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Abstract 

Purpose: The recycling rate of excavated soil in the construction industry is currently 

limited. This is because of the complex environmental laws and regulations and low 

cost and high availability of virgin materials for instance. Despite the potential for 

recycling of excavated soil, there are other options for surplus masses from projects that 

are more beneficial to entrepreneurs. The difficulties associated with reuse of excavated 

soil are the question to be investigated and the aim of the report is to investigate the 

possibilities to increase the reuse of excavated soil in the construction industry. The aim 

will be answered using two research questions: 

(1) How can recycling of excavated soil increase in the construction industry? 

(2) How can a recycling facility increase the reuse of excavated soil? 

 

Method: The methods chosen to gather empirical data for the study were literature 

studies, document analysis and interviews. The literature study and the document 

analysis led to more knowledge on the subject that was needed to create questions for 

the interviews. Ten respondents from eight different companies in the construction 

industry has been interviewed. 

Findings: The laws and regulations that apply to the management of excavated soil are 

regarded as the main obstacle for the reuse of excavated soil. The contributing reasons 

for this are the difficulties to get financial gain in the recycling process as well as the 

transportation distances. The geotechnical properties of the excavated soil can also be 

an obstacle because of the classification of the masses.  The quality of the soil must be 

comparable to virgin materials. 

Implications: The conclusions drawn from the study are that increased cooperation in 

the industry is needed to promote the reuse of excavated soil. More communication is 

required and the planning on soil management should take place in an earlier stage of 

the projects. The regulations and guidelines that exist today need to be transformed to 

make it easier to understand and allow for increased reuse of excavated soil. A large-

scale centrally located recycling facility would contribute to the reuse of excavated soil, 

which reduces environmental impact and improve the industry. 

Limitations: The study is limited and performed within Jönköping County and the 

interviewers are selected according to the companies in the county. The generalisability 

of the study is limited to Sweden because regulations and laws regarding the 

management of excavated soil varies according to different countries. 

Keywords: Excavated soil, reuse of excavated soil and rock, recycling facility, solid 

waste management
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Sammanfattning 

Syfte: Återanvändningen av schaktmassor inom anläggningsbranschen är i dagsläget 

begränsad. Bland annat på grund av otydliga regelverk samt låga kostnader och hög 

tillgänglighet av jungfruliga material. Trots att schaktmassor har en hög potential att 

återanvändas finns det andra alternativ för överskottsmassor som uppstår i ett projekt 

som är mer fördelaktiga för entreprenörer. Svårigheterna kring återanvändning av 

schaktmassor är det som skall undersökas och målet med rapporten är följaktligen att 

undersöka möjligheterna att främja återanvändning av schaktmassor inom 

anläggningsbranschen. Målet kommer att besvaras med hjälp av två frågeställningar:  

(1) Hur kan återanvändningen av schaktmassor främjas inom anläggningsbranschen? 

(2) Hur kan en återanvändningsterminal öka återanvändningen av schaktmassor? 

 

Metod: Metoderna som valts för att samla empiri till studien är litteraturstudie, 

dokumentanalys och intervjuer. Litteraturstudien och dokumentanalysen skapade en 

kunskapsuppbyggnad inom ämnet som bland annat låg till grund för utformningen av 

intervjuerna. Intervjuerna har genomförts tillsammans med tio respondenter från åtta 

olika företag inom anläggningsbranschen. 

Resultat: De regelverk och lagar som finns kring hanteringen av schaktmassor ses som 

det största hindret för återanvändningsmöjligheterna. Svårigheterna att få ekonomisk 

vinst i återanvändningsprocessen samt långa transporter är också bidragande orsaker. 

Även de geotekniska egenskaperna på schaktmassornas kan vara problematiskt, dels 

för att massorna skall klassificeras enligt sin byggbarhet samt att de skall vara 

jämförbara med jungfruligt material. 

Konsekvenser: Slutsatserna som dragits utifrån studien är att det krävs ett ökat 

samarbete inom branschen för att återanvändningen av schaktmassor skall främjas. 

Tydligare kommunikation behövs samt att planering kring masshanteringen bör ske i 

ett tidigare skeden i projekten. De regelverk och riktlinjer som finns idag behöver 

omarbetas för att bli tydligare och möjliggöra för ökad återanvändning. En 

återanvändningsterminal av storskalig verksamhet som placeras centralt skulle bidra till 

att återanvändningen av schaktmassor ökar vilket minskar miljöpåverkan och gynnar 

branschen. 

Begränsningar: Studien är begränsad och utförd inom Jönköpings län och 

intervjurespondenterna är valda utefter de verksamheter som verkar inom länet. 

Arbetets generaliserbarhet begränsar sig till Sverige eftersom att regelverk och 

tillvägagångssätt gällande hantering av schaktmassor ser olika ut i andra länder. 

Nyckelord: Utgrävd mark, återanvändning av schaktmassor, återanvändningsterminal, 

återanvändning av bergmaterial. 
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Ordlista 

Bygg- och rivningsavfall (CDW- construction and demolition waste) – 

Överskottsmaterial som uppkommer under byggnation, rivning eller underhållsarbeten. 

 

Deponi - En metod för avfallshantering som innebär att materialet läggs på en tipp.  

 

Jungfruligt material - Nyproducerat material, exempelvis krossat råberg från en 

bergtäkt. 

MKM/KM- Två typer av markanvändning som anges när mark exploateras. 

Markanvändningen styrs av vad för verksamhet som skall bedrivas på platsen och vilka 

riktvärden som skall följas.  Mindre känslig mark (MKM) används t.ex. vid 

industrimark och känslig mark (KM) vid bebyggelse av bostadsområden exempel 

 

Schaktmassor - Massor som är uppgrävda, kan bestå av olika jordtyper med varierande 

beskaffenhet och byggbarhet. Andra material som exempelvis betong och tegel kan 

förekomma i schaktmassorna. 

 

Återanvändning - En produkt eller material som anses vara förbrukad flyttas till en ny 

situation där den används igen och fyller samma funktion som den ursprungligen var 

avsedd för. Vid återanvändning sker ingen bearbetning eller förädling av materialet. 

 

Återanvändningsterminal – Terminal där schaktmassor kan lämnas och sedan säljas 

vidare för att användas i andra projekt. 

 

Återvinning - Tillvaratagande av material från avfall.  Materialet genomgår en process 

för att nyttjas i ett annat sammanhang som ersättning för nyproducerat material. 
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1 Inledning 
Den här rapporten presenterar ett examensarbete som utfördes som den avslutande 

delen av högskoleingenjörsutbildningen Byggnadsteknik med inriktning Väg- och 

vattenbyggnadsteknik på Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetet omfattade 15 

högskolepoäng och genomfördes under vårterminen 2018. Examensarbetet utfördes i 

samarbete med Skanska Väg och anläggning Syd och handlade om återanvändning av 

schaktmassor.  

 

I den inledande delen av rapporten presenteras bakgrund samt problembeskrivning 

kring återanvändning av schaktmassor utifrån dagens aktuella forskning. Efter det 

förklaras rapportens mål och frågeställningar, avgränsningar samt hur rapporten är 

disponerad. 

1.1 Bakgrund 
Bygg- och rivningsavfall, från engelskans construction and demolition waste (CDW), 

kan bestå av flera olika material till exempel betong, tegel, trä, metaller och diverse 

schaktmassor, många av de materialen kan återvinnas samt återanvändas. CDW kan 

uppstå vid nybyggnationer, rivningar av byggnader och infrastruktur, vägbyggnationer 

samt underhållsarbeten. Inom EU är CDW den tyngsta och mest omfattande 

avfallskategorin med ca 25–30 % av allt kontrollerat avfall som produceras. 

Återanvändning och återvinning av CDW anses ha en stor potential då materialet i stor 

utsträckning har ett högt resursvärde. Avfallet av stenmaterial från vägar, dräneringar 

och andra byggprojekt är främst eftertraktade. Attityden varierar kraftigt inom EU och 

resultat mellan 10–90 % återvinning och återanvändning har presenterats trots de stora 

möjligheterna hos CDW (Europeiska Kommissionen, 2016). 

 

Den stora andelen avfall som deponeras leder bland annat till miljöföroreningar och 

koldioxidutsläpp. Därför har olika lagstiftningsverktyg och deponiskatt införts vilket 

har ökat medvetenheten kring avfallshantering hos bygg- och anläggningsindustrin. 

Målet är bland annat att minska brytningen av jungfruligt material och öka 

återanvändningen av återvunnet material (Ajayi et al. 2015). Anläggningar för 

återvinning och återanvändning av CDW är ett alternativ till deponering och så kallade 

olovliga dumpningar (Ulubeyli, Kazaz & Arslan, 2017).  

 

Avfallet som uppstår måste enligt 14§ i deponeringsförordningen behandlas så att 

återvinning skall gynnas (Statens geotekniska institut, 2018). Tidigare studier visar på 

att återanvändning av schaktmassor i ett enda byggprojekt kan spara upp till 14 kg CO2 

per ton samt att materialhanteringskostnaderna kan minska med 85 %. Det här beror 

bland annat på reduceringen av transporter och deponering samt minskad förbrukning 

av material från bergtäkter. Grunden för vilka användningsområden materialen har är 

dess geotekniska egenskaper. De egenskaper materialen besitter måste beaktas då de 

utgör förutsättningar för vilket material som kan användas i olika projekt (Magnusson, 

Lundberg, Svedberg & Knutsson, 2015). 

 

Miljöbalken är en övergripande lagstiftning med bestämmelser kring inverkan på 

miljön i olika former. I Miljöbalken återfinns avfallstrappan, ibland även kallat 

avfallshierarkin som är ett EU-direktiv. Avfallstrappan reglerar hur avfall hanteras och 

tas om hand om och består utav fem steg. I första hand skall avfall förebyggas, därefter 

återanvändas, går inte det kan det återvinnas, återvinningens andra steg kan innebära 

utvinning av energi och i sista fall deponeras materialet. Det förhållningssättet och 
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principen går även att applicera på schaktmassor i stora drag (Naturskyddsföreningen, 

2015). En del av avfallsdirektivet är avfallslagstiftningen som omfattar hanteringen av 

schaktmassor. (Statens geotekniska institut, 2018) 

 

 

Figur 1. Illustration på avfallstrappan (Statistiska centralbyrån, 2017) 

I Miljöbalken tredje avdelningen 15 kap. 1§ Avfall, definieras avfall som ”varje ämne 

eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig 

av med”. Även återanvändning återfinns i ordförklaringen och beskrivs enligt följande 

”något som inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som det 

ursprungligen var avsett för” i 15 kap. 4§. När de två begreppen sätts ihop i 15 kap. 6§ 

blir definitionen mer talande för innehållet i den här rapporten ”återvinna avfall: att 

vidta en åtgärd som innebär att avfall kommer till nytta som ersättning för något annat 

material eller förbereder det för en sådan nytta eller en åtgärd som innebär att avfall 

förbereds för återanvändning” (SFS 1998:808).  

1.2 Problembeskrivning 
De produktionsmetoder som används i dagsläget gör det oundvikligt att CDW uppstår. 

Bygg- och anläggningsindustrin kommer således inte klara av att nå nollavfallstatus 

(Ulubeyli et al. 2017). Avfallsströmmar av byggmaterial är det som aktuell forskning 

fokuserar mest på i dagsläget. Mindre känt är den övergripande hanteringen av 

schaktmassor. Det som dock är känt är att schaktmassor i stor utsträckning går till 

deponier och att återvinningsgraden för olika högkvalitativa ändamål är låg 

(Magnusson et al. 2015). Bygg- och anläggningsindustrin är i behov av att hållbart lagra 

och återanvända CDW. För att schaktmassor ska återanvändas på marknaden är det 

viktigt att ta vara på de massor som håller god kvalitet. (Informant 2, 2018, Bilaga 2). 

 

Att transportera CDW påverkar miljön och är inte alltid ekonomiskt försvarbart vid 

långa körsträckor vilket gör att återvinning och återanvändning inte alltid är det mest 

fördelaktiga alternativet (Ulubeyli et al. 2017). Orsaker till att schaktmassor många 

gånger deponeras idag istället för att återanvändas eller återvinnas är bland annat brist 

på standarder eller certifikat för återvunnet material, tid och kostnad för sortering, det 

jungfruliga materialets lättillgänglighet och låga pris samt återvinningskostnader 

(Damigos & Menegaki, 2018). De regler som avgör om schaktmassorna skall betraktas 

som avfall eller ej kan också försvåra och motverka processen kring återvinning och 
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återanvändning. För vissa massor som ska hanteras och återvinnas krävs en 

tillståndsprövning. Det är en omfattande administrativ process där alla berörda 

verksamheter skall informeras (Statens geotekniska institut, 2018). Det finns även en 

okunskap inom branschen generellt sett, vilket leder till brister i exempelvis rutinerna 

för anmälan och tillstånd, strategi och omfattning gällande provtagning samt 

försiktighetsmått (Miljösamverkan i Skåne, 2013). 

 

Återanvändningsterminaler som har möjligheten att ta emot och lagra överskottsmassor 

för att sedan sälja dem vidare är en bristvara i anläggningsbranschen idag. Det finns en 

efterfrågan att använda sig av återanvändningsterminaler eftersom att branschen vill ta 

till vara på de massor som redan finns och inte använda sig av jungfruliga massor om 

det inte behövs. Problematiken ligger i att ta emot schaktmassor på bästa sätt för att det 

ska gynnas både ur miljösynpunkt men även ur ekonomiskt samt logistiskt perspektiv. 

Prioriteringsordningen för branschen är: 

1.      Återanvända schaktmassorna i det projektet där de tas upp. 

2.      Återanvända i andra projekt inom företaget. 

3.      Sälja till en annan entreprenör som kan använda det i sina projekt. 

4.      Deponera massorna. 

 (Informant 1, 2018, Bilaga 1) 

 

Återanvändning innebär att massorna kan användas direkt utan att genomgå någon form 

av process till skillnad från att återvinna då materialet på något sätt behandlas. 

Återvinning är det generellt använda begreppet i lagtexter. Avfallstrappan används mer 

och mer för att bryta isär vad som är vad.  Då dyker andra former och begrepp upp 

vilket gör det förvirrande då lagen är mer komplex vilket gör att det tar tid för begrepp 

att ändras, om det ens gör det (Informant 2, 2018, Bilaga 2). 

 

Av ekonomiska skäl vill företagen återanvända massor i största möjliga mån, vilket inte 

alltid är genomförbart. Platsbrist är en av de främsta orsakerna då arbetsplatserna ofta 

är komprimerade och att det inte alltid finns plats för att lagra material. En del massor 

kan exempelvis inte utsättas för regn under en längre tid utan att materialets geotekniska 

egenskaper förstörs. Det är oftast inte ekonomiskt försvarbart att mellanlagra ett 

material då det skapar onödiga körningar som i sin tur leder till transportkostnader och 

skadar miljön (Informant 1, 2018, Bilaga 1). 

 

Intresset för att återanvända schaktmassor har lett till en ökad medvetenhet i 

byggindustrin. För att öka återanvändningen av schaktmassor behövs en strategisk 

planering i ett tidigt skede där framtida efterfrågan och tillgängligheten av materialet 

bedöms. Ett behov av anläggningar där schaktmassorna kan lagras och sorteras för 

senare bruk till framtida projekt är exempel som forskningen tidigare tagit upp och som 

även efterfrågats av aktörer ute på dagens marknad (Magnusson et al. 2015). Ur ett 

samhällsperspektiv visar forskning också på att en bättre hantering av CDW- 

anläggningar påverkar den övergripande miljön och samhället i stort på ett positivt sätt 

(Ulubeyli et al. 2017).   

1.3 Mål och frågeställningar  
Målet med rapporten är att tillföra kunskap kring möjligheterna att främja 

återanvändning av schaktmassor inom anläggningsbranschen. 
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Målet uppnåddes med hjälp av följande två frågeställningar: 

 

1. Hur kan återanvändningen av schaktmassor främjas inom anläggningsbranschen? 

2. Hur kan en återanvändningsterminal öka återanvändningen av schaktmassor? 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten undersöker återanvändningen av schaktmassor och fokuserar således inte på 

massor som genomgått någon form av bearbetning som i tillvägagångsättet för 

återvinning.  

 

Intervjurespondenterna har avgränsats till verksamhetsutövare inom Jönköpings län. 

Det gjordes dels på grund av praktiska skäl samt att författarnas kontaktnät och kunskap 

var större kring verksamheterna i området.  

1.5 Disposition 
Rapporten är uppbyggd i fem kapitel med följande indelning: 

▪ Kapitel 1: Inledning. I det här kapitlet redovisas bakgrund och 

problembeskrivning. Även mål, frågeställningar och avgränsningar för studien 

presenteras.  

