, liksom flesta 

övriga tunga lastbilar, med dieselmotorer. Närmare 97,5 % av tunga lastbilar i Sverige 

drivs på diesel (Sveriges byggindustrier, 2018). Att införa ett nytt system som drivs på 

ett gammalt bränsle för inte utvecklingen framåt. Problemet gällande växthusgaser 

och fossila bränslen kan inte gömmas bakom nya högteknologiska maskiner då 

förbränning av bränslet emitterar samma utsläpp som en äldre modell hade gjort. 

Optimering av hastighet, rutter, maxlast och allt vad datainsamling innebär kan dock 

minimera utsläpp med några procent (von Hofsten & Funck 2015). Det bör nämnas 

att dieselförbränning förutom koldioxid också emitterar andra farliga ämnen så som 

partiklar, kolväten, kväveoxider samt kolmonoxid. Hur hade resultaten sett ut med 

ett eldrivet HCT fordon? Utsläpp av växthusgaser under byggnation kommer till stor 

del av användning av fossila bränslen i både fordon och arbetsmaskiner 

(Trafikverket, 2017). Återanvändningsstrategier av uppgrävda massor inom ett 

projektområde leder bevisligen till koldioxidbesparingar genom minimerad bränsle-

förbrukning (Eras et al., 2013).  Under byggskedet finns därför potential att spara ut-

släpp med hjälp av alternativa drivmedel men även genom att utbilda förare och 

arbetare vilka åtgärder som kan implementeras i det dagliga arbetet som kan ge stor 

effekt på lång sikt. Företag som primärt är vinstdrivande har under en lång tid inte 
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behövt anpassas till klimat och hållbarhetsfrågor då det inte har varit till företagens 

fördel. Men idag, då hållbarhetsrapporter är obligatoriskt för stora företag och då 

globala samt nationella mål präglas av miljöorienterade synsätt har företag inget val 

förutom att anpassa verksamheten. 

 

Vidare indikerar klimatanalysen att Fall B massor emitterar ca dubbla halten av CO2-

ekv. jämfört med Fall A massor. Med andra ord ska utsläppen som emitteras vara av 

en halt som över tid kan tas upp av det ekologiska kretsloppet eller möjligtvis av 

tekniska lösningar. På så sätt bidrar utsläppen inte till samma grad av en global 

växthuseffekt. I enlighet med studiens resultat påpekar även Lundberg et al. (2017) 

att förbättringspotentialen för tyngre lastbilar är mindre osäkra då den enda 

skillnaden är hur mycket massor lastbilarna har kapacitet för och inte var de ska 

transporteras eller vilka typer av material det är fråga om.  

 

Fallstudien indikerar att transporter inte är optimerade i den mening att 

dumper/semitrailer alltid transporteras en sträcka utan last. En strategisk 

implementering skulle kunna vara att skicka iväg lastbilar med jordmassor till 

mottagningsplats enbart om det är praktiskt möjligt och att det finns andra massor 

eller material att hämta tillbaka. På så sätt effektiviseras arbetet. Utsläpp av växthus-

gaser går dock att reducera med 30% med hjälp av tidigt vidtagna åtgärder bland 

annat genom optimerad användning av fordon och arbetsmaskiner menar Trafik-

verket (2016c) i en rapport om klimatpåverkan från höghastighetjärnväg. Studien 

pekar även på att åtgärder under detaljprojekterings- och byggskedet möjliggör stora 

skillnader i projektets totala resultat.  

6.2 Källkritik 

Då båda destinationer är fiktiva är samtliga antaganden i denna studie endast 

teoretiska. Fokus bör därför inte enbart ligga i studiens kvantitativa värden som tex 

antagen massvolym. Forskningsmetodiken ger en förklaring till hur studien har 

utformats och liknande resultat bör därför uppnås vid andra rimliga antaganden. 

Värdena är senaste uppdateringar från Trafikverket och ÅF/Tyréns som kan komma 

att ändras i framtiden. Då i stort sett all kvantitativa och kvalitativa data inhämtats 

från uppdragsgivaren ÅF/Tyréns samt Trafikverket finns stor validitet i studiens 

antaganden och uppbyggnad. Vetenskapliga fakta och studier har använts för att 

styrka strategier och arbetet kring masshantering.   
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7. Slutsatser 

 

I detta avslutande kapitel besvaras studiens övergripande mål baserat på studiens 

resultat. 

