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Förord 
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av Gotlands materialbehov och en övergripande scenarioanalys för att identifiera 

vägar för en hållbarare masshantering. 

Ecoloops arbete har letts av Chatarina Holmberg vid Ecoloop i samarbete med 
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Sammanfattning 
Behovet och intresset av lösningar för en hållbarare masshantering lyfts av flera 

aktörer på Gotland i olika sammanhang. Bland annat har privata 

byggentreprenörer visat intresse för samordning av massor och transporter med 

hjälp av masslogistikcentraler. Det finns även ett intresse från Länsstyrelsen och 

Region Gotland att hitta lösningar för en förbättrad masshantering bland annat för 

att minska behovet av transporter, minska uttaget av jungfruligt material, minska 

risk för spridning av förorening, samt för att minska kostnader för byggnation och 

deponitäckning. Med utgångspunkt i flertal forsknings- och utvecklingsprojekt 

som utförts inom ramen för plattformen Optimass, där Ecoloop varit en central 

och drivande aktör, har ett uppdrag genomförts för att se över materialbehov och 

kartlägga massflödena på Gotland för att utifrån det identifiera förslag på en 

hållbarare masshantering. Ecoloop har utvecklat modellverktyget Optimass som 

är en systematisk och strukturerad metod för att ta fram massbalanser (schaktat 

material och behov av jord- och bergmaterial) för kommuner och regioner, och att 

matcha materialbehov mot schaktat material utifrån materialtyp för att kunna 

bedöma återvinningsmöjligheter. Metoden och verktyget har använts i olika 

projekt och har utvecklats under många år och ger också möjlighet att beräkna 

transportrörelser samt koldioxidutsläpp och energiförbrukning kopplade till 

transporter av jord- och bergmaterial, samt kostnader för materialtransporter, 

kvittblivning och materialinköp.  

Totalt för 20 år (2021–2040) visar beräkningarna att det uppstår 13 miljoner ton 

schaktmaterial och över samma tidsperiod uppskattas materialbehovet bli 7,8 

miljoner ton. Till det tillkommer 800 000 ton material för sluttäckning av 

deponier de första 10 åren. Om behovet för deponitäckning fortsätter vara lika 

högt blir det 1,6 miljoner ton under hela perioden. Årligen innebär det att ca 

650 000 ton överskottsmassor kommer att sändas ut från bygg- och 

anläggningsprojekten och behovet av material ligger på närmare 470 000 ton 

inklusive material för sluttäckning 

Resultatet visar även att mängden schaktade överskottsmassor från byggprojekt 

ganska väl matchar behovet av krossat stenmaterial, sand och grus i 

grundläggningsprojekt på Gotland. Materialbehovet är dock något större. Detta 

refererar till vilket överskottsmaterial som är tekniskt möjligt att återvinna. I 

praktiken är det inte säkert att återvinning sker i så hög grad som är tekniskt 

möjligt eller att schaktmassor återvinns till de mest högkvalificerade lösningarna. 

Var schaktmassor uppstår på Gotland framgår av hot-spots kartan nedan. 

Genom scenarioanalys har vägar för en hållbarare masshantering analyserats i 

projektet. Scenarioanalysen är genomförd för ett avgränsat område, Västra ön 

inklusive Visby, för att illustrera effekter av åtgärder. Analysen har studerat ett 

scenario där vi fortsätter som vanligt med masshanteringen på Gotland ”business 

as usual” och ett åtgärdsscenario som innebär utveckling av en eller flera 
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masslogistikcenter (se bilaga) som åtgärd för att öka återvinningen av 

schaktmassor, minska transportarbete och klimatutsläpp.  

 

Figur 1. Hot-spots som visar var massor i huvudsak beräknas uppstå på Gotland för åren 

2021–2040 baserat på de planer som finns i regionen. 

Bedömningen, genom scenarioanalysen, visar att vid en återvinningsgrad på 60 % 

skulle hela materialbehovet för grundläggning i området Västra ön inklusive Visby 

kunna täckas av områdets schaktmassor.  En ökad återvinningsgrad innebär 

minskade transportavstånden för det inköpta materialet– tidigare togs det från 

täkt, nu skulle materialet kunna hämtas från masslogistikcentralen. Antalet 

transportkilometer sänks enligt scenariot med 20%. Koldioxidutsläppen kan 

därmed minskas med 17% i området och likaså energiåtgången. Kostnaden för 

inköpta material minskar. Det vägs mot investerings- och driftskostnader för 

masslogistikcenter, men ett masslogistikcenter skulle kunna betala för sig själv 

inom ett par år.   

  



5 

 



6 

Innehållsförteckning 
 

Förord 2 

Sammanfattning 3 

Definitioner 7 

1. Inledning 8 

1.1. Syfte och mål .................................................................................................. 9 

2. Geologin och materialkvaliteter 10 

3. Metod 12 

3.1. Massbalansprognos ...................................................................................... 13 

3.2. Kartläggning av flöden ................................................................................. 13 

3.3. Scenarioanalys .............................................................................................. 14 

4. Resultat 16 

4.1.Massbalansprognos ....................................................................................... 16 

4.1.1. Västra ön inklusive Visby .............................................................. 19 

4.1.2. Norra ön ......................................................................................... 20 

4.1.3. Östra ön ......................................................................................... 20 

4.1.4. Södra ön ......................................................................................... 21 

4.2. Kartläggning av flöden ................................................................................. 21 

5. Scenarioanalys 26 

6. Slutsatser och rekommendationer 28 

Referenser 30 

Bilaga 1 Masslogistikcenter  – en förutsättning för lokal återvinning 32 

 



7 

Definitioner 
Ballast: Generell term för stenmaterial som används för byggande. Ballast utgör 

huvudkomponenten i asfalt och betong och används som fyllnadsmaterial. 

C- anmälda verksamheter: Miljöfarliga verksamheter som är anmälningspliktiga 

(C-anmälan) till kommunen. Till exempel platser där man lagrar, sorterar eller 

krossar schaktmassor. 

Fall A massor: Material som återanvänds direkt på plats, inom arbetsområdet. 

Fall B massor: Schaktmaterial som skickas ut från schaktentreprenaders 

arbetsområde. 

Fyllmaterial: Material som används där man inte har samma krav på stabilitet, 

det ska inte stötta upp någon konstruktion och man ska inte bygga något på det. 

Det kan till exempel vara material man använder för landskapsmodellering, eller 

för att täcka något.   

Optimass: Verktyg för att beräkna en massbalans. 

Schaktmassor: Alla de massor som grävs upp eller sprängs ut i samband med 

bygg- och anläggningsarbeten. En del av dessa massor hanteras som Fall A 

massor och resterande hanteras som Fall B. 

Urban morän: urban morän är endast stenmaterial, och är lite mer stabila, kan till 

exempel användas i vägbankar, slänter mm. 

Återanvändning: En produkt eller komponent som inte är avfall och används 

igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för (MB 15 

kap 2§). 

Återvinning: En avfallshantering som innebär att avfall kommer till nytta som 

ersättning för något annat material eller förbereds för sådan nytta eller en åtgärd 

som innebär att avfall förbereds för återanvändning (MB 15 kap 6§). 