▪ Kapitel 2: Metod och genomförande. Här presenteras undersökningsstrategin, 

vilka metoder som har använts för datainsamling, studiens arbetsgång samt dess 

trovärdighet. Metoderna som valts är kvalitativa intervjuer, litteraturstudie och 

dokumentanalys.   

▪ Kapitel 3: Teoretiskt ramverk. Kapitlet beskriver det teoretiska ramverket som 

byggts upp med hjälp av teorier från befintlig forskning. Kategorierna för 

teorierna är ekonomi, plats, miljö, geoteknik samt anmälan och tillstånd.  

▪ Kapitel 4: Analys och resultat. Här presenteras empiriska data från intervjuerna 

och analyseras med hjälp av det teoretiska ramverket. De två frågeställningarna 

besvaras och kopplas till målet. 

▪ Kapitel 5: Diskussion och slutsatser. I kapitlet sammanfattas studien och 

resultatet diskuteras. Rapporten avslutas med att dra slutsatser baserat på 

resultatet samt ge förslag till vidare forskning inom ämnet.  
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2 Metod och genomförande 
I det här kapitel beskrivs de strategier och metoder som har tillämpats i studien samt 

hur de har nyttjats för att besvara de frågeställningar som undersökningen omfattar. En 

beskrivning av hur data insamlats, urvalet av respondenter samt validitet och reliabilitet 

i undersökningen redovisas nedan. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Studien som har genomförts är av kvalitativ art och den största delen data har samlats 

in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ studie tar reda på personers 

syn på verkligheten och deras upplevelser av olika fenomen. Metoden förutsätter att 

verkligheten kan uppfattas olika och att det inte finns en objektiv sanning (Malterud, 

2009). I intervjuerna har respondenterna haft stor frihet att framföra sina egna åsikter 

och uppfattningar vilket leder till att svaren fått en större omfattning och bredd (Patel 

& Davidson, 2011). Kvalitativa intervjuer kan leda till nya uppslag och idéer kring det 

ämne som studeras om det utförs på rätt sätt (Blomkvist & Hallin, 2015). 

  

Att använda intervjuer som metod för att svara på frågeställningarna bedömdes som 

den bäst lämpade forskningsmetoden för studien eftersom att olika infallsvinklar hos 

de deltagande respondenterna krävde bredare svarsalternativ än exempelvis en enkät. 

Olika åsikter, nya dimensioner och en fördjupad förståelse av ämnesområdet är något 

som väl utförda intervjuer leder till (Blomkvist & Hallin, 2015). Respondenternas svar 

tolkas och analyseras av författarna till den här studien på ett objektivt sätt. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och metod för datainsamling (egen figur).  

 

2.2.1 Frågeställning 1 
Hur kan återanvändningen av schaktmassor främjas inom anläggningsbranschen? 

Frågeställningen besvarades med hjälp av flera semistrukturerade intervjuer med olika 

parter inom anläggningsbranschen. Underlaget till intervjuerna inhämtades genom 

litteraturstudier av tidigare forskning inom ämnet samt dokumentanalys av skrifter och 

handböcker på kommunala och företagsägda webbplatser.  

Frågeställning 2 

Hur kan en återanvändningsterminal öka 

återanvändningen av schaktmassor? 

 

Frågeställning 1 

  Hur kan återanvändningen av schaktmassor    

främjas inom anläggningsbranschen? 

Intervjuer

 

Litteraturstudier

Dokumentanalys
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2.2.2 Frågeställning 2 
Hur kan en återanvändningsterminal öka återanvändningen av schaktmassor? 

För att svara på den här frågeställningen inhämtades kunskap om ett aktuellt projekt 

som genomförs i regionen. Personlig kontakt och ett platsbesök utgjorde grunden för 

den kunskapen. Intervjuer genomfördes där det här konceptet diskuterades utifrån 

respektive respondents verksamhet, bland annat hur en återanvändningsterminal kan 

påverka företagets hantering av schaktmassor samt styrkor och svagheter med en sådan 

terminal.  

2.3 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har genomförts för att undersöka den forskning som finns inom 

området återanvändning av schaktmassor i dagsläget samt för att inhämta högre 

kunskap. Litteraturstudiens sökning efter vetenskapliga artiklar har främst riktats mot 

Science Direct och Scopus där “excavated soil”, ”soil recycling”, ”recycling aggregate” 

och ”shaft masses” är några av de sökord som använts. Tidskrifterna Construction and 

Building Materials och Journal of Cleaner Production har genom dessa databaser 

bidragit med artiklar. Av de antalet träffar som uppkommit har ett urval av artiklar valts 

och studerats. 

2.4 Valda metoder för datainsamling 
De två frågeställningarna har besvarats med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 

olika verksamhetsutövare inom anläggningsbranschen som hanterar schaktmassor. 

Litteraturstudien av vetenskapliga publikationer och dokumentanalysen låg till grund 

för utformningen av de frågor som användes i intervjuerna och kunskapsuppbyggnaden 

inför studien. Relevanta publikationer bidrog till framställande av bland annat 

bakgrund, fakta och det teoretiska ramverket. Forskningen inom ämnet samt resultaten 

från intervjuerna är utgångspunkten för de analyser som har genomförts och användes 

för att dra de slutsatserna som redovisas i slutet av den här rapporten (Patel & Davidson, 

2011). 

2.4.1 Intervjuer 
Personerna som har intervjuats har olika roller och ansvarsområden inom hanteringen 

av schaktmassor. Nedan listas befattningarna på de respondenter som har intervjuats, 

inom vilken verksamhet de arbetar samt intervjutidernas längd. I listan anges även 

förkortningar för respondenternas befattning som kommer att användas i tabeller och 

dylikt i den här rapporten. Spridningen av verksamhetsutövare i respondentgruppen gör 

att undersökningen får en större omfattning och frågeställningarna kan analyseras på ett 

sätt som gör resultatet mer relevant och allmännyttigt för hela branschen jämfört med 

om respondenterna hade haft liknande ansvarsområden och befattningar (Patel & 

Davidson, 2011). 

 

Under intervjuerna har dokumentation skett genom ljudinspelning, på respondenternas 

godkännande, samt att anteckningar har förts för att senare följa upp och analysera det 

som framkommit under intervjun (Blomkvist & Hallin, 2015). Nedan visas en tabell 

över intervjurespondenterna samt längden på respektive intervju. 
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Tabell 1. Tabell över intervjurespondenter (egen tabell). 

Datum Befattning Verksamhet Erfarenhet 

(år) 

Förkortning Längd 

(min) 

8/3 Projektchef Entreprenad 13 PrC 37 

21/3 Verksamhetschef 1 Avfallsanlägg

ning 4 
VC 1 42 

22/3 Verksamhetschef 2 Åkeri 16 VC 2 34 

22/3 Projektutvecklare Entreprenad 7 PrU 34 

26/3 Miljö- och  

hälsoskyddsinspektör 1 

Kommunal 

verksamhet 15 
MI1 25 

26/3 Miljö- och  

hälsoskyddsinspektör 2 

Kommunal 

verksamhet 1,5 
MI2 25 

27/3 Entreprenadchef Entreprenad & 

Åkeri 15 
EC 25 

18/4 Projektör Konsult 8 Pr 52 

25/4 Miljöskyddshandläggare 1 Statlig 

myndighet 23 
MH1 38 

25/4 Miljöskyddshandläggare 2 Statlig 

myndighet 6 
MH2 38 

25/1 Informant 1* Entreprenad - - - 

25/1 Informant 2* Entreprenad - - - 

*Kontakt via telefon i det inledande skedet av studien. Informant 1 (se bilaga 1) och 2 

(se bilaga 2) bidrog med information till problembeskrivningen. 

2.4.2 Dokumentanalys 
För att få större förståelse för hur hanteringen av schaktmassor fungerar inom branschen 

i Sverige idag riktades sökningen även till andra typer av källor. Främst hemsidor från 

entreprenörer och konsultföretag med ansvarsområden inom bland annat projektering, 

sanering, åkeri och produktion användes för informationsinhämtning. På flera statligt 

ägda myndigheters webbsidor återfanns även handböcker, lagtexter och andra 

dokument för hantering av schaktmassor. Dokumentanalysen var av betydelse för 

arbetet eftersom att den bidrog till ökad kunskap om hur det fungerar på projekt idag 

och vilket tillvägagångssätt som används vid masshantering av olika slag. Det var en 

väsentlig grund för att definiera vad den här studien skulle inriktas mot och besvara. 

 

 

 

 

 



Metod och genomförande 

8 

2.5 Arbetsgång 
I kapitlen som följer utvecklas och beskrivs hur aktiviteterna förundersökning, 

datainsamling samt analys och resultat har genomförts. 

2.5.1 Förundersökning  
Den inledande fasen av arbetet gick till största delen ut på att inhämta kunskap inom 

ämnesområdet. Med hjälp av litteraturstudier via databaserna Scopus och Science 

Direct valdes ett urval av vetenskapliga artiklar ut som studerades. Artiklarna var främst 

på engelska och översattes till svenska som sedan sammanfattades för att författarna 

skulle få förståelse för innehållet i artiklarna. Handböcker från statliga myndigheter 

studerades för att skapa en större förståelse för ämnet främst inom Sverige. De 

vetenskapliga artiklarna och handböckerna låg till grund för det teoretiska ramverket. 

Det här urvalet förklaras närmare i kapitel 3. Telefonintervjuer, platsbesök och möten 

med handledare på samarbetsföretaget hjälpte författarna att skapa en grundförståelse 

inom ämnet. För att finna lämpliga tillvägagångssätt för att genomföra studien har olika 

metoder och tekniker för inhämtning av data undersökts.  

2.5.2 Datainsamling 
Semistrukturerade intervjuer valdes som metod för att samla in data. Intervjufrågor 

formades utefter den kunskap som dittills inhämtats för att skapa relevans kring det 

aktuella ämnet. Ett urval av grundfrågor utformades och sedan utformades ett antal 

frågor mer inriktat för varje intervjurespondents specifika verksamhet och i vilket skede 

av masshanteringen som företaget verkar.  Intervjufrågorna skrevs upp i ett dokument 

som och mejlades ut till varje respondent ett par dagar innan intervjutillfället. Under 

intervjuerna genomfördes ljudinspelning och anteckningar fördes via en dator. 

Följdfrågor tillkom under intervjuns gång, vissa var nedskrivna i förväg som exempel 

på möjliga följdfrågor och en del var spontana följdfrågor. Varje intervju genomfördes 

av bägge författarna på respektive respondents arbetsplats. Efter avslutad intervju 

transkriberades det inspelade materialet så snart som möjligt från ljudform till 

nedskriven textform av författarna. Varje intervju skrevs ned ordagrant och mejlades 

till respektive respondent för återkoppling.   

2.5.3 Analys och resultat 
I analysskedet sammanfattades de transkriberade intervjuerna var och en för sig. De 

delar som ej var relevanta för det aktuella ämnet sållades bort. Sammanfattningarna 

mejlades sedan till respektive respondent ännu en gång. De sammanfattade intervjuerna 

sammanställdes till löpande text för att utifrån det teoretiska ramverket sammanställa 

vad respektive respondent sagt. Den analyserade empirin sammanställdes dels i text och 

i tabeller där författarna radade upp ställningstagande och redovisade respondenternas 

ståndpunkt till dessa ställningstagande. Tabellerna och analysen låg sedan till grund för 

undersökningens slutsatser och diskussion. Nedan visas en schematisk översiktsbild 

över arbetsgången till arbetet av den här studien.  
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Figur 3. Schematisk översiktsbild över arbetsgång (egen figur). 

2.6 Trovärdighet 
För att erhålla en god reliabilitet i studien har den genomförts på ett tillförlitligt sätt. 

Båda författarna till den här studien har deltagit och dokumenterat intervjuerna vilket 

höjer interbedömarreliabiliteten. Ljudinspelningarna från intervjuerna styrker även det 

då den insamlade data har spelats upp igen och analyserats vid flera tillfällen. 

Transkriberingen av det inspelade materialet samt en sammanfattning skickades till den 

intervjuade respondenten efter att intervjun var genomförd för att styrka den 

kommunikativa validiteten samt att denne fick godkänna den data som användes för att 

utföra analyser och dra slutsatser (Patel & Davidson, 2011). 

 

För att öka validiteten och se på problemet ur flera synvinklar har triangulering mellan 

litteraturstudie, dokumentanalys och intervjuer genomförts. Tillsammans med analysen 

av insamlade data har en bred grund skapats för att dra rimliga slutsatser av studien. 

Skiljaktigheterna hos personerna i respondentgruppen har utgjort en utbredd ansats för 

att undersöka ämnet på ett opartiskt sätt (Patel & Davidson, 2011).  

  

Generaliserbarheten i kvalitativa studier är inte alltid möjlig, men det är stor chans att 

en liknande studie på en likvärdig geografisk plats skulle få ett resultat och slutsatser 

som skulle vara i stil med de som den här rapporten redovisar. Det finns många likheter 

och andra generella drag som gäller för ämnet i stort oavsett vart i Sverige som studien 

genomförs. Generaliserbarheten begränsar sig dock till Sverige eftersom att lagar, 

regelverk och hanteringen av schaktmassor ser annorlunda ut i övriga länder.  

Litteraturstudie 

Samtal, möten 

och platsbesök Teoretiskt ramverk 
Litteraturstudie och 

dokumentanalys 

Intervjuer 

Sammanställning Analysering 

Diskussion 

Slutsats 

Förundersökning 

Analys och 

resultat 

 

Datainsamling 



Teoretiskt ramverk 

10 

3 Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet redovisas de fem kategorier som har legat till grund för utformningen 

av det teoretiska ramverket som skapats till den här studien. Ramverket kommer att 

användas för att analysera den insamlade empirin från intervjuerna.   

3.1 Koppling mellan frågeställningar och kategorier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Koppling mellan frågeställningar och kategori (egen figur).  

Fem kategorier har använts för att utforma ett teoretiskt ramverk att utgå ifrån i analysen 

av den här studien. Kategorierna är ekonomi, miljöaspekter, geografisk placering, 

geotekniska egenskaper och anmälan och tillstånd. Samtliga av dessa kategorier 

kopplas till de två frågeställningarna. Litteraturöversikten 

”Availability and processing of recycled aggregates within the construction and dem-

olition supply chain” av Silva, de Brito och Dhir från 2017 som behandlar återvinning 

och avfallsproblematiken ur ett livscykelperspektiv hos en konstruktion har bidragit till 

det teoretiska ramverket för alla kategorier. ”Construction and Demolition Waste 

Recycling Plants Revisited: Management Issues” är en litteraturöversikt av Ulubeyli, 

Kazaz och Arslan från 2017 undersökte olika aspekter av återvinningsstationer för 

bygg- och rivningsavfall. Kategorierna ekonomi, miljöaspekter, geotekniska 

egenskaper och geografisk placering kommer från den litteraturöversikten. I artikeln 

framgick att schaktmassor inte ingick i bygg- och rivningsavfall i den här publikationen. 

Trots det ansågs teorierna lämpliga att användas i ramverket på grund av de stora 

likheterna i hanteringen av schaktmassor och bygg- och rivningsavfall. Varje kategori 

förklaras utförligare i varsitt kapitel nedan. 

  

Kategorin som användes för de geotekniska egenskaper hos schaktmassorna är bland 

annat hämtad ifrån litteraturöversikten ”Sustainable management of excavated soil and 

rock in urban areas – A literature review” av Magnusson, Lundberg, Svedberg och 

Knutsson från 2015 som behandlar hanteringen av schaktmassor inom bebyggelse på 

ett miljömässigt sätt. 
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Informationen som låg till grund för kategorin om anmälan och tillstånd återfanns i 

digitala publikationer hos Statens geotekniska institut och Länsstyrelsens 

samverkansorgan Miljösamverkan Sverige. Bilden som beskriver 

tillsynsmyndigheternas ansvarsområden i tillstånds- och anmälansprocessen på ett 

översiktligt sätt har erhållits från personlig kontakt med en tjänsteman på en statlig 

myndighet.  

 

Enligt Gregors klassificering av teorier inom informationssystem är samtliga av 

teorierna analytiska, det vill säga att dem enbart behandlar förklaringar och analyser 

inom ämnet. Teorierna drar således inte kopplingar mellan olika fenomen eller skapar 

framtidsprognoser (Gregor, 2006). De fem teorierna har använts som ett analytiskt 

ramverk för att analysera den data som framkommit under intervjuerna. Analys, resultat 

och diskussion redovisas inom sina respektive teoriområden för att sedan i slutsatsen 

sammanställas gemensamt. 

3.2 Ekonomi 
Den ekonomiska aspekten är en av de viktigaste delarna i forskning kring nya 

innovationer och lösningar som skall användas inom ett område. Det gäller även för 

återanvändning av schaktmassor. Att återanvända schaktmassor är billigare än att bryta 

nya jungfruliga massor. Kostnaderna och tiden för transport minskar även vid 

återanvändning än vid framställning av nya massor. Flera olika utfall av lönsamheten 

kring att driva en återvinningsstation för bygg- och rivningsavfall har förekommit. 