 
Hantering utav massor är en väsentlig parameter för det totala arbetet i ett 

infrastrukturprojekt då det sker löpande under en längre tid. Den slutsats som dras 

från studien visar en tydlig fördel ur samtliga kriterier för Fall A massor. Alternativet 

är billigare, emitterar lägre koldioxid och är mindre riskfyllt än Fall B. I dagens läge 

är det mest gynnsamt att transportera jordmassor i stora mängder och relativt korta 

distanser, alltså är Fall A det mest gynnsamma utfallet sett till studiens frågeställning 

och antaganden. Då tippavgiften för massor som transporteras utanför projekt-

område kostar mer än transport-, och maskinkostnader tillsammans är det 

ogynnsamt att tippa. I framtiden när tekniken är fullt utvecklad och marknaden 

eventuellt pressat ned entreprenadernas priser kan slutsatsen av en liknande studie 

mycket väl få ett annat utfall. 

 

Studiens övergripande frågeställning har därmed besvarats. Jordmassor som åter-

används innanför projektområdet medför en ökad fördel ur ett hållbarhets-, samt 

ekonomiskt perspektiv i jämförelse med jordmassor som transporteras utanför 

projektområdet och därmed inte återanvänds. Även syftet med studien har uppfyllts 

genom utfallet och genomförandet av fallstudien. Återanvändningspotentialen hos 

jordmassor har uppmärksammats samt analyserats och exempel på hur resurs-

effektivitet kan optimeras har diskuterats i rapporten.    

 

Masshantering är en komplex fråga i infrastrukturprojekt som omfattar många olika 

parter och där utvecklingsmöjligheterna är stora, inte minst inom digitalisering och 

innovation. Konservativa arbetsmetoder är inte gynnsamt på lång sikt, desto mindre 

när projekten blir större och transporterna behöver optimeras. Implementering av 

nya strategier kräver åtgärder främst på nationell och regional nivå i form av upp-

daterade styrande dokument och riktlinjer. Cirkulär masshantering bör 

implementeras i stora infrastrukturprojekt för att minimera kostnader, koldioxid-

utsläpp, resurser och andra transportrelaterade risker. För att uppnå en optimal 

resurshantering av uppgrävda jordmassor är det av stor vikt att hela värdekedjan 
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uppmanas att ta till åtgärder för att på så sätt vidareutveckla strategier och 

effektivisera arbetet. 
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Bilaga 1. Kalkylanalys av Fall A och Fall B med referenspriser från 
Trafikverket (2018). 
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Bilaga 2. Intervjumall för intervju med anläggningskalkylator, ÅF. 
 
Inledning 

 

o Kort sammanfattning om studien. 

 

o Berätta om vilket projekt du arbetar med och vad du har för roll. 

 

 

Intervjufrågor 

 

Hur går processen till från schakt till leverans av jordmassor? 

 

Har entreprenaden fria händer gällande masshanteringen? 

 

Vilken fas befinner ni er i nu? 

 

När börjar schaktarbetet i projekt Ostlänken? 

 

Vet man idag vilken entreprenad som skall anlitas? 

 

Tar ni hänsyn till bärighetsklasser när ni utför era kalkyler? 

 

Är transportvägarna bestämda i dagsläget? 

 

Gör det någon skillnad när på året masshanteringen utförs? 

 

Vad anser du är viktigt gällande masshantering?  

 

Hur kan masshanteringsarbetet förbättras? 

 

Planeras mellanlagring i projekt Ostlänken? 

 

Är jordmassor svårsålt? 
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Bilaga 3. Intervjumall för intervju med uppdragsledare, ÅF.   
 

Inledning 

 

o Kort sammanfattning om studien. 

 

o Berätta om vilket projekt du arbetar med och vad du har för roll där. 

 

 

Intervjufrågor 

 

Har du tidigare hört talas om cirkulär masshantering? 

 

Är det lättare att göra sig av med jord än berg? Om ja, varför? 

 

Hur upplevde du att samordningen gällande masshantering i projekt E4 Förbifart 

Stockholm fungerade? 

 

Är det svårare att hantera massor beroende på årstider? 

 

Var i planeringsprocessen diskuterar man masshantering? 

 

Återanvändes jordmassor i projekt E4 Förbifart Stockholm? 

 

Har ni haft några mål med masshanteringen eller är det bara en del av ett större 

arbete? 

 

Anser du att masshanteringsarbetet kunde skett på annat/smidigare sätt i projekt E4 

Förbifart Stockholm? 

 

Var det en viktig punkt i projekt E4 Förbifart Stockholm hur massan skulle hanteras 

mest effektivt? 

 

Ser du några svårigheter/hinder med masshantering i projekt? 

 

Anser du att cirkulär masshantering borde implementeras som en självklar strategi i 

alla stora projekt?  

 

 

 

 

 



 90 

 

 