Överskottsmassor: Schaktmassor bestående av jord, sten och berg som 

uppkommer i samband med olika bygg- och anläggningsarbetet och inte kan 

återanvändas på plats i det enskilda projektet (även kallad Fall B massor). 
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1. Inledning 
Projektet Hållbara transporter är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i 

Gotlands län och Region Gotland och finansieras med Europeiska regionala 

utvecklingsfonden och regionala tillväxtmedel från Region Gotland. Projektets 

mål är att effektivisera energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser 

från transporter på Gotland, för att bidra till det nationella målet om 70 % 

minskning av klimatpåverkan 2030. För att bidra till projektets mål ingår 

exempelvis information och dialog mellan transportörer och andra aktörer, 

beställarkompetens och samordnade transporter, samt att ge input till Region 

Gotlands (Gotlands kommuns) infrastrukturplanering för ett transporteffektivare 

samhälle.  

Projektet är i linje med länsstyrelsens uppdrag att främja, samordna och leda det 

regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende 

energiomställning och minskad klimatpåverkan. Genom att ha en samordnande 

och samverkande roll i det systematiska arbetet, kan Länsstyrelsen bidra till ökad 

kunskap och samsyn mellan olika aktörer, exempelvis transportköpare, 

transportsäljare och täktägare, vilket i sin tur kan bidra till en effektivare 

masshantering och minskade klimatutsläpp. 

Behovet och intresset av lösningar för en hållbarare masshantering lyfts av flera 

aktörer i olika sammanhang. Bland annat har privata byggentreprenörer visat 

intresse för samordning av massor och transporter med hjälp av 

masslogistikcentraler. Det finns även ett intresse från Länsstyrelsen och Region 

Gotland att hitta lösningar för en förbättrad masshantering bland annat för att 

minska behovet av transporter, minska uttaget av jungfruligt material, minska risk 

för spridning av förorening, samt för att minska kostnader för byggnation och 

deponitäckning. Med utgångspunkt i flertal forsknings- och utvecklingsprojekt 

som utförts inom ramen för plattformen Optimass, där Ecoloop varit en central 

och drivande aktör, har ett uppdrag genomförts för att se över materialbehov och 

kartlägga flödena på Gotland för att utifrån det identifiera förslag på en hållbarare 

masshantering. Ecoloop har utvecklat modellverktyget Optimass som är en 

systematisk och strukturerad metod för att ta fram massbalanser (schaktat material 

och behov av jord- och bergmaterial) för kommuner och regioner, och att matcha 

materialbehov mot schaktat material utifrån materialtyp för att kunna bedöma 

återvinningsmöjligheter. Metoden och verktyget ger också möjlighet att beräkna 

transportrörelser samt koldioxidutsläpp och energiförbrukning kopplade till 

transporter av jord- och bergmaterial, samt kostnader för materialtransporter, 

kvittblivning och materialinköp.  
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1.1. Syfte och mål 
Syftet med uppdraget är att producera en scenarioanalys innehållande massbalans, 

kartläggning av flöden samt analys av åtgärdspotential för de kommande 20 åren, 

dvs 2021–2040. 

Målet är att identifiera effektiva systemlösningar på Gotland som kan bidra till att 

minska behovet av nya täktmassor och minska transporter av massor vilka kan 

öka andelen återbruk och skapa cirkulära värdekedjor och affärsmodeller. 
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2. Geologin och materialkvaliteter 
Vid grundläggnings- och vägprojekt både schaktar man och använder stora 

mängder jord- och bergmaterial. Vid konstruktion används ballast (krossat berg, 

sand och grus) på flera sätt, som exemplifieras i figur 2Figur . 

I denna rapport fokuserar vi främst på grundläggningsbyggandet, dvs på 

markförberedande projekt och vägprojekt, och inte så mycket på behov av 

material för huskroppar och andra betongkonstruktioner ovan mark. Nära hus och 

i vägar behövs permeabla (vattengenomsläppliga) skikt. Dessa får inte innehålla 

för mycket finmaterial för då sätts de igen, och kräver alltså att materialet är väl 

sorterat. Krossberg i blandade storleksfraktioner (”urban morän”) kan användas 

för vägbankar och som utfyllning. Krossberg där bergkrosset har en snäv 

storleksfördelning (ensgraderade ballastfraktioner) används till dräneringslager 

och bärlager. 

 

Figur 2: Bild från SGU:s publikation ”Grus, sand och krossberg 2018” som visar exempel 

på hur ballastmaterial används i olika konstruktioner. 

 

Det ballastmaterial som används i konstruktioner tas ut från täkter, samt kommer 

från återvunnet schaktat material och bortsprängt berg från exempelvis 

tunnelprojekt.  

Gotlands berggrund består av sedimentärt berg i form av kalksten vilket innebär 

att täktberg och sprängberg från ön består av detta material. Kalksten är ett 

mjukare material än till exempel granit. Kalkstenen kan i krossad form användas i 

de flesta applikationer för markförberedande arbeten och lager i vägbyggen, det 

gäller till exempel dränerande lager intill hus, slänter och underliggande lager i 

vägkonstruktioner, fyllmaterial runt ledningsarbeten med mera. För applikationer 

där det behövs en större hållfasthet måste däremot material importera granit från 

fastlandet. Sådana applikationer är till exempel ballast för asfaltsslitlager på tungt 
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trafikerade vägar, samt betong för konstruktioner som utsätts för stora temperatur- 

och fuktvariationer såsom kajer och broar. Gotland kan alltså inte bli helt 

självförsörjande på ballast, även om en stor del av behovet av jord- och 

bergmaterial kan täckas med material från ön. 

På Gotland finns även ett antal sand- och grustäkter. Sanden och gruset är av god 

kvalitet och kan användas som dränerande lager och som betongballast bland 

annat. 

Framförallt på östra ön finns stora områden med lerig morän. Morän är ett 

material som innehåller många olika storlekar på korn, från de allra minsta 

lerpartiklarna till större stenar och block. Genom siktning kan man separera leran 

från de större fraktionerna som efter krossning kan användas som fyllmaterial i 

väg- och grundläggningsarbeten. Leran kan vara svårare att återanvända, men kan 

om den är av tillräckligt god kvalitet användas för exempelvis deponitäckning. 

Siktning av morän innebär en kostnad, som man får ställa mot möjligheten till att 

öka kvaliteten och därmed återanvändningsgraden av materialet. Osiktad morän 

kan användas till landskapsmodellering och sådana konstruktioner som 

bullervallar. 

I de områden som redan är bebyggda på Gotland schaktar man vid ombyggnad 

upp de tidigare konstruktionsmaterialen. Dessa kan vara av väldigt varierande 

kvalitet, från högkvalitativ ballast till gamla sopor om byggnationen är gammal. 

Mark i bebyggda områden riskerar också att vara förorenad, särskilt om det har 

legat verksamheter som hanterat kemikalier eller bränslen i området. Sådana 

schaktmassor måste hanteras med försiktighet så att föroreningarna inte sprids. 

När en förorening upptäcks så ska en anmälan göras enligt 28 § förordning 

(1998:899, FMH) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till ansvarig 

tillsynsmyndighet. Alla jordmassor som kan innehålla fröer bör också hanteras 

med försiktighet så att inte invasiva arter sprids. 
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3. Metod 
För att kunna genomföra scenarioanalys av olika åtgärder för masshantering krävs 

kunskap om mängden överskottsmassor och även mängden material som behövs. 