Resultat från villkorlig till hög lönsamhet förekommer och skillnaden är till största del 

beroende av de fysiska, ekonomiska och social faktorerna i regionen. 

Ägarförhållandena hos återvinningsstationer är olika, antingen kan de vara bolagsägda 

eller drivas av myndigheter och kommuner (Ulubeyli et al. 2017).  

 

Lag (1999:673) om skatt på avfall, i vardagligt tal kallat deponiskatt eller avfallsskatt 

är också en aspekt som skall tas i beaktande. Lagen innebär att massor som räknas som 

avfall skall bekostas med skatt för att få föras in på en avfallsanläggning för farligt 

avfall. Även anläggningar där mer än 50 ton annat avfall per år förvaras eller 

verksamhet där massor förvaras på platsen längre än tre år omfattas av lagen. 

Avfallsskatten för 2018 är 500 kr per ton avfall som deponeras (SFS 1999:673). 

Deponeringskatten har visat sig minska andelen material som deponeras samt att mer 

satsningar på återvinning och återanvändning sker med ett gott resultat som en 

konsekvens av beskattningen (Silva et al. 2017).  

 

Att införa skatt för brytning av jungfruligt material skulle vara motiverat både ur ett 

finansiellt- och hållbarhetsperspektiv. Med denna beskattning kommer konsumenterna 

att behöva hitta och utveckla hållbarare alternativ till brytning av jungfruligt material 

(Silva, et al.  2017). 

 

För att kunna garantera ekonomisk stabilitet i en återanvändningsterminal bör den ha 

en hög kapacitet. En större återanvändningsterminal har kapacitet för att ta emot och 

lagra mer vilket gör att utbudet blir större och stora mängder massor kan säljas med 

omedelbar verkan. Fördelarna med en storskalig verksamhet är att 

produktionskostnaden för materialet blir lägre.  Då den operativa effekten ökar minskar 

både de fasta och rörliga kostnaderna vilket leder till en högre vinstmarginal (Silva et 

al. 2017). 
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3.3 Miljöaspekter 
Miljöfördelarna är stora vid återvinning av bygg- och rivningsavfall. Det är främst 

besparingen av energi och koldioxid som bidrar till det. Genom återanvändning går inte 

energin som gick åt för framställning av materialet till spillo. Miljöpåverkan hos själva 

återvinningsstationen i sig är genereringen av buller och damm. Transporten av det 

återvunna materialet bidrar visserligen till utsläpp av växthusgaser, men totalt räknat är 

det mindre än vid framställning av nytt material (Ulubeyli et al. 2017). 

Avstånden mellan återvinningsstationen och byggarbetsplatsen kan vara ett problem då 

ökade transporter leder till högre kostnader och större miljöpåverkan. Ökad brytning av 

naturresurser leder till mer skadliga utsläpp och avfall. Blir utvinningen för hög hinner 

naturen inte reproducera sig och naturresurserna tar slut. Även i denna litteraturöversikt 

poängteras besparingen av koldioxid och energi vid återanvändning av material i 

jämförelse med brytning av nytt material (Silva et al. 2017). 

3.4 Geografisk placering 
En av de viktigaste aspekterna när platsen för en återvinningsstation fastställs är att den 

skall ligga nära det primära vägnätet. Transporten av materiel till och från platsen sker 

fortlöpande och är således en faktor med stor betydelse. Utsläppen, drivmedelsbehovet 

hos fordon och tidsåtgången för transporten mellan stationen och entreprenadområdet 

påverkar återvinningsstationens marknadsmässiga utgångspunkt och kunders vilja att 

använda verksamheten. Det vill säga det finns klara kopplingar mellan både ekonomi- 

och miljöaspekten till val av plats. Återvinningsstationen kan inte ligga för nära 

bebyggelse på grund av bland annat vibrationer, buller och den stora ytan som krävs för 

att genomföra verksamheten på platsen. Stationen kommer således endast ha möjlighet 

att täcka ett visst geografiskt område eftersom att lönsamheten försvinner vid för långa 

transportavstånd (Ulubeyli et al. 2017).  

 

Tillgången och efterfrågan kan vara svår att säkerställa för en återvinningsterminal 

eftersom att mängden avfall som kommer till terminalen är beroende av de projekt som 

genomförs i närområdet. Typ av massor, kvalitet och mängd hos de mottagna massorna 

är faktorer som påverkar utbudet för vidare försäljning (Silva et al. 2017). 

3.5 Geotekniska egenskaper 
De geotekniska egenskaperna hos schaktmassorna påverkar dess användningsområde 

och funktionalitet. Exempelvis partikelstorlek, densitet, deformationsegenskaper och 

bärkapacitet beaktas vid hanteringen av materialet. PH-värdet, andelen organiskt 

material och eventuella föroreningar i jorden är också aspekter som inverkar på 

massornas ekonomiska värde och byggbarhet (Magnusson et al. 2015).  

Förtroendet för återvunnet material är relativt lågt då det kan vara svårt att säkerställa 

kvalitet på produkten jämfört med jungfruligt material där råvaran är mer homogen och 

inte består av material som kan innehålla olika jord- eller stenarter. Det bör tas i 

beaktande att massor av olika kvalitet inte skall blandas utan i största mån sättas 

samman med massor med likande geotekniska egenskaper. Hålls massorna separerade 

bibehålls dess geotekniska egenskaper vilket gör att massorna kan återanvändas till ett 

syfte med likande krav. En garanticertifiering på massornas kvalitet kan minska 

misstron på materialens egenskaper och byggbarhet. Det skulle också stärka förtroendet 

för återanvändbart material och öka säkerheten för entreprenörer att använda massorna 

då dem kan visa på att materialet uppfyller ställda krav. Produktionen av certifierade 
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massor skulle innebära ett lägre pris på återanvändbara massor med samma geotekniska 

egenskaper som jungfruliga massor (Silva et al. 2017).  

3.6 Anmälan och tillstånd 
För att ha möjlighet att hantera schaktmassor som klassas som avfall måste fallet prövas 

hos en myndighet. Beroende på vad som skall göras med schaktmassorna finns två 

alternativ, det ena är anmälan till kommunen och det andra är en tillståndståndsprövning 

hos statlig myndighet (Statens geotekniska institut, 2018). Förenklat kan de två 

alternativen förklaras enligt följande. En anmälan används när föroreningsrisken är 

ringa, föroreningshalterna är lägre än befintliga massor på området och ingen 

spridningsrisk föreligger. Tillståndsprövning skall göras när det är mer än ringa 

föroreningsrisk, halterna av föroreningar är högre än för befintlig mark samt att 

skyddsåtgärder kan behöva utföras för att förhindra spridning av föroreningar 

(Miljösamverkan Sverige, u.å.). Massor som har mindre än ringa föroreningsrisk 

klassas inte som avfall och är inte prövningspliktiga, men omfattas av de allmänna 

hänsynsreglerna i miljölagstiftningen (Statens geotekniska institut, 2018).  

Nedan visas en förenklad figur på hur anmälan och tillstånd delas upp på respektive 

myndighet beroende på ändamål och förutsättningar för schaktmassorna.  Finns ett syfte 

med massorna det vill säga att de skall återvinnas för användning i exempelvis ett 

anläggningsändamål är det antingen statlig- eller kommunal verksamhet om är ansvarig 

tillsynsmyndighet beroende på massornas föroreningsrisk. Har massorna mindre än 

ringa föroreningsrisk kan ibland ett samråd krävas men massorna kan också vara 

anmälningsfria att använda. Skall massornas lagras tilldelas tillsynsmyndighet 

beroende på om massorna klassas som farligt- eller icke farligt avfall samt hur stor 

mängd som omfattas. Finns inget syfte med masshaneringen alltså att de skall 

bortskaffas och deponeras krävs tillstånd från lokal statlig verksamhet. 

 

Figur 5.  Förenklad och överskådlig bild över tillsynsmyndigheternas ansvarsområden. 

(Informant på Länsstyrelsen, personlig kontakt, 25 april, 2018) 
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3.7 Sammanfattning av valda teorier 
Sammanfattningsvis kan det fastställas att alla fem kategorierna är nödvändiga och att 

samtliga delar måste fungera väl för att uppnå ett hållbart koncept för en 

återanvändningsterminal. Först och främst måste verksamheten bli godkänd vid 

prövningen för att få startas och bedrivas. För att säkerställa terminalen ekonomisk 

måste behovet av tjänsten finnas samt vara av större skala för att få en fungerande och 

vinstdrivande verksamhet. Tillgång på lämpliga massor att transportera till terminalen 

måste föreligga för att där ha möjlighet att hantera och sälja massorna vidare. Det krävs 

dessutom att det finns en lämplig plats att bygga återanvändningsterminalen på. 

Terminalen bör vara placerad tillräckligt centralt för att entreprenörer skall anse att det 

är genomförbart att transportera massorna dit. Kan de fyra kategorierna säkerställas 

kommer även hållbarheten och miljöperspektivet att tillgodoses i och med minskad 

brytning av jungfruliga massor.  

Nedan visas en figur där kopplingen mellan kategorierna redovisas och förhållandet 

mellan dem framgår. Storleken på cirklarna symboliserar dess betydelse för att uppnå 

en välfungerande verksamhet inom hanteringen av schaktmassorna. Storleken på de 

olika kategorierna representerar hur viktiga författarna ansett varje kategori vara ur 

återvinningssynpunkt i de olika litteraturöversikter som har studerats. Placeringen och 

överlappningen visar beroendet mellan de olika kategorierna och hur de påverkar 

varandra. 

 

Figur 6. Koppling mellan kategorierna i det teoretiska ramverket. (egen figur).
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4 Analys och resultat 
Här redovisas den insamlade empirin i form av analyserade data och kopplas till det 

teoretiska ramverket. Sist i kapitlet besvaras frågeställningarna och koppling till målet 

utförs. Alla intervjuer finns sammanställda i bilaga 3–10. En tabell i slutet av varje 

kategori visar en grafisk sammanställning av ett antal ställningstagande som författarna 

valt utifrån de hinder, möjligheter och tillvägagångssätt som intervjurespondenterna 

upplever inom sin verksamhet idag. Tabellerna syftar till att ge en översiktsbild över 

ståndpunkter hos respondenterna som uppkommit under intervjuerna. Kryssen 

indikerar att respondentens åsikt överensstämmer med påståendet.  

4.1 Analys 
Nedan redovisas den analyserade empirin utifrån de fem kategorierna från det teoretiska 

ramverket. 

4.1.1 Ekonomi 
Projektchefen menar att schaktmassor nästan alltid blir en negativ utgift då det ständigt 

finns en kostnad för transport och lastning. På grund av de kostnaderna blir det svårt att 

tjäna pengar på massorna även om de säljs vidare. Denne säger däremot att om 

massorna lyckas återanvändas inom företagets egna projekt kan det vara en stor vinning 

ekonomiskt men att det ofta är svårt att få till timingen mellan de olika projekten. Att 

köra massorna långt och deponera kan fungera med en mindre mängd massor men med 

större mängder är det enorma pengar för transport- och deponeringsavgifter anser 

projektchefen.  

”Man får inte flytta massorna för mycket, det är den största utmaningen.”  

(Projektchef) 

Verksamhetschef 2 menar att materialet inte får kosta mer än det som tjänas in på 

transporterna eller eventuell avsättning. Nytt material är förhållandevis billigt idag, det 

går därför inte att lägga för mycket arbete på materialet för att det ska vara lönsamt 

anser denne. Projektutvecklaren anser att det är ekonomiskt försvarbart att återanvända 

schaktmassor då alternativet är att bryta jungfruligt material vilket kostar mer. Denne 

anser att det är möjligt att införa en skatt mot brytande av berg, på det sätt som gjorts 

med grus, för att främja återanvändningen av schaktmassor i branschen. 

Projektutvecklaren menar att det är en förutsättning att hitta en bra lösning kring det här 

för att vara en konkurrenskraftig verksamhet och att ett projekt kring återanvändning 

av massor är under utredning just nu. I Silva et al. (2017) litteraturöversikt anses den 

här typen av skatter ur ett ekonomiskt effektivitetsperspektiv vara huvudsyftet för att 

öka intäkterna utan att förändra den ekonomiska verksamheten. Det innebär i praktiken 

att varor med förhållandevis stabilt pris ska beskattas högre än varor som pendlar mer 

i dess värde. I det här fallet leder normalt jungfruliga material till stabila priser på grund 

av materialets efterfrågan, att det finns få material som kan agera ersättare samt att 

investeringen i att ta emot och bearbeta råvarorna är relativt hög menar Silva et al. 

(2017). 

”Det är inte viktigt att komma först, det är viktigt att inte halka efter.”  

(Projektutvecklare) 
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En återanvändningsterminal där schaktmassor tas omhand på plats eller vidare till 

projekt anser projektchefen skulle öka återanvändningen av schaktmassor. Denne 

menar på att det skulle främja miljön samt att transportkostnaderna skulle minska. 

Projektchefen har testat att förädla material inom sin verksamhet tidigare, men menar 

på att det måste göras i större skala för att vara lönsamt. Denne menar att verksamheten 

måste få till en sådan volym, storlek och omsättning på massorna för att transporterna 

dit skall vara försvarbara. Även entreprenadchefen har utfört det här och menar att det 

blir många fraktioner och en dyr hantering. Det lönar sig inte då de måste förhålla sig 

till bergindustrin som är relativt billig idag. Även Silva et al. (2017) tar upp detta i sin 

litteraturöversikt där de påvisar de ekonomiska fördelarna med en storskalig 

verksamhet, bland annat lägre produktionskostnader och högre vinstmarginal. 

Verksamhetschef 2 anser att återanvändning av schaktmassor är försvarbart ur 

ekonomisk aspekt då det minimerar hanteringen av massor då denne anser att det flyttas 

på onödigt mycket material. Projektören menar att det redan under skisskedet tas viktiga 

beslut där mycket av projektet blir låst.  Inga noggrannare analyser över hur det kan 

påverka massbalansen utförs i det här skedet. Projektören anser att det kan bli bättre 

genom att massbalansen utvärderas tidigare medans den fortfarande går att påverka. I 

sin tur medför det att stora summor av materialkostnaderna kan sparas. 

Verksamhetschef 2 anser också att en viktig förändring gällande återanvändning av 

schaktmassor i deras företag och i hela branschen vore god tid till planering för att 

lättare hitta avsättningar för materialet. Även miljöhandläggarna anser att det vore 

viktigt att det i ett tidigare skede planeras för att undvika plötsligt överskott av 

schaktmassor och därav tvingas hitta en snabb avsättning för materialet. 

Entreprenadchefen berättar om svårigheterna att hitta avsättning för massor vid snabba 

byggstarter och menar att det kan röra sig om endast några dagar i vissa fall.  

 

"Projekterar man projekten och helt plötsligt är det start och då har man ingen 

startsträcka på att hitta avsättning beroende på var man är nånstans. Man vet ju inte 

om man får jobbet, sen ska det igång på två dar." 

(Entreprenadchef) 

 

Tabell 2. Sammanställning av intervjusvar (egen tabell) 

Intervjurespondenter PrC PrU EC VC

2 
Pr VC

1 
MI 

1&2 
MH 

1&2 

Ekonomi 

Anser att det är för billigt att köra 

schaktmassor idag 
    X X   

Anser att en återanvändningsterminal bör 

vara av storskalig verksamhet 
  X  X X     

Anser att återanvändning av schaktmassor 

är ekonomiskt försvarbart 
X X X X  X   

Anser att brytning av bergmaterial idag är 

för billigt 
 X X X     

Anser att det finns en viss tidsbrist för att 

på rätt sätt återanvända schaktmassor 
  X X  X X X 

 

4.1.2 Miljöaspekter 
Anläggningsindustrin skapar väldigt mycket koldioxidutsläpp, ur miljösynpunkt skulle 

en minskad brytning av bergmaterial ha en god utväxling på miljön och 

koldioxidutsläppen menar projektutvecklaren. Enligt Silva et al. (2017) genomfördes 



Analys och resultat 

17 

en miljökänslig analys för en återvinningsanläggning i Lissabon. Faktorerna för 

analysen var inbyggda, operationella, och transportrelaterade effekter som sedan 

omvandlades till energianvändning och koldioxidekvivalenter. Det observerades då att 

miljövinsterna med en återvinningsanläggning är stora. Enligt Silva et al. (2017) 

litteraturöversikt genererade processerna för återvinning och återanvänt material från 

anläggningen i nästan 90 % mindre koldioxidekvivalenter än vid användning av 

jungfruligt material. Metoden krävde enligt studien nästan 85 % mindre energi än det 

traditionella tillvägagångssättet.  

 

Projektchefen anser att branschen kommer att behöva hjälpas åt mer för att främja 

återanvändningen, denne anser att det är slöseri med pengar och resurser om branschen 

inte hjälps åt. Det kan komma att se annorlunda ut redan om fem år enligt denne. Silva 

et al. (2017) anser även de att om ett fullt hållbart system skall skapas är det viktigt att 

alla parter är involverade i processen.  

 

Projektchefen berättar att Loop Rocks, som är en applikation där över- eller 

underskottsmassor kan annonseras ut, är ett alternativ för att massorna lättare skulle 

komma till användning och att transporterna skulle komma att minskas. 

Verksamhetschef 2 anser även denne att en form av förmedling kring schaktmassor som 

exempelvis Loop Rocks är ett alternativ för att bidra till utvecklingen kring 

återanvändningen av schaktmassor. Verksamhetschef 2 anser att ur miljöaspekten är 

återanvändning av schaktmassor försvarbart då det minskar hanteringen och 

transporterna. Denne anser att det flyttas på omotiverat mycket material och att 

deponier och täkter inte alltid ligger i anslutning till varandra. Med konkurrenskraftiga 

lösningar kan arbetena bli billigare och fler anbud kan vinnas. Minskar insatserna på 

arbetsplatsen exempelvis gällande maskiner blir miljöpåverkan också mindre menar 

verksamhetschef 2.  

 

Ur miljösynpunkt anses det i Silva et al. (2017) litteraturöversikt att beskattning av 

jungfruligt material är ett alternativ för att minska miljöpåverkan. De anser att de 

främsta fördelarna med att beskatta jungfruligt material är att förhindra övernyttjande 

av icke förnybara resurser. Om jungfruligt material beskattas minskar gruv- och 

stenbrottsaktiviteter som då kommer att främja en effektivare användning av 

naturresurser vilket leder till lägre utsläpp av föroreningar och avfallsproduktion. Det 

här i sin tur menar Silva et al. (2017) gör att konsumenterna tvingas till att använda mer 

hållbara alternativ.  

”Så för miljöns skull, varenda kubik eller ton vi kan köra tillbaka istället för att köra 

bort och tippa är guld värt.” 

(Projektchef) 

Entreprenadchefen anser att en styrka i deras hantering av schaktmassor är att de, om 

det är möjligt, försöker transporterar materialet en så kort sträcka som möjligt. 

Entreprenadchefen säger dock att det kan vara svårt att hitta avsättning i närområdet för 

materialet då det oftast byggs i de centrala delarna av länet. Miljöhandläggarna anser 

det är viktigt att transporterna inte blir onödigt långa till en återanvändningsterminal.  

De betonar att det finns en gräns där det inte är miljömässigt motiverat att transportera 

avfall väldigt långt bara för att det skall hamna på en återvinningscentral för att 

eventuellt användas på en annan plats. Det vore då mer motiverat att öppna fler 
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återanvändningsterminaler i närområdet menar miljöhandläggarna. Ulubeyli et al. 

(2017) poängterar även detta i sin litteraturöversikt, att återanvända materialet måste 

vara både ekonomiskt och miljömässigt försvarbart att för att det skall erhålla en positiv 

roll i försörjningskedjan och genomföras. Bli transportavstånden för långa faller 

konceptet menar de. Även verksamhetschefen håller med om att transporterna måste 

minska. Denne menar att transporter är alldeles för billigt i dagsläget och 

miljökonsekvenserna av transporter inte väger särskilt tungt eftersom att 

transportkostnaderna är ett viktigt styrmedel i anbudsskedet. I nuläget är avsättningen 

med billigast deponiavgifter den som väljs och det påverkar längden på transporterna 

menar denne.  

 

”Tjänar man fem spänn på och köra det i tio mil då kör man det i tio mil, det är bara 

pengar.” 

(Verksamhetschef 1) 

 

Verksamhetschefen menar att hanteringen av schaktmassor kommer att förändras inom 

en snar framtid. Denne berättar om tvättning av massor som skall återanvändas vilket 

är vanligt i andra europeiska länder. Anledningen till att det inte görs i Sverige menar 

denne är för att det är en kostsam process och tillgången på naturliga material är hög i 

landet vilket gör att det är lönsammare att bryta jungfruliga massor i dagsläget.   

Tabell 3. Sammanställning av intervjusvar (egen tabell) 

Intervjurespondenter PrC PrU EC VC

2 
Pr VC

1 
MI 

1&2 
MH 

1&2 

Miljöaspekter 

Anser att återanvändning av schaktmassor 

är positivt ur miljösynpunkt 
X X X X  X   

Anser att ökat samarbete mellan 

entreprenörer och branschen i helhet krävs 

för att öka återanvändningen av 

schaktmassor 

X  X X X X X X 

Ser Loop Rocks eller liknande applikation 

som en möjlighet för att öka 

återanvändningen av schaktmassor 

X   X     

Anser att mindre brytning och användning 

av jungfruligt material främjar miljön 
 X    X   

Anser att en återanvändningsterminal kan 

öka återanvändningen av schaktmassor 
X X X X X X  X 

 

4.1.3 Geografisk placering  
Både miljöhandläggarna och miljöinspektörerna anser att en geografisk lämplig plats 

för en återanvändningsterminal måste tas upp och undersökas i ansökan som lämnas in. 

Det är många olika parametrar som behöver tas i beaktande vid val av plats. 

Miljöinspektörerna berättar bland annat om svårigheterna vid bedömning om en 

verksamhet skall utföras på mark som är helt ren i dagsläget, då är det inte alltid 

motiverat att hantera massor med eventuella föroreningar där, på grund av risken att 

den befintliga marken blir påverkad.  
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"För det är ju inte tanken att man ska förorena upp ett område, samtidigt är tanken 

att det ska användas som industrimark, hur ser man på det?" 

(Miljöinspektör) 

Projektchefen anser att utmaningen är att hitta en plats tillräckligt centralt men som 

ändå kan klara bestämmelserna för bland annat buller och vibrationer som terminalen 

medför till omgivningen. Projektchefen anser att en fördel skulle vara att 

återanvändningsterminalen skulle vara på samma plats som en bergtäkt och asfaltverk. 

Även projektutvecklaren håller med om att en bergtäkt i nära anslutning till terminalen 

skulle vara bra. Bland annat för att det då skulle finns möjlighet för transporterna att 

köra fram och tillbaka i en slinga och inte i trianglar. Denne menar att fördelarna skulle 

vara att chaufförerna kan ta med sig material tillbaka antingen till samma projekt eller 

ett annat projekt på vägen. Projektutvecklaren menar att det är ett fördelaktigt 

transportsätt för att hålla nere transportkostnaderna och att inga lass skall gå tomma. 

Entreprenadchefen är av samma mening att det krävs en central plats för 

återanvändningsterminalen eller att den ligger på en slinga i närheten av en bergtäkt där 

det skall gå att köra tur och retur lass. Denne berättar också att de inom företaget har 

försökt att förädla material från sin verksamhet men att det inte har lönat sig då upplaget 

saknade en bergtäkt i nära anslutning. Verksamhetschef 2 anser även denne att det krävs 

en centralt belägen återanvändningsterminal då materialet i regel skall tillbaka till de 

mer centrala delarna där projekten oftast finns. Denne anser också att det är en fördel 

om det finns asfaltverk och bergtäkt i närheten. Det som är svårt med att ha en centralt 

belägen terminal är att det påverkar omgivningen och att kostanden för marken kan vara 

hög menar verksamhetschef 2. 

"Det krävs ju nån anläggning relativt centralt, lite mer storskalig verksamhet. Så tror 

jag det kommer gynnas definitivt. Sen är det ju mycket ansvar man får väga in i de 

här frågorna men jag tycker det definitivt är rätt väg att gå." 

(Verksamhetschef 2) 

Placeringen av en återanvändningsanläggning nära en bergtäkt tas också upp i Ulubeyli 

et al. (2017) litteraturöversikt. Även de menar på att korta avstånd mellan 

avsättningsplatsen, bergtäkter och anläggningen är av avgörande betydelse. En terminal 

på en central plats utan för stor negativ påverkan på omgivningen nära det primära 

vägnätet skulle möta entreprenörers behov menar Ulubeyli et al. (2017). 
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Tabell 4. Sammanställning av intervjusvar (egen tabell) 

Intervjurespondenter PrC PrU EC VC

2 
Pr VC

1 
MI 

1&2 
MH 

1&2 

Geografisk placering 

Anser att en återanvändningsterminal bör 

placeras centralt 
X X  X  X   

Anser att svårigheten med placering av en 

återanvändningsterminal är buller och 

vibrationer 

X X  X  X   

Anser att schaktmassor bör köras i en 

slinga istället för i en triangel för att 

lastbilarna inte skall köras tomma samt för 

att minimera transportavstånden 

 X X      

Anser att det är en fördel om bergtäkt 

och/eller asfaltverk ligger i närheten av en 

återanvändningsterminal 

X X X X     

 

4.1.4 Geotekniska egenskaper  
Projektutvecklaren anser att svårigheten idag är att kvalitetsbedöma massornas 

byggbarhet. Denne menar att eftersom det inte går att specificera dess prestanda finns 

det mycket bra massor som används till ändamål med lägre krav. Att bedöma kvaliteten 

på massorna i större utsträckning anser projektutvecklaren vore en viktig förändring i 

branschen vilket då skulle möjliggöra en återanvändningsterminal som alternativ till att 

bryta jungfruliga massor.  

”Förutsatt att vi kan klassificera massorna så vi kan leverera något med jämförbar 

kvalitet.” 

 (Projektutvecklare) 

Även entreprenadchefen ser svårigheter i att återanvända massor med hänsyn till dess 

byggbarhet i jämförelse med bergindustrin som ger en garanti för vad materialet tål och 

håller för. För att uppfylla konsumenternas högre krav idag menar Silva et al. (2017) i 

sin studie att en certifiering av materialet är av yttersta vikt för att säkerställa garantin 

och kvaliteten hos materialet. Verksamhetschef 2 anser att de geotekniska egenskaperna 

kan vara ett bekymmer för återanvändningsmöjligheterna för massorna. Denne menar 

på att massor inte alltid går att återanvända på grund av geoteknik, men också att 

klassning av föroreningsgraden kan vara väl hård ibland vilket gör det svårt att förädla 

materialet på lämpligt sätt. Verksamhetschef 2 säger att friktionsjordar är enklare att 

hantera och att kohesionsjordar är svårare. Återfinns mycket lera och silt på projektet 

är det inte alltid som det kan användas som återfyllnadsmaterial, givetvis beroende på 

vad för projekt det är. Det är ofta de massorna måste transporteras bort berättar denne. 

"Det skapar ju mer transporter när det är sämre mark." 

(Verksamhetschef 2) 

Även entreprenadchefen berättar att efter markundersökningen påträffas ofta material 

som inte är användbart, massor med inslag av silt eller lera är svåra att hitta avsättning 

för. Projektören anser att det bästa hade varit om lera eller siltigt material kunde 
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återanvändas mer. Svårigheten med de jordtyperna är att de är tidskrävande då de 

behöver ligga i sex till nio månader för att bli byggbara vilket projekten sällan har tid 

med samt att entreprenören måste lyckas motivera att materialet är lika bra som 

jungfruligt krossmaterial berättar projektören. I Silva et al. (2017) litteraturöversikt 

menar de att bristen på kunskap om konstruktionen och andra egenskaper exempelvis 

kvalitet på massor hos aktörer som hanterar schaktmassorna resulterar i allmänhet till 

deponering av stora mängder potentiellt återanvändbara massor som skulle vara ett 

möjligt alternativ till dess jungfruliga motsvarigheter. Erfarenhet i Silva et al. (2017) 

litteraturöversikt visar på att de återvinningsanläggningar som används idag många 

gånger saknar korrekt kategorisering och lagring av material. De menar på att det finns 

fler aspekter som måste beaktas vid hantering av schaktmassor. Bland annat bör 

massorna separeras ordentligt i olika hällar för att bevara dess geotekniska egenskaper 

och underlätta återanvändningen.  

Verksamhetschef 1 menar att kunskapen om geoteknik är varierande hos 

entreprenörerna. Markutredningar utförs ofta av en utomstående part vilket kan göra att 

när entreprenörer kontaktar avfallsanläggningen har dem sällan all information som 

behövs för att kunna få ett kostnadsförslag. De kan då försöka lägga över det arbetet på 

avfallsanläggningen vilket de i sin tur inte har resurser för. Om entreprenörer tar kontakt 

med dem i ett tidigare skede av projektet kan den geotekniska utredningen utföras i 

samverkan vilket gynnar båda parterna både tids- och kostnadsmässigt anser 

verksamhetschef 1. Bristen på kunskap tar även Magnusson et al. (2015) upp i sin 

litteraturanalys. En tidigare planering av masshanteringen skulle underlätta projekten 

och vara positivt för ekonomin, miljön och tidsplanen för entreprenörerna. De visar i 

sin undersökning på bristen av information inom masshantering för branschen i stort.  

Tabell 5. Sammanställning av intervjusvar (egen tabell) 

Intervjurespondenter PrC PrU EC VC

2 
Pr VC

1 
MI 

1&2 
MH 

1&2 

Geotekniska egenskaper 
Anser att det är svårt att klassificera 

schaktmassornas byggbarhet och kvalitet  X X      

Anser att det finns svårigheter att förädla 

schaktmassor på grund av dess geotekniska 

egenskaper 
 X  X     

 

4.1.5 Anmälan och tillstånd 
Majoriteten av de tillfrågade respondenterna anser att tillvägagångssättet som finns idag 

kan förbättras gällande återanvändning av schaktmassor genom att skapa lättare 

hantering av massorna. Flera upplever att det regelverk som finns idag är svårhanterligt 

och att det finns flera gråzoner. Silva et al. (2017) menar även dem på att ett större 

statligt ingripande med hjälp av kraftfull lagstiftning och standardisering främjar 

återanvändningen inom branschen. Silva et al. (2017) anser även att många företag inte 

är tvingade till att öka återanvändningen av schaktmassor eller finna ett mervärde till 

massorna på grund av otillräcklig lagstiftning. Entreprenadchefen menar att om de 

beslutsfattande myndigheterna och branschen i helhet går ihop för att förändra de delar 

av regelverket kring masshanteringen som är bristfälliga i dagsläget skulle 

möjligheterna att återanvända mer massor öka avsevärt.   
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”För det är ett ständigt återkommande problem.” 

 (Entreprenadchef) 

Miljöhandläggarna berättar att de generella paragraferna som finns i inledningen av 

Miljöbalken kan tolkas väldigt olika och att det är dem som skall ligga till grund för 

paragraferna längre fram i Miljöbalken. Paragraferna längre fram är mer specifika 

regler som direkt kan reglera rätt eller fel. Lagarna finns för att få verksamhetsutövarna 

att ta ansvar samt att lagstiftningen styr för att det skall bli en ökad återvinning och 

återanvändning menar miljöhandläggarna. De menar också på att om det blir tillräckligt 

kännbart och krångligt att inte följa miljöreglerna skaffar sig företagen den kompetens 

som krävs av ren självbevarelsedrift. 

Miljöinspektörerna ser flera svårigheter i processen att hantera ärenden kring 

återanvändning av schaktmassor. De säger att de kan uppfattas som hårda i sin 

bedömning av anmälan och tillstånd och att det delvis beror på att de har väldigt lite att 

förhålla sig till. De menar att Naturvårdsverkets handbok inte ger det underlag som de 

skulle behöva för att de ska ges möjligheten att göra sina granskningar på bästa sätt. 

Bristerna påverkar deras förmåga att bedöma anmälan och tillstånden från 

entreprenörerna.  

”När handboken kom fick den ganska mycket kritik redan från början att den var 

otydlig i vissa avseenden och inte täckte in exakt dem områden som vi hade behov av 

egentligen”.  

(Miljöinspektör) 

Tydligare riktvärden i bestämmelserna och ökad kunskap hos entreprenörerna är en 

förändring som miljöinspektörerna anser skulle gynna återanvändningen av 

schaktmassor. Ett ökat samarbete och en öppen dialog mellan tillsynsmyndigheterna 

och entreprenörer anser de också skulle främja branschen. Miljöhandläggarna anser 

även att det är önskvärt att det skapas enklare och tydligare regler samt att mer 

information kring lagar och regler behöver komma ut till entreprenörerna. 

”I Sverige har vi oftast hög ambitionsnivå när det gäller miljölagstiftningen då blir 

det också ofta tillkrånglat för man vill få med både det ena eller det andra i 

lagstiftningen. Då blir regelverket krångligt och det kan få till följd att man inte följer 

det för att man inte förstår sig på det.” 