Eftersom det saknas statistik och data om överskottsmassor i samhället 

(Magnusson et al, 2015) så har Ecoloop utvecklat en modell för att prognosticera 

överskottsmassor och materialbehov. Modellen är framtagen inom den nationella 

plattformen Optimass (www,optimass.se). Optimass-modellen, som är 

vetenskapligt prövad och publicerad (Magnusson et al, 2019) prognosticerar hur 

mycket anläggningsmaterial som kommer att genereras och behövas då samhället 

bygger för en ökande befolkning. Indata är primärt: 

• byggande av bostäder och kontor 

• byggande av förskolor och grundskolor 

• byggande av verksamhetsområden 

• ny- och ombyggnation av vägar  

• vägunderhåll 

Asfalt och betong ingår i nuläget inte i Optimass-modellen. Dessa 

materialfraktioner prognosticeras därför utifrån historisk statistik på 

användningen. Betonganvändningen baseras på branschindex från Svensk Betong 

(Svensk betong, 2021) och asfalt på EAPA (2020). 

Förutom information om planerat byggande krävs indata till Optimass om 

jordarterna i det geografiska området. Utifrån SGU:s jordartskarta (Jordarter 

1:25000 – 1:100 000) och GIS-analys har jordartsfördelningen identifierats och de 

geologiska förutsättningarna inkluderats i analysen. 

Jordartsfördelningen ger en översiktlig information till Optimass modellen vad de 

schaktade överskottsmassorna kommer att bestå av för typ av material. Verktyget 

räknar dessutom ut vilket behov som kommer att uppstå i byggandet och 

beräkningen görs utifrån olika kategorier för konstruktionsmaterial och baseras på 

tekniska beskrivningar och AMA. Följande kategorier för materialbehov har 

använts i detta arbete:  

• Permeabelt skikt, klass I (dränerande material för väg- och husbygge) 

• Permeabelt skikt, klass II (dränerande material för husbygge) 

• Ensgraderade grusfraktioner (välsorterat grus som konstruktionsmaterial 

för t.ex. vägbygge) 

• Urban morän (blandning olika fraktioner ballastmaterial, oftast av lägre 

kvalitet) 

• Fyllmaterial (konstruktionsmaterial utan krav på sammansättning). 
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3.1. Massbalansprognos 
Optimassverktyget används för att beräkna en massbalans för Gotland över de 

kommande 20 åren, inklusive täckning av deponier. Massbalansen innehåller 

prognos för överskottsmassor samt materialbehov för grundläggningsarbeten för 

bostads- och infrastrukturbyggande (ledningsarbeten, vägar). 

Massbalansberäkningen utförs uppdelat på materialkategorier för att kunna utgöra 

underlag för materialmatchning för återvinning av material, och visas upp både i 

en geografisk översikt och i siffror. 

Optimassverktyget beräknar mängder massor (i kubikmeter och ton) utifrån 

uppskattade byggprognoser (ex antal inflyttande, bruttoarea samt investeringar i 

infrastruktur). Detta ger möjlighet att göra massbalansprognoser på samma 

tidshorisont som exempelvis översiktsplaner eller regionala utvecklingsplaner.  

3.2. Kartläggning av flöden 
Verksamheter som tar emot schaktmassor från Gotland idag har identifierats, 

varifrån material för markförberedande arbeten köps in samt transportsätt som 

används, inklusive båttransporter. Detta har genomförts genom sammanställning 

av tillstånd och anmälningar till länsstyrelsen respektive regionen för hantering 

och lagring av jord- och bergmassor, samt genom intervjuer med entreprenörer 

och transportörer i branschen.  

För att verifiera nulägesanalysen samt för att kunna beräkna transportlängder av 

överskottsmassorna genomfördes en kartläggning av avsättningen av 

överskottsmassorna (se tabell 1). Utifrån var täkter, deponier och C-anmälda 

verksamheter ligger har vi gjort en indelning av Gotland i fyra områden utifrån 

transportavstånd (se figur 3).   

Tabell 1 Transportavstånd indelat i fyra huvudområden utifrån avståndet i antal 
km till närmaste anläggning, i medeltal. Med hjälp av Optimass-modellen kan 
mängden massor som hanteras i regionen beräknas och utifrån dessa mängder 
kan transportbehovet modelleras. En viktig del i dessa beräkningar är 
transportavstånden och därför har vi valt att göra denna indelning. 
 

Huvudområde Täkt (km) Deponi (km) C-anläggning (km) 

Norra 15 15 15 

Västra inkl. Visby 15 5 5 

Östra 25 20 20 

Södra 30 10 10 

 

Transportavstånden baseras på avstånd mellan centralpunkten för respektive 

huvudområdes byggnation och befintliga täkter för materialbehovet. För 

överskottsmassor antogs initialt att överskottsmaterialet i huvudsak kördes till 

avfallsanläggningar (deponier). Avstånden till avfallsanläggningarna har 
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identifierats per materialkategori med GIS-analys samt i samtal med 

Länsstyrelsen. Vid kartläggningen av avsättning av överskottsmassor 

identifierades att byggprojekt var stora mottagare av överskottsmassor. Det är inte 

möjligt att inom ramen för denna studie exakt fastställa dessa avstånd men de kan 

antas vara i paritet med avstånden till avfallsanläggningarna. 

 

 

Figur 3 Spridningen av anläggningar som hanterar schaktmassor och deponier som har 

behov av material för sluttäckning. De deponier som finns på kartan är de som ingår i den 

första prioriteringsomgången av sluttäckningsplanen. 

3.3. Scenarioanalys 
I scenarioanalysen jämförs ”business as usual” (mottagning och inköp av massor 

samt transportavstånd enligt dagens situation som identifierats i kartläggning av 

flöden) med ett åtgärdsförslag baserat på inrättandet av ett masslogistikcenter.  

Scenarioanalysen baseras på mängden massor enligt massbalansberäkningen och 

resulterar i en jämförelse av koldioxidutsläpp och energiåtgång för transporter av 

överskottsmassor, samt i en analys av kostnader för masshantering 

(transportkostnader, kvittblivningsavgifter, inköpskostnader jord- och 

bergmaterial, samt mycket preliminära investerings- och driftskostnader för 
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masslogistikcenter). I analysen ingår också en bedömning av behovet av 

båttransporter i respektive alternativ.  

En förutsättning för återvinning av schaktmassor är att dessa kan krossas, sorteras 

och uppgraderas. Detta kan göras på masslogistikcenter, MLC, som beskrivs i 

bilaga. Inrättande av masslogistikcenter är en förutsättning som sattes i 

åtgärdsscenariot. 

I åtgärdsscenariot antas att vanliga tekniker på marknaden för krossning, sortering 

och uppgradering används på masslogistikcentralerna för att tillverka material 

med högt återvinningsvärde. Se också kapitel 2. Geologin och materialkvaliteter 

för en diskussion om hur leriga material kan hanteras samt om ballastmaterial som 

inte kan tillverkas av sedimentberg. 