(Miljöhandläggare) 

Miljöinspektörerna berättar att de har haft ett projekt som gick ut på att öka kunskapen 

inom branschen genom att kalla samman verksamheter som arbetar med schaktmassor 

och hade utbildningar kring det här. Det mottogs bra, men de menar på att det främst 

var större entreprenörer som deltog vilket visar på att informationen inte når samtliga 

aktörer på marknaden. Miljöinspektörerna anser att entreprenörerna borde samarbeta 

mer för att få en övergripande hantering i större utsträckning för att slippa deponera och 

köpa en stor andel material. De anser att problematiken ligger i att det måste fångas upp 

i ett tidigt skede. Denna problematik håller även Silva et al. (2017) med om. De menar 

att återvinning och återanvändning, enligt den utförda litteraturöversikten, är som 

effektivast när det drivs av kunden själv och hanteras redan från början i ett projekt. 
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Verksamhetschef 2 anser att det skulle vara positivt om kraven från myndigheter samt 

riktvärden och dylikt omarbetades för att förändra tillvägagångsättet kring 

masshantering. Det gäller även AMA Anläggning och andra styrande dokument för att 

ge möjlighet att öppna upp för nya möjligheter att återanvända schaktmassorna. Denne 

betonar att miljölagstiftningen och de krav på konstruktion som finns givetvis skall 

fortsätta efterföljas.  

Projektören berättar att det finns yttre krav från beställare och tillsynsmyndigheter där 

de måste visa att bland annat miljökvalitetsmålen samt hushållning av mark och vatten 

har utretts. De riktlinjer som efterföljs är bland annat föroreningsgrad och riktvärden 

för MKM/KM. Även jordtypen och geotekniken påverkar förutsättningarna samt att 

AMA Anläggning följs där materialval, åtgärder och masshantering är styrda av 

regelverk. Tillsynsmyndigheterna tar beslut vid betydande miljöpåverkan och är de som 

övervakar hushållning med vatten och mark samt ser till att avfallsförordningen följs 

berättar projektören. Projektören anser likaså att det som kommer driva 

återanvändandet av schaktmassor framåt och leda till förändring är om regelverken 

ändras. Flera respondenter anser att det kan vara väl byråkratiskt med avsättningen då 

materialet formellt sett klassas som avfall när de flyttats utanför entreprenadgränsen 

oavsett dess beskaffenhet och föroreningsgrad. 

Entreprenadchefen tror att olovliga tippningar har minskat på grund av 

tillsynsmyndigheternas arbete och informationen kring anmälningsplikt har blivit 

tydligare. Denne anser dock att mycket material som skulle gå att använda men som i 

dagsläget går till spillo på grund av långdragna byråkratiska processer skulle minska 

om regelverket förenklades. Även projektchefen anser att det är bra att olovliga 

tippningar har styrts upp och minskat generellt. Denne menar också på att byråkratin 

kan försvåra processerna och att det borde vara enklare att få tillstånd att exempelvis 

fylla upp en svacka på en åker åt en lantbrukare, om det utförs på rätt sätt. Ibland kan 

det ges kortare tillstånd på exempelvis ett år för mellanlagring av material berättar 

entreprenadchefen. Denne menar på att det är opraktiskt att söka nytt tillstånd varje år 

och att det skulle vara bättre att få godkännandet att lagra massorna på platsen över en 

längre tidsperiod. 

”Det svåra just nu är att det är extremt mycket lagar och krav, det är Länsstyrelsen 

som är stenhårda för att godkänna tippar och nya tippar”  

(Projektchef) 

Miljöhandläggarna anger att det ibland kommer in projekt då verksamhetsutövaren har 

angett för mycket material än det som krävs för ändamålet. De menar att det kan handla 

om förtäckta deponier där verksamhetsutövaren på ett smidigt sätt vill bli av med 

materialet för att slippa att betala deponiavgifter för överskottsmassorna.   

Projektutvecklaren säger att både bergtäkter och återanvändningsterminaler kräver 

speciella tillstånd som är väldigt resurskrävande både ekonomiskt och tidsmässigt att 

söka. Denne anser att en återanvändningsterminal och en bergtäkt bör ligga i nära 

anslutning till varandra men ändå med sådant avstånd att det går att söka tillstånd för 

verksamheterna var för sig. 
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Tabell 6. Sammanställning av intervjusvar (egen tabell) 

Intervjurespondenter PrC PrU EC VC

2 
Pr VC

1 
MI 

1&2 
MH 

1&2 

Anmälan och tillstånd 

Anser att regelverket behöver ändras för att 

främja återanvändandet av schaktmassor 
X X X X X  X  

Anser att riktlinjer bör bli tydligare för att 

främja återanvändning av schaktmassor X X X X X  X X 

Anser att det skapas ändamål som inte 

alltid behövs för schaktmassor på grund av 

de regelverk och riktlinjer som finns idag 
  X X    X 

Anser att vissa schaktmassor idag används 

till ändamål med lägre krav än nödvändigt 
 X X X     

 

4.2 Frågeställning 1 
Hur kan återanvändningen av schaktmassor främjas inom anläggningsbranschen? 

 
Analysen av empirin och litteraturen från det teoretiska ramverket har pekat på att ett 

ökat samarbete inom anläggningsbranschen och dess aktörer skulle främja 

återanvändningen av schaktmassor. Aktörer i anslutning till branschen bland annat 

tillsynsmyndigheter anses ha stora möjlighet att bidra till den här förändringen. Dels 

genom omarbetning av de olika lagar och föreskrifter som förekommer för att skapa 

tydligare riktlinjer samt att en tidigare och tydligare kommunikation emellan parterna 

kan utvecklas. Tidigare planering kring masshanteringen anses vara av betydelse för att 

optimera massbalansen och undvika plötsliga överskott av schaktmassor samt att det 

underlättar processen kring att söka anmälan och tillstånd. Ökad kunskap om 

tillvägagångsätt, regelverk och geoteknik hos entreprenörer skulle också påverka 

masshanteringen positivt. En certifiering på återanvändbara schaktmassor skulle öka 

förtroendet för massorna och entreprenörernas krav på massorna kan då uppfyllas och 

påvisas mot beställaren. Applikationer som Loop Rocks eller dylikt anses vara ett bra 

hjälpmedel för att främja återanvändandet av schaktmassor och underlätta 

kommunikationen mellan entreprenörer på ett enkelt sätt. 

4.3 Frågeställning 2 
Hur kan en återanvändningsterminal öka återanvändningen av schaktmassor? 

 

Analyseringen av intervjuerna samt analysering av den insamlade litteraturen visar på 

att platsen för en återanvändningsterminal är en av de centrala delarna för att öka 

återanvändningen av schaktmassor. Givetvis spelar andra delar in som ekonomi, miljö, 

massornas geotekniska egenskaper samt anmälan- och tillståndsprocessen. För 

miljöaspekterna och ekonomin är den geografiska placeringen direkt avgörande då en 

centralt belägen återanvändningsterminal bidrar till minskade transportavstånd vilket 

minskar miljöpåverkan som i sin tur påverkar den ekonomiska aspekten. En 

återanvändningsterminal bör om möjligt placeras i närheten av en bergtäkt och 

asfaltsverk för att det skall vara möjligt att lämna material vid terminalen och vid behov 

hämta nytt material i bergtäkten. En direkt konsekvens blir då att transportavstånden 

minskar samt att lastbilarna kan undvikas att köras tomma. Buller och vibrationer gör 

det dock svårt att placera en återanvändningsterminal allt för centralt. En 

återanvändningsterminal bör utformas som en storskalig verksamhet för att det skall 
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vara möjligt att få tillräcklig rotation i verksamheten för att det skall vara ekonomiskt 

lönsamt att driva den samt att utbudet på återanvändbara massor blir större. 

Schaktmassornas geotekniska egenskaper är det som kan vara problematiskt, dels måste 

massorna klassificeras enligt sin byggbarhet samt att de skall vara jämförbara med 

jungfruligt material vilket en certifiering skulle kunna tillgodose.   

4.4 Koppling till målet 
Målet med rapporten var att tillföra kunskap kring möjligheterna att främja 

återvändning av schaktmassor inom anläggningsbranschen. Ett ökat samarbete mellan 

olika verksamhetsutövare i ett tidigt skede anses vara en viktig faktor som styr både 

miljöpåverkan och den ekonomiska aspekten. För att skapa mer möjligheter till 

återanvändning av massor behöver kunskapen hos entreprenörerna öka. Även att det 

skapas tydligare riktlinjer genom förändringar av regelverk och föreskrifter är en stor 

del i att främja återanvändningen. En centralt placerad återanvändningsterminal anses 

ha möjlighet att öka återanvändningen av massor vilket in sin tur kan minska 

transporter, olovliga tippningar och deponering samt erbjuda återanvända schaktmassor 

med samma geotekniska egenskaper som jungfruligt material till ett lägre pris.  
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5 Diskussion och slutsatser 
I det här kapitlet diskuteras studiens resultat, metod och begränsningar. Därefter 

presenteras slutsatserna följt av rekommendationer för framtida forskning.  

5.1 Resultatdiskussion 
Frågeställningarna i studien betraktas som väl genomtänkta då målet med rapporten var 

att tillföra kunskap kring möjligheterna att återvända schaktmassor inom 

anläggningsbranschen. Studiens två frågeställningar besvarades med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Tio personer från åtta olika företag intervjuades vid åtta 

tillfällen, respondenterna valdes utifrån sin befattning och verksamhet. Med hjälp av 

respondenternas olika koppling till hantering av schaktmassor har olika infallsvinklar 

gällande problematik och möjligheter erhållits vilket styrker studiens validitet. 

För att styrka validiteten ännu mer borde intervjufrågorna ha lästs igenom av en 

utomstående person innan intervjuerna genomfördes, vilket inte gjordes i den här 

studien. Eftersom att återanvändning av schaktmassor var ett okänt ämne för båda 

författarna var kunskapsnivån låg inför arbetet. Mer litteraturstudier inför studien hade 

ökat förståelsen för problematiken och ämnet i stort. Under arbetets gång utfördes mer 

riktade sökningar efterhand som kunskapen hos författarna ökade vilket inte gick att 

utföra tidigare. 

Vid alla intervjuer utom en närvarade båda författarna. Intervjuerna har delvis 

dokumenterats på plats samt att ljudinspelning gjordes. För att bibehålla en hög 

reliabilitet har intervjuerna transkriberats och återkoppling med respondenterna utförts. 

Resultatet av studien anses trovärdigt eftersom att omfattande intervjuer med flera olika 

respondenter utfördes. Respondenternas åsikter hade många likheter och det förekom 

flera generella uppfattningar som ett flertal av respondenterna delade. Litteraturstudien 

visade att de ställningstaganden och problematik som respondenterna tog upp även fick 

medhåll i de vetenskapliga artiklarna. 

Slutsatserna av studien redovisas som en sammanställning av den problematik som 

anses finnas inom branschen gällande återanvändning av schaktmassor samt förslag på 

lösningar till dessa problem. Sammanställningen kan användas som vägledning för att 

tydliggöra vad som behöver förändras inom branschen för att främja återanvändandet. 

Målet betraktas vara uppfyllt om än på en relativt ytlig nivå. 

Flera av respondenterna som intervjuades hade i sina respektive verksamheter försökt 

sig på ett eller flera upplag dels där massor förvarades mellan projekt men också 

förädling av massor. Den generella uppfattningen var att det inte alltid fungerade som 

tänkt i praktiken och att det oftast var svårt att tjäna ekonomiskt på det främst på grund 

av platsbrist, transportkostnader samt låg volym av massor. Det stärker teorin om att en 

återanvändningsterminal i en större skala skulle främja återanvändningen av 

schaktmassor vilket skulle göra nytta för branschen. 

I rapportmallen för examensarbetet fanns ett eget empirikapitel. Författarna till studien 

har valt att inte redovisa empirin utifrån mallen utan valde att sammanställa och 

analysera empirin direkt i analyskapitlet. Empirin från intervjuerna ansågs ha en 

upprepande effekt om de skulle redovisas i två kapitel vilket författarna tyckte var av 

onödig karaktär för rapporten. Beslutet togs främst utifrån ett läsarperspektiv och i 

samförstånd med ansvarig examinator för arbetet.  
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5.2 Metoddiskussion 
Studien utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med verksamhetsutövare 

som hanterar schaktmassor. Intervjufrågorna hade olika karaktär, dels ställdes generella 

frågor angående återanvändning av schaktmassor samt företagsinriktade frågor bland 

annat kring verksamheten och tillvägagångsätt vid masshantering. Beroende på 

respondenternas svar ställdes olika följdfrågor. Ledande frågor undveks i största 

möjliga mån. De mer generella frågorna som ställdes var av öppen karaktär vilket ledde 

till att respondenten lätt svävade ut i sina svar.  Författarna upplevde det förvirrande 

emellanåt men vid sammanställningen av frågorna ansågs det som ett viktigt underlag 

för studien och gav författarna ökad förståelse både under och efter intervjuerna. 

Författarna upplevde att intervjufrågorna var relevanta men att en bearbetning hade lett 

till tydligare svar vilket hade gynnat studien. En styrka var att frågorna mejlades till 

varje respondent innan intervjuerna genomfördes, respondenten hade då möjlighet att 

förbereda sig inför intervjun. En transkribering och sammanfattning av intervjun 

mejlades till respektive respondent för godkännande och för att undvika missförstånd i 

kommunikationen.  

Det hade varit bra om en oberoende part hade läst igenom intervjufrågorna för 

ytterligare bearbetning, vilket inte gjordes i studien. Resultatet hade eventuellt blivit 

något annorlunda om frågorna hade utformats annorlunda, men i det stora hela hade 

antagligen ett liknande resultat uppnåtts. Författarna anser att kvaliteten på arbetet hade 

stärkts om minst två personer från varje företag hade intervjuats. Det var inte möjligt 

på grund av arbetets tidsbegränsning. De påståenden som presenterats i Tabell 2-6 som 

utformades utifrån intervjuerna hade varit ett bra hjälpmedel om de hade utformats 

tidigare. Då hade alla respondenter haft samma möjlighet att ta ställning till 

påståendena. Nu var fallet att tabellern gjordes i efterhand och delvis var beroende av 

vad för dialog som fördes under själva intervjutillfället. Alla respondenter har inte fått 

exakt samma frågor vilket bidrar till att de kan vara utav samma uppfattning men att 

det inte framkommit i undersökningen. Till exempel var det två intervjupersoner som 

nämnde och var positiva till Loop Rocks, de respondenter som inte kände till Loop 

Rocks och fick förfrågan om det ansågs som ett bra verktyg inom branschen var 

merparten positiva till det. Då frågan om Loop Rocks var av ledande karaktär finns det 

inte med i analysen för att inte styra studien i någon riktning. 

Litteraturstudien användes dels för öka kunskapen inom ämnet hos författarna samt för 

att skapa det teoretiska ramverket. När det teoretiska ramverket skapades var det endast 

två vetenskapliga artiklar som låg till grund för det. Senare under arbetets gång hittade 

författarna ytterligare en litteraturöversikt som var väl utformad för att användas i det 

teoretiska ramverket. Det medförde en del ändringar på både ramverket och den 

analyserade empirin i ett sent skede av arbetet. Författarna anser att det hade kunnat 

undvikas om litteraturstudien varit ännu mer djupgående tidigare.  

5.3 Begränsningar 
Det som begränsar arbetet anses vara att den är utförd i Jönköpings län vilket innebär 

att intervjurespondenterna har valts utifrån de verksamheter som finns i området. 

Beroende på var en liknande studie utförs kan studien delvis få ett annat resultat då 

förekomsten av olika jungfruliga material är varierande för olika delar landet. Beroende 

på materialets egenskaper upplevs olika svårigheter i återanvändningsprocessen. Även 

tillvägagångssätt och samarbete inom branschen kan se olika ut beroende på län. Tiden 

har varit begränsad och processen att bygga upp en kunskapsgrund inom ämnet och 
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definiera studiens omfattning var tidskrävande för författarna. För att utföra en 

djupgående studie som koncentrerat sig på att hitta konkreta lösningarna till de hinder 

som anses relevanta samt hur dessa kunde implementeras inom branschen hade mer tid 

behövts. Studien har varit av generell karaktär och det kan antas att ett snarlikt resultat 

skulle uppstå vid en liknande studie. 

5.4 Slutsatser och rekommendationer 
Med hjälp av den analyserade empirin har förslag till lösningar på de identifierade 

hinder och problemen tagits fram som slutsats till det här arbetet.  

5.4.1 Sammanställning  
Tabellen nedan visar en sammanställning på de hinder och problem som finns inom 

återanvändning av schaktmassor i dagsläget. Problemen är de som uppdagades vid 

problembeskrivningen genom litteraturstudier och information från informanterna. De 

förslag på lösningar som presenteras har framkommit under studiens gång via 

respondenternas intervjusvar, dokumentanalys och litteraturstudier.  

Tabell 7. Sammanställning av problem och förslag på lösningar (egen tabell) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Förslag till vidare forskning 
Rapporten har presenterat olika möjligheter och förutsättningar för att främja 

återanvändningen av schaktmassor inom anläggningsbranschen. Studien har inte 

undersökt hur de här förslagen till lösningar kan implementeras inom branschen och 

vilken konsekvens det skulle få. Det vore av stort intresse att undersöka hur lösningarna 

kan införas för att få en ökad insikt om vad som är möjligt att förändra i praktiken.  
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Bilaga 1: Sammanfattning av telefonkontakt med Informant 1 från Entreprenad 

Sammanfattning av telefonkontakt med Informant 1 från 
Entreprenad. 

Det är viktigt att kunna hantera massor på ett korrekt sätt för att slippa fultippar! 
Ser ett problem med att få det att fungera rent logistiskt på återanvändningsterminal för att 
få de enstaka lassen till rätt ställe inne på en återanvändningsterminal och hur det skall styras 
inne på terminalen.  

Det är lätt att köra ett lass på exempelvis 30 kubik och sedan lägga någonstans på terminalen 
men kommer de enstaka lass så är det svårare att veta vad de innehåller dels bara om de kommer 
några lass från en till exempel villaträdgård eller blandade massor från olika ställen.  
Man kan förstöra ett bra material med ett dåligt material om man tippar i det dåliga i det 
bra. Då förstörs det bra materialet. Det gäller att ha koll på att de läggs på rätt ställe och om 
det ska användas på en återanvändningsterminal till exempel för att höja marken eller om man 
ska fylla där det inte ska vara hus utan en damm eller uppställningsplats osv. Ska de ut 
igen? Ska de användas på platsen? Är de förorenade eller inte? Vad har dem för geotekniska 
egenskaper när dem kommer in?  

Prioriteringsordning: det första är att återvända i projektet, det andra att återvända i andra 
egna projekt, det tredje att sälja till en annan entreprenör och det fjärde att det går till deponi.  
Av ekonomiska skäl vill man återvända så mycket som möjligt men det är inte alltid möjligt 
på grund av utrymmesbrist, det går inte alltid låta de ligga då de kan förstöras av 
exempelvis att det utsätts för vatten under längre tid. Det kan vara kostsamt att lasta och lägga 
på mellanupplag och sen köra tillbaka det senare, det är inte alltid ekonomiskt. 

Mer ekonomiskt om man kan få rundkörning istället för att som idag köra tom bil ena vägen. 
Kan man köra massor från projektet och lasta av nära till exempel en bergtäkt så kan man köra 
med sig berg tillbaka till projektet och då slippa köra med tom bil, det blir mer ekonomiskt! 



Bilaga 2: Sammanfattning av telefonkontakt med Informant 2 från Entreprenad 

Sammanfattning av telefonkontakt med Informant 2 från 
Entreprenad. 

Företaget vill öka återvinningen av mjuka massor, då de inte geotekniskt finns en standard 
för hur man klassificerar massorna, det är svårt att sälja när man inte har dess 
geotekniska egenskaper. Exempelvis för ett förstärkningslager görs massa tester för att det 
ska motsvara typmaterialet men det finns inte i detta fallet. Om företag vill köpa massor, 
klämmer de lite, tittar och kisar och tänker att det duger nog, men det är ingen hållbar process. 
Kommunen köper inte material utifrån det argumentet! Problematiken är att det inte finns 
någon metod för hur massorna ska klassificeras. I en bergtäkt vet man vad det är för 
kvalitet men inte på schaktmassor man får in.  

Det blir då svårt att sälja något, kan finnas två olika massor som kan läggas i ett hål men 
om det ena är bättre än det andra det vet man inte idag. Det kostar pengar att ta emot och ha 
personal osv, man måste hitta möjligheter för att tjäna pengar. 
Vi måste ta vara på massor med god kvalitet och de med dålig kvalitet åker på 
deponi. Exempelvis är lera svårt att ta vara på, svårt att avsätta i denna verksamhet då det 
jobbas mot byggprojekt och det är inte byggfärdigt. Det finns material mitt emellan som kan 
vara lika bra som exempelvis 0/90.  

Återanvända innebär att man inte genomför en process med materialet. Återvinna är att till 
exempel blanda i ett annat material eller att på något sätt behandla materialet. I lagen heter det 
återvinning, allt är återvinning i lagen. Sen har vi avfallstrappan, där har man börjat bryta sönder 
det här, vad är vad. Återvinning räcker inte nu, vi är förbi det. Då dyker nya former upp, men 
lagen tar evigheter innan det förändras om det ens förändras. Så det är väldigt förvirrande. Så 
i vår anmälan använder vi återvinna för vi möter ju lagen.  

Den ekonomiska vinningen skulle vara att entreprenörer som har ett överskott av massor kan 
lämna dem på en återanvändningsterminal och då få betalt eller betala beroende på för 
massornas värde. De skulle inte behövas skapa “onödiga projekt i brist på annat” som 
användningsområde för överskottsmassor. Den entreprenör som driver 
återanvändningsterminalen gör ekonomisk vinst på organisation och logistik kring över- och 
underskott av massor inom en region. De entreprenörer eller privatpersoner som har 
underskott och vill köpa massor kan göra det till en lägre kostnad än för massor som 
produceras på nytt. 

Vinsten ur ett hållbarhetsperspektiv blir att man genom detta förfarande bidrar till 
att minska. Den främsta vinsten med detta koncept är ändå miljöaspekterna. Det finns 
stora fördelar med att återvinna de massor som finns tillgängliga istället för att producera 
nya. Det minskar till exempel trycket på täktverksamheter där befintlig mark bryts för att 
producera nya massor. Även mängden transporter spås minska med en 
återanvändningsterminal. 



Bilaga 3: Sammanfattning av intervju med Projektchef från Entreprenad 

Sammanfattning av intervju med Projektchef  från Entreprenad. 
Erfarenhet 13 år. 

I vilket skede börjar ni prata om schaktmassor? 
Först vid anbudet kan man säga. Det är otroligt mycket pengar i schaktmassor.  Nästan alltid är 
det överskottsmassor som skall köras någonstans. Det är mycket pengar i transporten 
och tippavgiften, så det är dem två man måste försöka hitta något bra sätt för att vinna 
anbudet. Att köra det jättelångt och tippa det dyrt det går med små mängde men med större 
mängder är det enorma pengar i.  Det är svårt att hitta någon vinning till ett annat projekt, 
det brukar aldrig passa. Vi försöker se, men i anbud är det svårt. I produktionen kan vi ha tur.  

Hur hanterar ni schaktmassor inom er verksamhet idag? 
Det vanligaste vi gör, vi har en täkt där vi har asfaltverk, bergtäkt och även mottagning av 
överskottsmassor. Så det enkla vanliga vi gör med mindre mängder kör vi dit och sedan 
oftast kör vi grus tillbaka. De schaktmassor som kommer in i täkten används främst som 
täckmaterial. 

Vad anser du är bra eller dåligt med er hantering av schaktmassor?  
Bra är ju när man lyckas hitta och återanvända dem, att åka och deponera dem någonstans är 
inte bra tycker jag. Men det är hemskt svårt att få till det. Det svåra just nu är att det är 
extremt mycket lagar och krav, det är Länsstyrelsen som är stenhårda för att godkänna tippar 
och nya tippar. Förr löste man det med en bonde eller något sånt, idag får du knappt släppa 
av en sten utan att få böter och grejer. Det är mer uppstyrt idag både på gott och ont. Jag 
tycker för det mesta att det är bra men ibland kan det går lite väl långt, det är inte enkelt.  Så 
det som är bra som vi försöker jobba med, det är att vi har ett säkert sätt, vi kan alltid köra dit. 
Sen att man inte alltid återanvänder det, det beror på var man är och kvalitet på massorna. 
Är det bra massor försöker vi återanvända dem är det dåliga massor blir det deponi.  

Finns något tillvägagångssätt för att främja återanvändningen i anläggningsbranschen? 
Absolut. Jag tror att det kommer komma mycket mer sånt framåt. Man kommer hjälpas åt 
med varandra, det kommer se helt annorlunda ut om 5 år redan, så tror jag att vi måste 
hjälpa varandra att ta hand om materialet. Vi har inte riktigt kommit dit än men det finns 
något som heter Loop Rock. Tanken är att i branschen kan man annonsera ut om man har 
överskottsmassor eller behöver massor. Då kan man köra dem kortare och använda dem. Det 
är nog framtiden tror jag. Alla vi i branschen måste hjälpas åt med sånt, det är slöseri med 
resurser och pengar annars.  

I ett normalstort projekt, vad kan schaktmassor handla om för pengar?  
Ofta är det ett antal 100 000 kr, det blir det fort om man ska betala. Det blir pengar fort när det 
är lite volymer. Sen beror det också på vad det är för typ av projekt.  

Är det alltid en negativ kostnad med schaktmassor eller kan man göra någon vinning 
på det? 
Det är inte ofta vi kan sälja det skulle jag säga, utan det är knappt aldrig det har hänt. Nästa 
grej i det här är ju, ska man sälja till en konkurrent för en billig peng? Det är också det som 
är lite svårt, som vi bedömer från fall till fall, att hitta lösningar. Men nästan alltid är det 
negativt. I och med att du alltid måste köra det någonstans och då har du ju en kostnad för 
att både lasta det och köra det. Du får inte igen det även om du säljer det sen på det sättet. 
Så till 99%, det kanske finns något annat, till 99% så är ju schaktmassor en negativ kostnad. 



Bilaga 3: Sammanfattning av intervju med Projektchef från Entreprenad 

Vad skulle du tycka var en viktig förändring gällande främst återanvändning av 
schaktmassor i ert företag, men även i hela branschen? 
Man kan väl tycka att länsstyrelsen är lite stelbenta, det är mycket diskussion kring 
mellanlagring, det kostar mycket. Vi har ju testat och mellanlagra sandmassor och grejer men 
det kostar mycket och man ska först lasta upp på bil, köra de, tippa det på nått ställe. Finns det 
då inte ett ställe som alltid har lastmaskin så ska man lasta det och så ska man ta dit en 
lastmaskin och lasta det igen. Det är svårt att få ekonomi i det här. Man får inte flytta massorna 
för mycket det är den största utmaningen. Då måste man köra det till en täkt eller liknande där 
det finns bilar och sånt jämt där nån kan hoppa in och lasta. Som vi säger en mer tänkt 
mellanlagring än som vi kallar bara mellanlagringsplats, det har vi testat och det är svårt att få 
ekonomi i alltså. Det är inte enkelt att få till det. 

Skulle du anse att en återanvändningsterminal där schaktmassor kan tas om hand på 
plats eller vidare till projekt inom företaget skulle öka återanvändningen av 
schaktmassor? 
Absolut. Det är svårt att hitta en sådan plats inte för långt ifrån där projekten är. Man hamnar 
oftast rätt långt ut från centrala stan. Det svåra är att få en sådan volym, storlek och snurr på det 
så att man tjänar pengar på det. En fördel är om man har allt på plats så som bergtäkt och 
asfaltverk. Man får inte glömma bort att mycket av massorna är oanvändbara, ex torv och lera. 
En hel del är också förorenat och det körs till tippen. Är det leriga massor och regnigt 
exempelvis då måste det packas upp direkt annars går det inte använda. Det gör det också rätt 
komplext.  

Vilket material är fördelaktigt? 
 Sand är det bästa. Sand är svårt att få tag i idag, det minskar det här med narturtäkterna är svåra 
att få förlängt. Dom minskar ju hela tiden så sand börjar bli värdefullt. 

Återfyller ni med de massor som uppstår? 
Det beror på om det är förorenat, det är det första vi tittar på, vad det är för material och om det 
är förorenat. Sen försöker vi återanvända det i andra projekt det är nummer ett, vilket är svårt. 
Vi har lyckats några gånger men oftast behövs det lite större volymer för att man ska ta det på 
allvar. Är det de här mindre när man schaktar av för ett hus eller liknande så kör man oftast bort 
dem lassen då det är enklare än att lägga för mycket kraft och energi. Även provtagning är dyrt 
så det måste vara ett antal kubik för att man ska göra det, annars blir det okulärbesiktning och 
köra upp mindre massor till godkänd deponi.  

Tar ni emot schaktmassor från vem som helst eller bara projekt? 
Bara från projekt tror jag, inga större massor. Det har blivit mycket hårdare det här med 
miljökrav och grejer så tror att de har blivit mer försiktiga med att de kräver provtagning och 
papper och så. 

Anser du att det är ekonomiskt försvarbart att återanvända schaktmassor?  
Absolut, men det gäller att göra det på rätt sätt. För mycket hantering och transport så försvinner 
pengarna fort. I dem projekt vi gör det och det funkar är det en jättevinning ekonomiskt.  

Vad anser du vore en bra typ av plats för en återanvändningsterminal? 
Det är dyrt att köra massor så ju mer centralt desto bättre. Någon mil utanför de centrala delarna 
är svårt att komma ifrån i och med att hanteringen med krossar och sorterverk låter väldigt 
mycket. 



Bilaga 3: Sammanfattning av intervju med Projektchef från Entreprenad 

Hur påverkar de geotekniska egenskaperna hos schaktmassor möjligheten till 
återanvändning? 
Det är A och O vad det är för material. Vi måste kunna packa upp det och få nytta av det. Det 
är sand vi vill ha, sand, grus, sten, block i mindre. Grus och sand är det bästa vi kan använda. 
Men det beror på vad man ska använda dem till. Är det lera och torv kan vi inte använda det.  

Har ni något projekt som du anser varit ett föredöme gällande återanvändning och 
hantering av schaktmassor?  
Ja, Vi har ett projekt där vi kört bort 60 000 kubik. 15 000 kubik har vi lagt på mellanlagring 
för återanvändning i samma projekt och 35 000 kubik har vi lyckats sammanstråla med ett annat 
projekt där vi bygger en väg. Så där har vi lyckats, men det är svårt, det är tajmingen som är så 
svår.  

Om vi pratar ”fultippar” vad tänker du om det? 
Det har blivit mycket hårdare överallt det märker vi. Länsstyrelsen är på och kommunen är på 
och jagar oss. Det går inte tippa var som helst och inte hos en bonde längre heller, det är svårare 
på nått sätt. Ibland kan man tycka att det ska gå om en bonde har en jättesvacka i sin åker och 
vi provtar och skulle kunna fylla upp. Men det får man inte då är det deponimassa och tillstånd 
och stök. Om man sköter det på rätt sätt kan de ju gå men det har folk inte gjort. Nästan alltid 
dessa fultippar kan det vara från 20 projekt och 10 olika firmor och då vet man inte vems som 
är vems. Nu har vi fått tillstånd till en tipp där vi får tippa ett visst antal kubik från ett projekt 
under ett halvår. Så har dem börjat bena ner tillstånden nu då för att få tippa. Företagsmässigt 
är det inte så bra, det blir stökigt varje gång och hålla på och jaga tillstånd och stöka men det är 
bra att det styrs upp lite rent generellt. Jag tror det är en god tanke i det här. Däremot kan det 
bli lite väl byråkratiskt ibland men tanken är ju bra att man inte kan tippa material överallt.  

Vad görs med de schaktmassor som ni inte får använda till nånting, det som är alldeles 
för förorenat? 
Förorenat får du inte deponera nånting om du inte är på en godkänd anläggning. Mycket är ren 
slutdeponi under kontroll kan man säga. Det allra farligaste går till SAKAB i Norrköping dem 
har en sån riktigt anläggning där. När det blir riktigt flytande. Man pratar mycket om gamla 
soptippar och dem måste sluttäckas inom ett visst antal år. Massor som är mindre förorenat men 
ändå inte rent, kan användas för att sluttäcka soptippar. Föroreningar sitter främst i de små 
massorna så vid rening siktas smått material ut och sorteras så att det kan klassificeras. Vid 
sortering kan i stort sett större stenar sopas av och klassas som rena, då det blir så lite 
föroreningar på sådan stor volym och kan dessa massor återanvändas. Så för miljöns skull, 
varenda kubik eller ton vi kan köra tillbaka istället för att köra bort och tippa är guld värt på 
nått sätt.  



Bilaga 4: Sammanfattning av intervju med Projektutvecklare från Entreprenad 

Sammanfattning av intervju med Projektutvecklare från 
Entreprenad. Erfarenhet: 7år 

Hur hanterar ni schaktmassor inom er verksamhet idag? 
Vi har några deponier, det är vår främsta avsättning för schaktmassor. Man brukar ta in 
schaktmassor för avslutning av bergtäkter. Just någon återvinningsvariant för mjuka massor har 
vi inte i någon större utsträckning, dit är vi på väg nu.  