Tabell 2 Tekniker som kan användas för återanvändning av schaktat material, uppdelat 

på olika kvaliteter på konstruktionsmaterialet. * betyder att schaktmaterialet går att 

återanvända till det aktuella konstruktionsmaterialet men att behovet oftast går att fylla 

med mindre värdefulla material. – betyder att schaktmaterialet inte går att återanvända till 

det aktuella konstruktionsmaterialet. ¤ betyder att kvaliteten på schaktmaterialet 

(kornstorleksfördelning och föroreningsgrad bland annat) avgör om materialet går att 

återanvända till det aktuella konstruktionsmaterialet. 

  Materialbehov (konstruktionsmaterial) 
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 Permeabelt 
skikt  
klass I 

Permeabelt 
skikt 
klass II 

Ens-
graderade 
grus-
fraktioner 

Urban 
morän 

Fyll-material 

Sediment
berg 
(kalkberg) 

Krossning+
sortering 
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4. Resultat 

4.1.Massbalansprognos 
Massbalansprognosen för perioden 2021 till 2040 är framtagen utifrån en data 

som tagits fram ur befintliga plandokument över bebyggelse av bostäder, 

kommunal service och verksamhetsområden. Även underhåll av vägar och 

nybyggnation av vägar innebär att det uppstår schaktmassor liksom utbyggnaden 

av VA-nätet.  

 

Figur 4. Massbalans per projekttyp, i ton per medelår för åren 2021-2040 bestående av 

överskottsmassor och behov av ballastmaterial från infrastruktur, kontor, 

verksamhetsområden skolor och bostäder. I prognosen ingår ej materialbehov för 

deponitäckning. 

 

Mängden schaktade massor från byggprojekten (se figur 4) överstiger 

materialbehovet under perioden 2021–2040. Utifrån denna bild så vore det 

intressant att veta hur dessa schaktade massor går att återanvända i projekten eller 

i framtida projekt. I Länsstyrelsens rapport Tillsammans mot 2030 – En energi 

och klimatstrategi för Gotland (2019) har de ett mål om Effektiva godstransporter 

för förbättrade förutsättningar för cirkulär masshantering inom bygg- och 

anläggningssektorn och tekniker för behandling av förorenad mark som kan 

minska behovet av masstransporter. Optimass-modellen bygger en sådan modell 

och visar vilken typ av schaktmassor det går att återanvända. Utifrån den 

vetskapen så går det med hjälp av tidigare studier och kunskap om material att 

göra en bedömning av om återanvändning och återvinning av material är möjligt 

och vilken teknik som kan användas.  

Årligen kommer ca 650 000 ton överskottsmassor att sändas ut från bygg- och 

anläggningsprojekten och behovet av material ligger på närmare 470 000 ton 
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inklusive material för sluttäckning (se figur 5). Totalt för 20 år (2021–2040) blir 

det 13 miljoner ton schaktmaterial och materialbehovet blir 7,8 miljoner ton, till 

vilket tillkommer 800 000 ton material för sluttäckning av deponier de första 10 

åren. Om behovet för deponitäckning fortsätter vara lika högt blir det 1,6 miljoner 

ton under hela perioden.  

Utifrån de planer som finns på Gotland så har Optimass-metoden beräknat var det 

schaktade materialet kommer att uppstå. En del av massorna återanvänds på plats 

(Fall A) medan större delen av massorna (Fall B) transporteras till anläggningar 

som kan ta emot dem. I schaktat material enligt figur 5 ingår endast ”Fall B” det 

vill säga material som inte återanvänds direkt inom arbetsplatsen.  

 

Figur 5. Graferna visar situation per år (medeltal mellan åren 2021-2040) på Gotland för 

schaktade massor och materialbehov i ton. Sluttäckning deponier redovisas separat 

eftersom det finns en osäkerhet på vilken kvalitet som behövs, huruvida behovet kan 

fyllas av lokala material. Dessa material ingår: schaktentreprenadmaterial och 

materialbehov för markförberedande arbeten vid byggen av bostadsområden inklusive 

lokala vägar, större vägar, verksamhetsområden, utbyggnad VA och nedgrävning 

elkabel. Dessa material ingår inte: material för ”ovanjordsbygg”: rivningsbetong, betong 

för nybyggen, höjdsättningsplan, asfalt slitlager väg.  

 

Sett till typer av överskottsmassor så utgörs de av sedimentberg samt sand och 

grus som är relativt bra material och kan med relativt enkel teknik återanvända 

som byggmaterial. Sedimentberg (=kalkberg) samt sand och grus kan krossas, 

sorteras och återanvändas till de flesta materialen i materialbehovet. De kan 

däremot inte användas till vissa typer av betongballast eller till slitlager på asfalt 

som kräver hög slittålighet. Däremot kan krossat kalkberg användas i slitlager 

asfalt för mindre belastade applikationer som cykelvägar, parkeringar, villagator. 

Kalkberg kan vara olämpligt att använda i vägbeläggning om det finns problem att 

uppnå miljökvalitetsnormerna för luftkvalité. 

När vi ser till materialbehovet så matchar mängden överskottsmassorna väl med 

materialbehov för permeabelt skikt och ensgraderade grusfaktorer samt urban 

morän. Detta refererar till vad som är tekniskt möjligt, i praktiken är det inte 
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säkert att återanvändning sker i så hög grad som är tekniskt möjligt, eller att 

återanvändning sker till de mest högkvalificerade lösningarna. Ytterligare en 

osäkerhet är hur stor del av det schaktade materialet som är förorenat. 

Materialbehovet täcks både av återanvänt material, av material från täkter på 

Gotland samt av import från fastlandet. 

Det finns också ett behov av material för sluttäckning av deponier, det visas 

separat och huruvida behovet kan täckas av gotländska material. Kalk- och 

lermoränen som är lite svårare att hantera kan genom att bearbetas användas till 

sluttäckning av deponier. Behovet av material för sluttäckning har diskuterats en 

del i branschen både på myndighetssidan och bland företag, eftersom man vet att 

det är stora mängder och att det kan bli dyrt. Det finns en osäkerhet på vilken 

kvalitet som behövs, huruvida behovet kan fyllas av lokala material. Det finns 

också idéer om sätt att få till en praktiskt genomförbar återvinning av 

överskottsmassor genom att spara dem på deponier tills de behövs för 

sluttäckning. Därför är det intressant att se hur stort behovet är i relation till övrig 

masshantering – som ett första enkelt underlag till diskussionen om man kan 

använda lokala massor och hur det praktiskt ska gå till. 

De material som inte kan tas omhand på Gotland exporteras till fastlandet. Det 

gäller framförallt förorenade material som skickas till deponier. Dessa 

transporteras med lastbil på Gotlandsfärjan. Import av material från fastlandet 

sker med grusbåtar, framförallt gäller det asfaltsballast för slitlager, samt 

betongballast för specialbetong.  

Vi har som vi tidigare visat valt att dela in Gotland i 4 områden utifrån den data vi 

har använt och baserat på transportavstånd. När områdesindelningen läggs in på 

hot-spots kartan så framgår det att områdena skiljer sig åt (se figur 6), vilket 

innebär att det tydliggörs att förutsättningar ser olika ut. 
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Figur 6. Hot-spots på var massor i huvudsak beräknas uppstå på Gotland för åren 2021-

2040 indelat i de fyra områdena. 

 

4.1.1. Västra ön inklusive Visby 
I det västra området där Visby ingår finns mycket goda geologiska förutsättningar 

för att uppnå en hög återvinningsgrad av material från schakt. Det prognosticerade 

överskottsmaterialet är i samma storleksordning som det behövda materialet. Här 

schaktas också en del kalk- och lermorän, som kanske kan användas till täckning 

av deponi, samt en hel del ”fyllmaterial” dvs gammalt grundläggningsmaterial 

som schaktas upp vid ombyggnader av områden. Detta material riskerar vara 

förorenat, och kan behöva transporteras bort, men kan lika gärna vara material av 

mycket god kvalitet som kan återanvändas.  
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Figur 7. Graferna visar situation per år (medeltal för åren 2021–2040) på Västra Gotland 

inklusive Visby. 

 

4.1.2. Norra ön 
Materialbehoven på Norra ön överstiger det schaktade materialet av god kvalitet 

och området är därför beroende av täktmaterial eller import av schaktmaterial från 

andra delar av ön. Upp till en tredjedel av materialbehovet i grundläggning kan 

täckas av schaktmaterial om detta tas om hand på rätt sätt. Här finns också relativt 

stora mängder kalk- och lermorän som skulle kunna användas för deponitäckning, 

samt stora mängder fyllmaterial som riskerar att vara förorenat. Förorenade 

material kan eventuellt återanvändas delvis efter våtsiktning och delas upp i en 

fraktion som skickas på deponi och en ren fraktion som återanvänds. 

Figur 8. Graferna visar situation per år (medeltal för åren 2021–2040) på Norra Gotland. 

 

4.1.3. Östra ön 
Förutsättningar för användning av schaktmaterial på Östra Gotland för att täcka 

materialbehov i grundläggning är sämre än i övriga områden. Cirka en fjärdedel 

av materialbehovet kan täckas med schaktmaterial från området. Det finns dels 

stora mängder leriga material, dessa kan kanske användas som deponitäckning, 

dels finns det stora mängder fyllmaterial men de riskerar vara förorenade. 
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Figur 9. Graferna visar situation per år (medeltal för åren 2021–2040) på Östra Gotland. 

 

4.1.4. Södra ön 

På södra ön överstiger det schaktade materialet av god kvalitet materialbehovet, dvs 

området kan vara självförsörjande på grundläggningsmaterial från återanvänt 

schaktmaterial. Södra ön kan kanske till och med exportera material, till exempel till östra 

delen av ön som har brist på det. Det finns relativt lite lera och silt för sluttäckning av 

deponier, men det har i gengäld östra området gott om. Det finns dock en del fyllmaterial 

som riskerar att vara förorenat.

 
Figur 10. Graferna visar situation per år (medeltal för åren 2021–2040) på Södra Gotland. 

 

4.2. Kartläggning av flöden 
Materialbehovet för grundläggningsprojekt på Gotland är cirka 390 000 ton per år. 

Materialbehov som fylls av direktåteranvända massor (Fall A) är ej medräknat. 

Tidigare erfarenheter och uppskattningar från andra regioner pekar på att det 

utöver materialbehovet som Optimass-metoden kommer fram till, tillkommer ett 

behov på cirka 80 000 ton ballast för asfalt samt 80 000 ton för betong per år. Det 

skulle innebära att det totala behovet av stenmaterial är cirka 550 000 ton per år 

på Gotland (se figur 5). När sluttäckningen av deponier kommer igång kommer 
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ytterligare cirka 80 000 ton per år behövas till detta. Då är det totala behovet av 

material på Gotland 630 000 ton per år.  

Cirka 875 000 ton material schaktas per år för grundläggningsprojekt. I detta ingår 

inte rivningsasfalt eller rivningsbetong. Rivningsasfalt från underhåll av väg 

uppgår till cirka 150 000 ton per år. Att ta fram mängden rivningsbetong har inte 

ingått i detta uppdrag. 

Av det material som schaktas återanvänds viss andel direkt på plats (Fall A). 

Denna andel har uppskattats vara cirka 225 000 ton. Cirka 650 000 ton 

schaktmaterial skickas alltså ut från schaktentreprenaderna (Fall B) (se figur 4 och 

5). 

Fall B-materialet kan skickas till en C-anmäld verksamhet, där det kan lagras, 

sorteras och skickas tillbaka till olika typer av entreprenader och sluttäckningar. 

Även vissa täkter tar emot material för återanvändning efter krossning och 

sortering. Det kan också deponeras, antingen lokalt på Gotland eller skickas till 

fastlandet.  

 

Figur 11. I analysen har vi utgått från den mottagning av överskottsmassor som 

identifierats. Det är fyra olika verksamheter såsom täkter med tillstånd, privata och 

regionala deponier, byggprojekt och återvinningsverksamheter samt oidentifierat 

omhändertagande av massor.  

 

Deponisluttäckningen behöver stora mängder massor, men det är viktigt att de är 

av rätt kvalitet så att de kan användas som tätskikt. Om dessa massor behöver 

köpas in kan det bli dyrt. Kan man till viss del utnyttja kommunens 

överskottsmassor eller göra avtal med verksamhetsutövare om att använda deras 

överskottsmassor kan det möjliggöra en mer ekonomisk och kanske därför 

snabbare täckning. En kvalitetskontroll krävs för de massor som sparas för 

täckningen samt att man vet hur stora mängder som behövs. Den 

deponitäckningsplan som kommer att presenteras inom kort behöver svara både 

på mängd och behövd kvalitet vilket underlättar för planering och för att göra 
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sådana överenskommelser både för kommunen och privata verksamhetsutövare. 

En sådan kan också vara viktig för miljötillsynen så att inte fel massor sparas på 

hög där de inte passar. 

Vi har inom ramen för det här uppdraget inte kunnat reda ut hur mycket material 

som tas emot på C-anläggningar eller på täkter. Inte heller hur mycket som ligger 

lagrat på dessa anläggningar eller hur mycket återvunnet material som lastas ut 

från dem.  

Från gotländska täkter levereras cirka 640 000 ton material per år till 

anläggningsarbeten på Gotland (SGU, 2019). I siffran ingår även återvunnet 

material som tagits in på täkten från entreprenader och sen levereras ut igen samt 

restmaterial från cement- och stenindustrin som säljs som ballast. 

 

 

Figur 12. Kartläggningen av materialflöden visar att ca 225 000 ton är massor som 

återanvänds inom arbetsplatsen medan ca 650 000 ton transporteras till täkter, deponier 

eller C-anläggningar, hur mycket av det som exporteras till fastlandet är inte analyserat. 

Från täkterna levereras ca 640 000 ton krossberg och naturgrus till olika bygg- och 

anläggningsprojekt. Täkterna producerar även 24 000 ton kalkberg i form av natursten 

som exporteras till fastlandet. 50 000 ton krossad granit importeras från fastlandet för att 

användas som asfalts- och betongballast.  