Vad anser du är bra eller dåligt med eran hantering av schaktmassor? 
Framförallt har vi problem med att kvalitetsbedöma byggbarheten i massorna. Att ta 
emot massor för att återanvända dem är ett stort hinder, skulle vi ta emot något byggbart så 
har vi svårt att kommunicera det mot vår kund. Det finns en del bra massor men vi använder 
dem till sämre ändamål med lägre krav eftersom vi inte kan specificera dess prestanda.  

Har du något exempel? 
Om vi har en massa liggande som man kan använda till fyll till ett småhus för att 
minska mängder bergmaterial man behöver lägga, så kanske den istället används till en 
bullervall som inte har så höga krav.  

På vilket sätt är återanvändningen av schaktmassor bra ur miljösynpunkt? 
Det får en bra effekt om vi bryter mindre jungfruligt material, alltså bergmaterial eller grus, 
det har en väldig utväxling på miljön och koldioxidutsläppen. Vår industri skapar väldigt 
mycket koldioxidutsläpp, vi använder mycket diesel i våra processer vilket ger jättestora 
utsläpp. Sprängämnena kan bidra till övergödning då man spränger med 
ammoniumnitrat, alltså konstgödsel av finare kvalitet. Samhället påverkas av buller och 
vibrationer. Naturen påverkas verkligen där vi bryter berg eller andra massor ibland är det 
positivt men i största utsträckning negativ. Vid återanvändning av schaktmassor skulle dessa 
påverkande faktorer minskas.  

Har ni några riktlinjer gällande hantering av schaktmassor som ni ska förhålla er till i 
dagsläget? 
Främst mot föroreningsgrad, att alla schaktmassor vi tar emot ska vara miljöprovtagna för 
att vi ska ta emot dom. De är de största riktlinjerna internt, sen givetvis annat kring 
affärsprocesser och utbildningskrav på personal, arbetsmiljörisker osv.  

I vilket skede börjar ni ta hänsyn till återanvändning av schaktmassor? 
Jag skulle säga att det är i alla faser. Ibland hör kunden av sig i projekteringsskedet. 

Anser du att tillvägagångssättet som finns idag kan förbättras gällande återanvändning 
av schaktmassor? På vilket sätt, vad hade varit en viktig förändring? 
Ja i allra högsta grad. En viktig förändring är när vi kan kvalitetsbestämma massorna och då i 
större utsträckning kunna köpa massor för att sedan återförsälja dem. För att skapa en depå 
istället för deponi, en depå för återanvändning. För mindre företag idag som vill spara på massor 
från ett projekt till ett annat blir det ganska dyrt, kostsamt och krångligt när de behöver 
egna upplag m.m. Om vi hade fungerat som en depå hade vi kunnat reglera massorna från 
olika projekt, då de sällan behövs exakt samma mängd från projekt A till projekt B. 
Förutsatt att vi kan klassificera massorna så vi kan leverera något med jämförbar kvalitet. 

Anser du att det är ekonomiskt försvarbart att återanvända schaktmassor? 
Ja det är det. Det är dyrt och många gånger bryts berg istället. Det enda alternativet 
till återanvändning är att bryta jungfruligt material och det kostar mer, om i alla fall inte 
mindre. 
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Den ekonomiska dynamiken förändras ju med kravställningarna från lagstiftningen, föreskrifter 
och kundkrav så det är svårt att bara se det ur en aspekt. För att stimulera återanvändandet av 
schaktmassor kan man hypotetisk se att om det skulle införas en skatt mot brytande av berg så 
kommer den ekonomiska dynamiken att förändras väldigt snabbt och väldigt mycket. Detta har 
gjorts med grus tidigare, vilket jag tror skulle kunna komma att förändras även för berg inom 
en snar framtid. Hittar man en bra lösning på det så förutsätter jag att man kan konkurrera med 
sina konkurrenter. Det är inte viktigt att komma först, det är viktigt att inte halka efter. Politiken 
kan svänga snabbt och de får väldigt stora konsekvenser om man är på fel sida. Se på dieselbilen 
den klassades som miljöbil för två år sedan och nu skall den inte få åka in i vissa städer.  

Vad anser du hade varit en bra typ av plats att förvara schaktmassor vid en sån depå eller 
återanvändningsdepå rent geografiskt? 
Rent generellt så är det i närheten av där bergtäkter finns så att man kör så mycket fram och 
tillbaka i sträck och inte i trianglar. I kanske 30 procent av tillfällena kan dem ta bergmaterial 
med sig tillbaka och det måste man ta tillvara så att man håller nere transportavstånden. Det 
finns en synergi i dom transporterna för miljön och då också ekonomiskt. Men om man pratar 
generellt så är det svårt att ha det nära en bergtäkt. Det är av flera delar då det är väldigt speciella 
tillstånd för bergtäkter. De tillstånden kostar väldigt mycket pengar och tar väldigt lång tid att 
utveckla. En tillståndsansökan kan kosta ett par miljoner men det är inte säkert att du får det. 
Så för att fördela riskerna kan man tänka sig att de kan ligga en bit ifrån varann för att inte 
koppla ihop verksamheterna så man kan söka tillstånd var för sig. Ligger dom på samma ställe 
så kommer myndigheterna vilja sampröva dem. 

Vad skulle en bergtäkt ha för roll i samband med en återanvändningsdepå? 
En bergtäkt ligger ju oftast inte i stan så om du kör på projekt A ut utanför stan och tippar av 
på återanvändningsdepån och chauffören kan köra en kilometer till bergtäkten och ta med sig 
annat material och köra till projekt B i stan som är i en annan fas och behöver högprestanda 
produkten. Det finns reella vinster att göra där både för miljön och ekonomiskt.  

Anser du att det finns andra alternativ där man kan återanvända schaktmassor? 
Ja till exempel kan man kanske hjälpa till att utveckla föreningars olika verksamheter genom 
att bredda längdskidsspår, fixa golfbanor, ridbanor, crossbanor osv.  
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Sammanfattning av intervju med Entreprenadchef från 
Entreprenad & Åkeri. Erfarenhet: 15 år. 

Hur hanterar ni schaktmassor inom er verksamhet idag, alltså hela processen? 
Oftast är det ju ett projekt då som vi är delaktiga i, oftast är det inga överskott i projekten 
som man börjar jobba i då måste man söka till miljökontoret, fastighetsägare eller 
markägare som man hittar avsättning på. Först måste man då köra en markundersökning för 
och se vad det är för material om det är tjälfarligt och så vidare. Oftast blir det materialet som 
inte är användbart, alltså under materialklass 3, material med siltinslag eller lera, så börjar 
det bli svårt att hitta avsättning på det. 

Vad anser du är bra eller dåligt med er hantering av schaktmassor? 
Vad som är bra så är det väl att vi försöker tänka miljösynpunkt då att transportera en så kort 
sträcka som möjligt. Där blir det ju oftast svårigheter för det är svårt att hitta avsättning 
i närområdet för oftast byggs det i centrala delar. Det tycker jag är bra att vi jobbar med. 
Det svåra är kanske att det är lite byråkratiskt med avsättningen då eftersom det formellt är ett 
avfall när vi flyttar på det. Det kan jag väl tycka är dåligt. För oftast är det, har 
du en markundersökning, geoteknisk undersökning, som säger att det MKM eller KM 
massor då men det är fortfarande ett avfall då är det svårt… det är ju länsstyrelsen eller 
miljökontoret som håller i det.  

Har ni några riktlinjer gällande schaktmassor som ni ska förhålla i er i dagsläget? 
Ja det är egentligen de riktlinjer som miljökontoret sätter upp som vi förhåller oss till. Man 
gör egentligen en arbetsberedning för varje nytt projekt så det är lite olika, beroende på vad 
det är för material då. Men i botten har vi miljökontorets agenda.  

Behåller ni något material alltså om ni får överskott, inom företaget?  
Ja det har vi gjort och vi har även haft upplag för det men det har inte betalat sig. 

Vad är det som gör att det inte är lönsamt? 
Dels är det så att du står ansvarig för det materialet du säljer. Då måste du hantera det på plats 
och det bli väldigt många fraktioner och då blir det en ganska dyr hantering för det man får ut 
för det. Vi har fortfarande bergindustrin att förhålla oss till. Ett råberg eller 0/150 är lite 
för billigt idag för att sälja dåligt material. Och då har du en garanti för vad det materialet tål 
och håller för. Har du ett siltigt material så går det kanske bara använda två-tre månader om 
året, det blir ett ganska litet fönster. Ett bergmaterial kan du använda 12 månader om året, hur 
blött och de än är så kan du alltid ha framdrift i jobbet. Så där sprack våran teori lite kring 
de att förädla material. Förädlingen vill man egentligen ha väldigt centralt också eller på en 
linje, eller en slinga då i närheten av en bergtäkt där du kan köra tur och retur lass. Allting 
handlar ju om kronor och ören tillslut.  

Anser du att tillvägagångssättet som finns idag kan förbättras gällande återanvändning 
av schaktmassor och i så fall då vad anser du kan vara en förbättring? 
Lättare hantering av schaktmassor. Det är ganska tungrott idag med det regelverket som är. Då 
pratar man mellanlagring och så vidare. Hur länge det får ligga på materialet när man söker på 
mellanlagring. Oftast kan du inte söka på 20 år på en plats utan du söker på ett år. Sen går den 
tiden ut och då sitter du där med det materialet och får helt plötsligt skänka bort materialet 
för att mellanlagringstiden har gått ut. Jag tror att med kommunens goda vilja eller 
Trafikverket 
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eller branschen i helhet, att man går ihop och hittar nått system för det. Så tror jag absolut 
att det finns möjligheter kring det. För det är ett ständigt återkommande problem.  

Skulle du anse att en mottagningsstation där schaktmassor kan tas omhand på plats 
eller vidare till projekt inom företaget skulle öka återanvändningen av schaktmassor? 
Ja, absolut. Man kommer tillbaka till att de minskar i miljösynpunkt framförallt transporter, 
det minskar. Vi har försökt med det men jag tror att man måste göra det i större skala. 

Anser du att det är ekonomiskt försvarbart att återanvända schaktmassor? 
Varför/ varför inte? 
Då kommer vi direkt in på miljön där igen tråkigt nog, eller tråkigt jag tycker det är 
viktigt, men de är absolut försvarbart. Sen är de gränsfall i praktiken eftersom att berget är så 
pass billigt idag så då väljer man att använda det istället. 

Skulle du se att det fanns något alternativ? Alltså att det finns något man skulle 
kunna göra för att man kanske inte bryter lika mycket berg eller att man vänder sig 
till att återanvända mer? 
Ja då måste man in och ändra i regelverk vad kraven är. Och det tror jag att man kan ändra på. 
Många olika ytor kräver kanske inte det som man följer i AMA och så vidare. Det hamnar tyvärr 
på slutkunden, som måste ta det ansvaret.  

Ur miljösynpunkt hur arbetar ni med de massor som uppstår? 
Vi har mellanlagrat en del men gör det inte längre. Så idag handlar det om att hitta 
avsättning på så kort avstånd som möjligt då. Man tittar mycket på underskott och överskott 
men det är väldigt sällan som det stämmer överens till hundra procent så mycket går till rena 
utfyllnader. Exempelvis kan det vara en jordbrukare som vill ha ett virkesupplag och då kör 
man det till honom istället för att deponera det. Vilket det annars blir. Då skapar man ett 
ändamål. Eller letar reda på någon som behöver massorna. Oftast är det sämre material som 
inte går att packa upp under husgrund eller annat men till virkesupplag, bygga skogsväg 
eller annat går det jättebra till. 

Tror du att det fortfarande tippas mycket olovligt? 
Det tror jag har blivit mycket bättre faktiskt. Det är väl ett jobb som miljökontoret har 
gjort. Man har förenklat det, även om jag säger att det är tungrott så tror jag att man har 
förenklat det lite grann och att budskapet har gått fram till de flesta att man måste anmäla det.  

Tyvärr går mycket material till spillo som skulle kunna återanvändas. Jag tycker inte riktigt 
att man har rätt regelverk eller tågordning för det idag. Det blir ganska byråkratiskt och 
krångligt då när bygg eller markentreprenör måste med kort byggtid sitta och föra dialog med 
miljökontor och Länsstyrelsen som kanske inte har lika bråttom i sina handläggningstider. Då 
har det liksom runnit ut. Nä vi hinner inte köra det till honom för vi har inte fått klartecken på 
om vi får det.  

Vad anser du vore en bra typ av plats att förvara massor vid en eventuell 
mottagningsstation och i så fall varför? Vi tänker främst geografiskt. 
Helst på en slinga där man transporterar mycket material. Kanske i närheten av en bergtäkt eller 
mellan bergtäkt och dit merparten av materialet ska. Det är framförallt kanske storleken på 
mellanupplaget som är jätteviktigt. Man måste kunna köra med bil och släp, oftast i 
mindre schakttippar eller skapade ändamål kommer du bara upp med lastbil. Man kan dra 
materialet väldigt långt i tonpengar bara du kommer in med fulla ekipage då. Även om 
man tycker att 
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detta ligger väldigt nära, hit kan vi köra. Så kan du köra dubbelt så långt för samma peng bara 
du kommer in med bil och släp. 

Vet era chaufförer alltid vad dem kör? 
Ja, i regel skall vi ha med oss dokumentation på vad vi kör. Alltså är det rena schaktmassor så 
behövs det ingen dokumentation på det. Men de gör det väl om du kör det på deponi då måste 
du likväl ändå veta. Det är mottagaren som kräver det egentligen. Då ska du ha en 
avfallsdokumentation. 
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Sammanfattning av intervju med Verksamhetschef 2 från 
Åkeri. Erfarenhet: 16 år.  

Vilken roll har du gällande arbetet med schaktmassor? 
Gällande dem jordsorteringsmaskinerna vi har, så ansvarar ju jag för att vi uppfyller dem kraven 
som myndigheterna ställer anseende rapporteringarna, anmälningarna, egenkontroller, att vi 
lever upp till myndighetskraven. Samt försöker jag hitta möjligheter och lösningarna på 
avsättning av schaktmassor. Hanterar man det inte rätt blir det en stor kostnad. Eftersom att 
vi sitter och jobbar mot många olika kunder med överskott i ena och underskott i andra, så 
man försöker ju balansera upp det där då för att hitta ett mervärde åt kunderna. 

Sammanför ni även för de som är konkurrenter vid överskott och underskott av 
massor? Ja det försöker vi, för det går ju i många fall. Först och främst försöker kunden 
hitta den lösningen själva, då transporterar vi materialet mellan deras arbetsplatser. Löser 
dem inte det så lägger de uppgiften på oss och då är det upp till oss att hitta en 
konkurrenskraftig lösning för att vi ska få köra materialet och då skulle det kunna vara till en 
konkurrerande verksamhet. Och det lyckas man ju med om det finns ett mervärde för båda 
parter så att säga. Så det kan gå från den ena storkunden eller byggbolaget till den andra 
storkunden.  

Hur hanterar ni schaktmassor inom er verksamhet idag, alltså hela processen, för er då? 
Vi äger ju inte så mycket schaktmassor själva, utan vi hanterar ju andras massor. Ibland har 
kunden löst problematiken kring det själva till egen avsättning eller egen 
avfallsanläggning. Eller så kan vi hantera det själva. Vi har jordsorteringsanläggningar där 
vi försöker hantera schaktmassorna. Det är ju antingen att mellanlagra det, för att det ska gå 
till nästa projekt eller att förädla fram det genom att sortera matjord till exempel eller 
sortera ut natursten ur ett material. Är det jättebra material kan man hantera ett mellanlager 
relativt centralt när man har anmält det. Då är det oftast material som är direkt återanvändbart 
i ett annat projekt, sand eller om det är bergkross. Om det blir ett överskott i projekten då går 
det ju att hantera. Men om det är något som ska förädlas genom mekanisk bearbetning, 
genom sorteringsverk eller krossa på nått vis då hamnar man ju utanför de centrala delarna 
och då är man oftast åt en markägare någonstans och hyr in sig på en yta och anmäler det då 
till Miljökontoret och får tillstånden den vägen. Så blir det någon form av mekanisk 
bearbetning är man ju utanför 50-skyltarna om man säger så.  

Vad anser du är bra/dåligt med er hantering av schaktmassor? 
Det bra är att vi har en någorlunda central anläggning för att mellanlagra och förädla 
schaktmassorna, för ofta ska den typen av material i tillbaka till centralorten. Det minimerar 
ju transportavstånden, transporterna kostar pengar. Ska man förädla ett material får det inte 
kosta mer än det man tjänar på transporterna eller eventuell avsättning och köpa nytt 
material. Nytt material i bergtäkterna idag är förhållandevis billigt så man kan inte lägga 
jättemycket arbete på material. Du har en mottagningskostand och en lagerkostnad sen 
har du en eventuell bearbetningskostnad och så ska du lasta upp det. Det äter lite i alla 
ändar.  