 

Import av material till Gotland från täkter på fastlandet sker framförallt för ballast 

till asfalt för slitlager, samt för specialbetong med hög beständighet för saltvatten 

och temperatur-cykler (betong till kajer och broar mm). Export av material från 
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Gotland är av två slag – dels högkvalitativt täktmaterial i form av kalkberg som 

säljs från täkter till kunder på fastlandet (i medel 24 000 ton per år de senaste åren 

enligt Gotlands hamnars statistik exklusive cementindustrin), dels förorenat 

schaktmaterial och rivasfalt som exporteras via lastbilar på Gotlandsfärjan till 

deponier på fastlandet.  

Vi har inte haft möjlighet att ta reda på hur mycket förorenat material som 

exporteras per år, men enligt prognosen i Optimass kommer cirka 160 000 ton 

gammalt fyllmaterial schaktas per år. Om cirka hälften av detta är så förorenat att 

det måste skickas på deponi på fastlandet skulle det innebära 80 000 ton export 

per år, vilket motsvarar cirka 3 lastbilar på varje färjeöverfart från Gotland året 

runt. Kostnaden för lastbilstransporten via färjan är dock mycket stor, vilket gör 

att det finns en risk för att inte allt förorenat material hanteras som det ska, och att 

exporten därför är mindre än den ”borde” vara. 

Sammanfattningsvis så är materialbehovet 550 000 ton varav asfalts- och 

betongballast 160 000 ton, en del tas från gotländska täkter och en del (50 000 

ton) importeras. En viss del täktmaterial, 24 000 ton exporteras från Gotland 

(kalksten i block för exempelvis fasadklädnad). Det vi måste vara medvetna om är 

att Optimass-siffrorna är en prognos baserad på framtida planer, täktsiffrorna 

däremot baseras på statistik från föregående år. Enligt statistiken från täkterna så 

visar de en leverans på 116 000 ton mer än det materialbehov som prognosen 

visar. Då finns flera alternativa förklaringar till det som behöver undersökas 

vidare, bl. a om det inte planlagts lika mycket framåt som man historiskt sett har 

byggt eller om vi har missat byggprojekttyper. 

 

 

Figur 13.  Klimatbelastning per år i nuläget från lastning, materialbehov och schaktat 

material. 

 

Transporterna av schakt- och täktmaterial inom Gotland beräknas förbruka 6,4 

GWh per år (exkl. cementindustrin) baserat på den totala sträckan materialet 
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transporteras. Export och import av material från ön är inte medräknat eftersom vi 

inte har analyserat transporterna till och från Gotland. Inom ramen för uppdraget 

har vi tagit reda på hur mycket sten- och grusmaterial som transporteras på 

bulkbåt, men däremot vet vi ej hur mycket som går på lastbil via färja. Det 

innebär att i nuläget exklusive båttransporter så ligger klimatbelastningen av 

schaktat material på närmare 1000 ton CO2. Totalt ligger klimatbelastningen på 

1750 CO2 per år då även utsläpp från lastning och lossning ingår. 
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5. Scenarioanalys 
Resultatet av scenarioanalysen bygger på att vi fortsätter som vanligt ”business as 

usual” och ett åtgärdsscenario som innebär utveckling av en eller flera 

masslogistikcentraler (se bilaga).  

I de analyser vi har gjort så finns flera olika möjligheter baserat på vägprojekt i 

norr, egna initiativ i öster och bra material i söder. Av massbalansberäkningarna 

och nedbrytningen på delområde framgår dock att det stora bebyggelsetrycket 

ligger i det Västra området inklusive Visby som bland annat innehåller en 

utveckling av Visborgsområdet. Den utbyggnad som sker i området innebär att det 

kommer att uppstå stora mängder av massor och även behövas mycket material 

till utfyllnader. Som synes i figur 7 finns goda förutsättningar för 

materialåtervinning i området då de schaktade massorna till stor del består av 

berg, sand och grus. Området är därför lämpligt för lokalisering av ett 

masslogistikcenter. Av den anledningen har vi valt att analysera möjligheten till 

ett masslogistikcenter för området Västra ön inkl. Visby, med fördel inom 

Visborgsområdet. Ett masslogistikcenter som är väl placerat nära de största 

byggprojekten har potential att förkorta transportavstånd och utsläpp från 

transporter. Det ger också möjlighet att minska uttag från täkter genom en ökad 

återvinning av schaktmaterial.  

Ett masslogistikcenter på Västra ön skulle utifrån våra beräkningar kunna täcka 

100 % av materialbehovet för grundläggning (ej asfalt slitlager och betong) med 

cirka 60 % av det schaktade materialet. Det vill säga en återanvändningsgrad på 

60 % täcker hela materialbehovet för grundläggning. 

Transporter och lastning av material i området Västra ön inkl. Visby enligt 

”business as usual” ger upphov till cirka 350 ton koldioxidekvivalenter per år. Vid 

en etablering av masslogistikcentral i detta område skulle transporter från täkter 

ersättas med transporter från masslogistikcentralen till byggprojekten, en 

minskning med i genomsnitt 10 km (från 15 km till 5 km). Schakttransporter till 

mottagningsanläggningar (C-verksamheter) kommer också att ersättas med 

transporter till masslogistikcentralen, men då C-verksamheterna i området redan 

ligger på ett medelavstånd på 5 km så innebär inte detta någon ändring av 

transportarbete. Antalet transportkilometer sänks med 20% från 4 380 000 km till 

3 530 000 km. I detta ingår både transporter med last och tomtransporter. Då 

kommer transporter och lastning av material för området Västra ön inkl. Visby 

endast ge upphov till 290 ton koldioxidekvivalenter per år, det vill säga 

klimatutsläppen från dessa transporter minskar med 17%. Det innebär även att 

energiåtgången minskar lika mycket.  

Den mängd som masslogistikcentret bör kunna hantera per år för att uppnå den 

höga återvinningsgraden är 110 000 ton. Eftersom byggprojekten varierar i 

intensitet över tid behöver masslogistikcentret också kunna lagra material 

tillfälligt. Med antagna lager på högst 3 års omsättning, dvs 330 000 ton, behöver 
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masslogistikcentret en yta på cirka 5 ha. Höjden på högarna antas vara högst 10 

meter. Den behövda ytan varierar naturligtvis med hur ytan planeras, hur många 

högar man vill sortera materialet i och hur högt man bygger högarna. Med högre 

omsättning behövs mindre lager och därför mindre yta. Att hålla både inlastat 

schaktmaterial och sorterade återvinningsmaterial skilda åt i olika högar utifrån 

materialkvalitet är grundläggande för att kunna garantera kvaliteten på materialet. 

Den verksamhet som bedrivs på ett masslogistikcenter innebär att åtminstone 

följande aktiviteter kommer pågå på platsen: sortering, krossning, mellanlagring, 

in- och utlastning av material på lastbil. Från andra projekt finns exempel på 

kostnader för att inrätta och driva ett masslogistikcenter motsvarande dessa 

aktiviteter. Investeringen kan gå på cirka 20 miljoner kronor, inklusive etablering, 

inköp av tält, vattenrening och maskiner. I kostnaden ingår inte markinköp. 

Driftskostnader kan gå på cirka 5 miljoner kronor per år. Då ingår 

personalkostnader, provtagning, underhåll, bränsle och el, samt maskinhyra för 

exempelvis krossning i kampanjer. Naturligtvis kan kostnaderna variera betydligt 

med hur platsen planeras och drivs.  

Den möjliga kostnadsbesparing som finns är att inköpskostnader för material 

minskas med upp till 12 miljoner kr per år. Samtidigt undviker man 

mottagningsavgifter för de hanterade materialen (berg och grus) men eftersom 

dessa är låga i dagsläget är den besparingen ganska liten. Mottagningsavgifterna 

riskerar dock att bli högre i framtiden. Om masslogistikcentrat ligger bra till kan 

man även spara på transportkostnader, enligt vår scenarioanalys ca 700 000 kr per 

år, men även i dagsläget är transportlängderna på västra delen av Gotland ganska 

korta. 

Övriga nyttor med en masslogistikcentral är att risken för dumpning av massor 

eller lager på ställen som inte lämpar sig för det minskar. En masslogistikcentral 

är en temporär verksamhet som innebär markförberedning för eventuella 

kommande byggen och lämpar sig bra att lokaliseras till platser som ska 

exploateras i framtiden. Avvägning behöver göras mellan olika allmänna intressen 

för att finna den mest lämpade placeringen. 
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6. Slutsatser och rekommendationer 
Förutsättningarna för att nå en hög återvinningsgrad av jord- och bergmaterial är 

höga på Gotland med sina särskilda geologiska förutsättningar. Sedimentberg i 

form av kalkberg samt sand och grus är bra material att hantera och kan 

återanvändas i stor utsträckning efter viss bearbetning. Kalk- och lermorän är mer 

svårhanterlig men kan efter sortering och eventuellt uppblandning med annat 

material vara bra att använda vid sluttäckning av deponier.  

I kartläggning av flödena så har vi utgått från den självrapporterade statistiken till 

SGU, från Optimass-beräkningarna och statistik från hamnarna. Vi har en god 

bild av hur mycket material som levereras från täkter och hur mycket material 

som exporteras och importeras med bulkbåt, samt en prognos för hur mycket 

material som kommer schaktas och behövas i olika typer av bygg- och 

anläggningsprojekt. Det årliga uttaget från täkter är ungefär lika stort som det 

årliga behovet av material, om ballast för asfalt och betong inräknas. På grund av 

materialkvaliteten måste dock cirka 50 000 ton material för asfalt och betong 

importeras.  

Vi har inom ramen för det här uppdraget inte kunnat reda ut hur mycket schaktat 

material som tas emot på C-anläggningar eller på täkter. Vi har inte heller kunnat 

reda ut hur mycket material som lagras på dessa anläggningar, lastas ut som 

återvunna material eller används i konstruktioner som bullervallar med mera. 

Dessa ingår inte i Optimassanalysen, men osäkerheten borde analyseras. Detta för 

att få en tydligare bild över hur massorna hanteras och återanvänds. 

Hanteringen av förorenat material, som till viss del går på export med lastbil via 

Gotlandsfärjan, behöver ses över för att minska exporten till fastlandet och 

eventuellt minska kostnaderna samtidigt som det går att få en bättre kontroll över 

hur de förorenade massorna tas om hand. Genom att etablera en 

masslogistikcentral (MLC) som hanterar olika typer av material ges möjlighet att 

sortera olika fraktioner och hantera dem mer effektivt. 

Vi har tekniskt och geografiskt studerat möjligheter som finns att återvinna 

material. Det kan organiseras på olika sätt och det diskuterades under slutmötet. 

Ett alternativ var förslag på en databas för alla små mängder massor som skulle 

kunna bidra till samordning mellan olika aktörer. En workshop med dessa för att 

se hur en samordning i framtiden kan se ut är en möjlighet. 

Ett kompletterande förslag från slutmötet är att material som kan användas för 

sluttäckning av deponi skulle kunna lagras på deponin tills det är dags att påbörja 

sluttäckning. De hinder som eventuellt kan finnas behöver klargöras.  

Återvinning av massor kan också ske på en större anläggning som lokaliseras så 

att schaktmassor kan hanteras så lokalt som möjligt. Då minskas transportarbetet 

och klimatbelastningen. I scenarioanalysen studerades potentialen med en sådan 
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plats som tjänar västra delen av ön, inklusive Visby.  Med en sådan 

masslogistikcentral minskar transportarbetet, vilket minskar 

koldioxidbelastningen av områdets jord- och bergtransporter jämfört med 

”buisness as usual” med cirka 17% och energiåtgången minskar lika mycket. Vi 

känner även till att fordonen anpassas allt mer till att minska sin klimatpåverkan. I 

scenarioanalysen har vi dock antagit att utsläppen per transportkilometer är 

samma i de två scenarierna och motsvarar dagens koldioxidbelastning. Inom en 

masslogistikcentral finns förutsättningar att använda fossilfria arbetsmaskiner. 

Försök pågår på liknande anläggningar. 

En masslogistikcentral i Visbyområdet innebär en möjlig återanvändningsgrad på 

100 % av materialbehovet för grundläggning genom användning av 60 % av det 

schaktade materialet i området. Det är en investering på uppskattningsvis 

20 miljoner kronor och med driftskostnader på 5 miljoner kronor per år samtidigt 

som det görs en besparing på upp till 12 miljoner kronor per år för inköp av 

material.  Innan en anläggning etableras behöver beräkningar göras utifrån vald 

lokalisering, det kan vara en utveckling av befintlig anläggning eller en 

nyetablering, men en masslogistikcentral (MLC) kan betala av sig ganska snabbt, 

inom ett par år. Det finns regler om hur länge material får lagras innan 

verksamhetsutövaren måste söka tillstånd (3 år) men de kan också göra en MLC 

som en miljötillståndsgiven verksamhet. Livstiden för en MLC är så länge den 

behövs och så länge den ligger på rimligt avstånd från de byggprojekt den servar, 

det vill säga under exploateringstiden, framför allt grundläggningsfasen.  

Visbyområdet lämpar sig väl för ett masslogistikcenter och kan fungera som ett 

gott exempel och föregångsprojekt för flera liknande initiativ runt om på ön. Även 

södra området skulle kunna ha nytta av ett masslogistikcenter till exempel. 
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Bilaga 1 Masslogistikcenter (MLC) – 
en förutsättning för lokal återvinning  
En förutsättning för återvinning som bidrar till minskad klimatbelastning är 

strategisk lokaliserade återvinningsytor (Frostell & Norström 2009, Lundberg, 

2017, Lundberg et al. 2017, Naturvårdsverket 2015). Dessa kallas ibland för 

masslogistikcenter, MLC. Begreppet MLC har utvecklats analogt med de 

bygglogistikcenter, BLC, som sedan tidigare visat sig vara ett framgångskoncept 

för byggmaterial såsom fönster, dörrar och betongelement. BLC är ett koncept 

som är mer utvecklat och beforskat än MLC.  

Internationellt benämns dessa bygglogistikytor Construction Consolidation center 

(CCC). I till exempel London har studier visat att CCC minskade antalet fordon 

med 60–70 procent (Transport for London, 2008). Resultat från genomförandet av 

BLC i till exempel Norra Djurgårdsstaden visade att logistikytan bidrog till att 

antalet transporter inom arbetsplatsområdet reducerades med 30–40 procent 

(Stockholm stad, 2019).  

Syftet med en MLC är att samordna masshantering mellan geografiskt 

närliggande projekt, oberoende av huvudmän för de olika projekten. MLC-ytorna 

bör därför ligga nära byggarbetsplatserna och vara öppna för flera användare. 

MLC är även med fördel tillfälliga eftersom de bara ska användas så länge som 

det pågår större exploateringsprojekt i närheten. När byggprojekten avslutats 

övergår MLC till en annan funktion som kan dra nytta av det markarbete som 

utförts. För konceptbild över MLC se figur 14.  

Teoretiska beräkningar och praktiska exempel visar att gemensam hantering av 

massor på MLC ger möjligheten att minska kostnader för transporter, minska 

andelen överskottsmassor som går på deponi och minska koldioxidutsläpp. Med 

större mängder massor som hanteras på MLC blir det även möjligt att ansluta 

andra transportslag, till exempel fartyg eller tåg för längre transporter och därmed 

få tillgång till en större marknad för avsättning av överskottsmassorna. Med 

kortare avstånd är det intressant att titta på transportbandslösningar för att minska 

transporterna till och från samt inom MLC.  

En MLC bör ligga nära exploateringsområdena för att göra störst nytta. Eftersom 

det byggs framförallt i redan tätbebyggda områden är det ofta svårt att hitta 

tillgängliga ytor, och det finns många motstridiga intressen runt dessa typer av 

ytor. För att identifiera lämpliga ytor krävs ofta stöd och planeringshjälp från 

kommunerna. I Sverige finns två omtalade exempel på där kommunen har bidragit 

till att skapa en MLC, i Tyresö kommun samt i Norra Djurgårdsstaden i 

Stockholm. 

 



33 

 

 

 

 

Figur 14. Illustration över hur ett masslogistikcenter (i mitten) tar emot överskottsmassor, 

förädlar och lämnar ut material till olika projekt inom ett geografiskt område. Illustration: 

Sandra Frosth, Ecoloop.  

 

På MLC i Norra Djurgårdsstaden (figur 15) finns kapacitet för att hantera cirka 

360 000 ton överskottsmassor, där en stor del av massorna är förorenade. 

Verksamheten bedrivs idag med stöd av anmälan till miljöförvaltningen 

Stockholms stad. De mottagna massornas föroreningsgrad varierar mellan 

saneringsprojekten och en mindre del av massorna kommer troligen klassas som 

farligt avfall. För att kunna hantera även massor som klassas som farligt avfall har 

en tillståndsansökan för B-verksamhet lämnats in. Enligt tillståndsansökan ska 

MLC ha kapacitet att ta in 720 000 ton massor per år och har en yta om cirka 7 

000 m2.  

MLC i Norra Djurgårdsstaden har ett mindre korttidslager för inkommande och 

utgående massor, men massorna ligger inga längre tider där. MLC i Norra 

Djurgårdsstaden har dock tillgång till närliggande krossanläggning, vilket i 

praktiken kan räknas in i deras yta även om den rent juridisk är en separat 

anläggning. Ytan blir då sammantaget cirka 30 000 m2.  
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Figur 15 MLC Norra Djurgårdsstaden 

 
Masshanteringen på ytan sker inomhus i en hallbyggnad. Massor kommer in till 

MLC med lastbil som tippar materialet i inlastningsfickorna i hallen. Massor 

sorteras och mellanlagras i lagringsfack i hallen utefter föroreningsgrad. Det 

material som bedöms kunna återanvändas i stadsbyggnadsprojekten sorteras ut 

och skickas med lastbil tillbaka till produktionen. Eftersom det är 

exploateringskontoret som ansvarar för saneringsarbetena i Norra Djurgårdsstaden 

har de full kontroll och rådighet över massorna. Att lämna överskottsmassorna är 

en del av saneringsarbetena och MLC tar inte ut någon kostnad för mottagningen. 

Redovisning av mängder och typer av massor görs med hjälp av digitaliserade 

fraktsedlar. Återanvändningen medför en reducering av utsläpp av klimatgaser 

och energiåtgång med drygt 50 % jämfört med den hantering som är vanligast vid 

schaktarbeten, vilket är att överskottsmassor transporteras direkt från 

byggarbetsplatsen till deponi.  

 

Tyresö kommun, söder om Stockholm har i översiktsplan Tyresö 2035 slagit fast 

att kommunen ska sträva efter att hantera schaktmassor lokalt med hjälp av 

upplagsplatser. I ett första skede ska detta genomföras vid omvandlingen av Östra 

Tyresö, där kommunen själv står för entreprenaden. Ambitionen är dock att på 

längre sikt möjliggöra för hantering av massor lokalt även vid externa 

entreprenader. För detta ändamål har en MLC, kallad Strandallén, upprättas som 

idag hanterar bergmaterial som krossas till ett lämpligt konstruktionsmaterial. 

Masshanteringsytan drivs som en C-anläggning. Det MLC som finns har minskat 

kommunens byggkostnad med 16,7 miljoner under en femårsperiod. Kostnaderna 

har kunnat reducerats eftersom kommunen inte behöver betala för att köra iväg 

massor som sedan ska köpas in igen i ett senare skede.  

 

I Helsingfors i Finland har kommunen ett tiotal strategiskt placerade MLC som i 

huvudsak ligger i anslutning till större exploateringsprojekt. Ytorna har säkrats i 

tidiga planeringsfaser och möjliggörs av att staden äger relativt mycket mark. 

Helsingfors stad har ett eget byggbolag, som bygger cirka hälften av stadens 

infrastrukturprojekt och även ansvarar för driften på stadens MLC. Massorna 

övergår inte till byggentreprenörerna per automatik. För att få detta att fungera är 

hela stadsmiljösektorn (motsvarar de tekniska förvaltningarna i svenska 
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kommuner) inblandad, och masshanteringsfrågan är integrerad i 

samhällsplaneringens och samhällsbyggandets olika faser från översiktsplanering 

till projektering och genomförande av samhällsbyggnadsprojekt, och varje 

avdelning har sina respektive ansvarsområden i masshanteringsarbetet. 

Massbalansberäkningar görs i samhällsbyggnadsprocessens alla faser och 

masskoordinatorn håller ihop massbalansprognoserna. Arbetssättet har i det stora 

hela gynnat även de privata entreprenörerna eftersom kvittblivning och transport 

av massor har varit en stor kostnad som entreprenörerna tidigare fick stå för. I 

Helsingfors har kommunen under fem års tid sparat totalt 32 miljoner euro, och 11 

000 ton koldioxid. Därtill har mängden av återanvända massor tiofaldigats från 

110 000 ton till 1,1 miljoner ton per år.  

 

Det finns många lärdomar att dra från Finland men dessa måste även anpassas för 

att passa svenska förhållanden. Det exakta upplägget vad gäller drift, ägande, 

ansvar för MLC i Sverige behöver utredas vidare och bedrivs i projektet 

”Affärslogik för resurseffektiva logistiksystem för masshantering” som 

finansieras av Infra Sweden. Några av frågorna som studeras är vilka olika typer 

av affärsmodellsupplägg som finns och vilka affärsmodeller som passar i vilka 

situationer.  
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