Det som är mindre bra är att massornas geotekniska egenskaper kanske inte går att återanvända 
är en sak. Det blir svårt att förädla materialet. Det är en ansvarsfråga, en kontrollplan och 
egenkontroll krävs för att minimera riskerna man tar på sig när man hanterar schaktmassor, 
eller avfall som det klassas som när man transporterar det.  
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Vad har ni för riktlinjer som ni ska förhålla er till i dagsläget? 
”Mindre än ringa risk” eller jungfruligt material, då är det ingen fara om man använder det. När 
det kommer till KM (känslig mark) som man kan använda för bostäder eller MKM (mindre 
känslig mark)- massor brukar vi alltid säkerställa med Miljökontoret så de inte är av en annan 
uppfattning. Jag har ju bara kontakt med Miljökontoret egentligen och drar dem här riktlinjerna. 

Anser du att de geotekniska egenskaperna hos schaktmassorna påverkar möjligheten till 
återanvändning? 
Ja de gör det. Friktionsjordar är mycket enklare att hantera. Kohesionsjordar är värre, ren lera 
använder vi. Det är inte helt enkelt att hitta den men den använder vi till matjordstillverkning. 
Viss del torv och vegetationsmassor använder vi till matjordstillverkning. Silten är värre, det 
får då bli någon form av framtida uppställningsplan. Det blir rena utfyllnader i så fall för att 
bygga planer. Så det får stabilisera sig, annars är det svårt. Det går inte att packa upp under hus 
och dylikt. Det skapar mer transporter när det är sämre mark.  

Hur hanterar ni schaktmassor gällande dess geotekniska egenskaper? 
Det beror på kvaliteten på materialet. Först och främst utnyttjar man det inom arbetsområdet, 
alternativt är att transportera det till en annan arbetsplats där det har värde. Annars är det att 
mellanlagra det och sista att göra sig av med det till någon utfyllnad eller liknande. Om det 
klassas rent annars hamnar det på andra anläggningar.  

Anser du att tillvägagångssättet idag kan förbättras gällande återanvändning av 
schaktmassor? 
Det beror lite på kraven som ställs från myndigheter med riktvärden och dylikt. Ändras sådana 
bitar då kan ju andra delar ändras också. Eller om regelverken ändras i forma av anläggnings-
AMA eller de styrande dokumenten i byggprocessen. Om de skulle förändras kan det öppna till 
möjligheter till att hantera massorna på ett annat vis också. Men det ska leva upp till de 
konstruktioner man uppför.  

Vet chaufförerna vad de kör för material? 
Ja det vet de. Det är arbetsplatsen som ansvarar för de bitarna. Så de får man reda på där, då ska 
det fyllas i transportdokument så de redovisas vad man kör då till de anläggningarna. Vi har ju 
tillstånd att transportera farligt avfall men då måste de till en godkänd anläggning. Det ska också 
vara spårbart för det har våra kunder i sin tur redovisningsskyldighet gentemot myndigheterna 
vart avfallet har tagit vägen. De jordsorteringsanläggningarna vi har själva så har vi också 
skyldighet att redovisa gentemot myndigheterna vad det är vi har tagit in och ut. 

Vad skulle du anse vara en viktig förändring gällande främst återanvändning av 
schaktmassor i ert företag men även i hela branschen? 
Är man ute i god tid med planering så är det lättare att hitta avsättning på materialet. 
Det är ofta trångt på arbetsplatserna så även om man schaktar upp ett bra material så finns det 
inte ytor på arbetsplatserna att hantera det där i väntan på att det skall användas. Då måste man 
ju mellanlagra det någonstans. Då blir det ju en extra lastning och lossningskostnad. Så 
planering är ju en del i det. Det finns olika sätt på nätet idag, Loop rocks, en förmedling med 
schaktmassor. Det är ju ett sätt att bidra till utvecklingen. Det handlar också om att hitta 
konkurrenskraftiga lösningar, gå ner i priset och komma åt jobbet. Det medför att det minskar 
insatserna på arbetsplatserna och då minskar miljöaspekten. 
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Skulle du anse att en återanvändningsterminal där schaktmassor kan tas om hand på 
plats eller vidare till projekt inom företaget skulle öka återanvändningen av 
schaktmassor? 
Jo men definitivt, det gör det. Det krävs en anläggning relativt centralt, lite mer storskalig 
verksamhet. Så tror jag det kommer gynnas definitivt. Sen är det ju mycket ansvar man får väga 
in i de här frågorna men jag tycker det definitivt är rätt väg att gå. Annars blir det 
småanläggningar här och där.  Det tror jag man har glädje av. Sen är det svårt för centralt då 
det låter ganska mycket. En till fördel är också om det finns asfaltverk och bergtäkt i närheten 
av återanvändningsterminalen. 

Anser du att det är ekonomiskt försvarbart att återanvända schaktmassor, varför/ varför 
inte? 
Jo men det är klart att det är ekonomiskt försvarbart. Det minimerar ju all hantering om du kan 
återanvända det. På ett eller annat vis det gör det. Och ur miljöaspekt definitivt. Man flyttar ju 
på alldeles för mycket i onödan egentligen. Man deponerar någonstans och bryter nytt material 
någon annanstans, går det att återanvända så är det ju att föredra. 

Har ni någon i er organisation som har extra kompetens när det gäller 
schaktmasshanteringen alltså en miljöingenjör eller nått sånt? 
Nej, vi har ingen renodlad som bara jobbar med de frågorna, det har vi inte. Kompetens finns 
hos många personer här med avseende på vad det är för material och hur man kan använda det 
och så. När vår kunskap tar slut så då får man anlita någon konsult som hjälper till i dessa frågor. 
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Sammanfattning av intervju med Projektör från Konsultföretag. 
Erfarenhet: 8 år 

Vad har du för arbetsuppgifter? 
Teknikansvarig väg- vägprojektering och markprojektering samt kalkylansvar. 

Vilken roll har du gällande arbetet med schaktmassor? 
Projektering och utredning. Det är svårt att säga vad rollen är med schaktmassor men i alla 
projekt så handlar det om att lokalisera dåligt material. Vad är det vi inte kan återanvända? En 
del av projekteringen är kostnader och vad som är möjlighet med regelverk. Där direkt kan 
man dra det till schaktmassor tillexempel om vi gör ett exploateringsområde så är en 
förutsättning att det ska bli plus minus noll, att tar bort lika mycket som vi lägger dit. Sen om 
vi gör en väg så är det också en stor roll, vi bygger inte mycket nya stora vägar i Sverige* 
Man bygger en ny stor väg så kan man lyfta den om man behöver lägga material eller 
schakta ner den om man behöver ha material. Vi jobbar mycket med befintliga vägar, som 
de här två plus ett och två plus två vägarna. När det redan finns en väg så har vi väldigt 
små möjligheter att påverka massbalansen, alltså överskott eller underskott. Vägen ligger där 
den ligger, man kan välja sida för breddning för att hantera diken eller sidåtgärden. Mängdning 
är en del av min roll också och där är massorna jätteviktigt. Innan vi lämnar ut till en 
entreprenör som ska bygga någonting så ska det finnas en förutsättning. 

Kan du se från beställarens sida att de trycker på att schaktmassor skall återanvändas? 
Ja så är det. Man gör en förstudie där man kollar vad det är för material sen går man in i 
vägplanen som skall godkännas av länsstyrelsen. Det kommer aldrig krav från beställaren 
att det inte får finnas överskott men det finns ett önskemål att det ska minimeras överskott 
eller underskott. När länsstyrelsen skall godkänna en vägplan är ett av mål 
miljökvalitetsmålen, hushållning av mark och vatten. Då måste man kunna visa att vi har 
tänkt på det här. Så det finns såklart yttre krav på oss från beställare eller tillsynsmyndighet, 
det kan vara kommun eller länsstyrelse. 

Hur vet ni om det massor som finns på platsen? 
Det första vi gör, vilket som blivit bättre de senare åren. Redan i tidigt skede har vi väldigt bra 
kvalitet på det vi kallar en markmodell där vi scannat allt och varit ute i fält och mätt. Och 
det finns det väldigt hårda krav på vad det här uppfylla, alltså vilka krav, på asfalt, 
dikesbotten, i skog på åker alltså hur mycket får det fela. Och det är väldigt små toleranser så 
vi vet rätt väl hur mycket vi behöver ta bort i volym eller lägga till i volym. Sen är det då för 
att veta vad det är vi tar bort så gör vi geoteknik i tidiga skeden. Geotekniken går i alla skeden, 
det blir mer och mer noggrant. Där försöker man hitta lera, gyttja dy eller man vill helst inte 
hitta det man vill bara ha bra material, sand och grus. Det är en del av att hitta vilka massor 
som vi måste köra bort. Då får man en förutsättning över hur mycket bra material har vi 
som vi kan placera nånstans. Om vi hittar torv, det måste bort och det kan vara 11 meter 
djupt, så då måste man ha material att lägga dit. Så för att veta hur mycket massor vi har 
är det en kombination av markmodellen och vad marken består av i och med geoteknik 
och miljöprovtagning. Det kan finnas områden man inte får återanvända. Man vet inte 
riktigt försen man sätter skopan i marken. 
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I vilket skede av projekteringen hanterar du schaktmassor? 
Dom är med i alla skeden men blir mer och mer precisa och frågorna blir lite annorlunda. I de 
allra tidigaste skedena är det om de är miljöfarligt eller extremt olämplig att bygga av, man 
försöker titta på någon tänkt profil och så går det få någon hyfsad balans av massor. I nästa 
skede, i vägplan är det mer att hitta en balans nu, det är målet men man går inte in i detaljfrågor 
utan säger att vi har tio tusen kvadratmeter lera, vi borde kunna lägga fem tusen här. Sen när 
man kommer in i bygghandling då kollar man mer i detalj, att man tillexempel gör släntkappor 
och där kan lägga lite sämre material där. 

Bör det hanteras tidigare eller senare? 
Det bör hanteras tidigare om det har missats i ett tidigt skede att det är ett dåligt material. Men 
jag tycker att det hanteras rätt väl i de projekten jag varit med i alla fall. Sen är det väldigt olika 
hur det hanteras i inom projekt också, men om man har en bra koll på det i vägplanen så har 
man kommit rätt långt. 

Vad anser du är bra eller dåligt med er hantering? 
Nu tar jag med projektets hantering alltså väver jag in beställaren också. Det man kan säga är 
att det blir en större och större fråga. Det som kan bli bättre är att när man tar de viktiga besluten 
i skisskedet där låser man rätt mycket hur man vill ha det men man gör inte väldigt noggranna 
analyser av hur det påverkar massbalansen. Kanske att man skulle ta med det lite tidigare alltså 
att hitta risken för stora över eller underskott. Men generellt tycker jag vi hanterar det rätt bra. 
Vi blir bättre och bättre på att hitta detaljlösningar på att placera dåligt material och att vi blir 
bättre på att kräva på att göra undersökningar i tidigt skede. Det finns många exempel där man 
inte har gjort undersökningar i stort sett fram till att man skall göra detaljprojekteringen och då 
upptäcker man massa och då är det helt kört och då blir det som det blir sen. Ofta kan man höra 
resonemanget att ”det är bara en cykelväg” men det spelar inte så stor roll om det är tre mil 
cykelväg då rör det kanske om 50 tusen kubik massor som skall hanteras om man då har det 
tänket kan man missa mycket. På stora vägar missas inte så mycket men det är de mindre 
åtgärderna. En sak är också om man tittar på kommunjobb, exploateringsområden, det är där vi 
hanterar stora geografiska områden. Man kan aldrig säga exakt var berg finns tillexempel, utan 
man gör en uppskattning utefter de prover man tagit i exempelvis ett rutnät och då få ut en trolig 
bergyta. Likaså med vegetation som inte går att använda till så mycket förutom att klä slänter 
eller bygga någon vall om det behövs. Det visar sig nästan alltid att vegetationen inte stämmer 
utan det kan skilja säg 15 cm och det blir tiotusentals kubik skillnad. De geotekniska 
undersökningarna är dyra och alla är inte alltid beredda att betala för proverna för att få ett 
riktigare värde på berg och vegetation och då blir det dyrare i efterhand än att betala 
undersökningarna. Det kan vara en kostnad på en halv miljon extra för att ta extra prover och 
då anser beställaren att den risken kan tas med att inte ta de extra proverna. Detta är väl ett 
exempel på det som kan vara dåligt, att man undervärderar risken för ändrade förutsättningar 
avseende användbart jordmaterial inom projektet ibland. 

Vilka riktlinjer är det ni följer? 
Det är väl tre spår kan man säga, det ena är då föroreningar om det är MKM, KM, mindre ringa 
risk osv. det finns massa parametrar på vad vi får göra så det hanterar vi. Geotekniken är också 
en förutsättning att veta vad det är för material. Vi jobbar mot nånting som heter anläggnings-
AMA och där är det väldigt styrt vilket material man får använda till vilken typ av åtgärd och 
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hur man då ska hantera det. Sen är det hushållning av mark och vatten och då kommer man till 
massbalans. 

Hanterar ni både kommunen och Länsstyrelsen? 
Ja det mesta går till Länsstyrelsen då de är tillsynsmyndighet. Det är de som tar beslut vid 
betydande miljöpåverkan och de är dem som övervakar det här med mark och vatten och att vi 
gjort nått vettigt av det. Sen det vi har för kommunen är när det gäller schaktmassor är att de är 
tillsynsmyndighet för det här med avfallsförordningen. 

Är ni delaktiga i anmälnings eller tillståndsprocessen och vad tänker du om den? 
(generellt) 
Om vi behöver tillstånd inom projektet så är vi delaktiga, det är beställaren som är ansvarig 
men vi hjälper beställaren. Vi hanterar den kontakten. Om massorna ska bort så kan vi inte göra 
så mycket då är det ägaren till massorna som är ansvarig för anmälan och det är entreprenören. 
Till exempel så har vi ett projekt och där har vi stora mängder överskott av jättebra material där 
det finns befintliga åstäkter 40 meter vägen, där markägare och nått företag tar åsmaterial, stora 
gropar. Men vi kan inte redan nu söka tillstånd och ta det som förutsättning i projektet och fylla 
upp det här igen. Dom skulle bli överlyckliga men vi får inte hantera detta då det kommer att 
lämna området och då ska hanteras som avfall. Det blir då entreprenören som får söka tillstånd 
för det. 

Anser du att tillvägagångssättet idag kan förbättras gällande återanvändning av 
schaktmassor? 
Det finns två saker; Hur vi hanterar det när vi projekterar, som jag varit inne på. Det andra är 
lite det med återanvändningscentral att projektöverskridande kunna återanvända massor. Om 
inte en återanvändningsterminal finns att tillgå för att mellanlagra massorna gäller då att två 
projekt går samtidigt, med rimligt avstånd och att de ena projektet har överskott och det andra 
har underskott. Om man ska ha tillstånd att köra bort massor måste man tala om vad man ska 
göra med massorna, permanent. Även om ett företag finns i hela landet så kör man inte massor 
till ett annat projekt typ 30 mil bort utan då köper man nytt istället. I vissa delar i landet finns 
det sämre material och då kan det vara så att det inte finns ställen som tar emot materialet på 
grund av att det finns för mycket utan då får man köra det långt ändå för att bli av med 
materialet. Och då tror jag man kommer vara tvungen att tänka en runda till. 

Det som kommer driva det här med att återanvända det är länsstyrelsen med regelverk. Vad jag 
tror och misstänker är att det är billigt att köpa material och hyfsat billigt att lämna rent material 
någonstans. Det bli när det kommer hårdare och större krav på att hushålla med vatten och 
mark. Det blir hårdare krav på hur man hanterar överskott och underskott i projektet. Det är då 
jag tror att det blir stora förändringar. Om man ska få en stor förändring så tror jag det handlar 
om regelverket. Sen vet jag inte om jag tycker att det behövs strängare regelverk om jag ska 
vara ärlig. Jag tror att om en enskild entreprenör om de lyckas med ett vettigt koncept och lyckas 
med att få tillstånd för detta att dels få tillstånd för att ta massor, lägga dem på en central, och 
sen då få ett tillstånd att det är ett avfall och det skall gå dit från dit och sen på nått sätt få ett 
tillstånd att få flytta de här massorna från centralen till hit och dit. Där i finns en ekonomisk 
drivkraft som då kan driva den hanteringen. Sen är det projektets drivkraft att få en balans i det, 
men om man ska få en stor drivkraft i hela branschen och ett totalt ändrat sätt då är det 
regelverket som gäller. För det kommer att bli dyrare, och det är det ingen som gör frivilligt. 
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Anser du att det finns något att göra gemensamt i branschen för att främja 
återanvändningen? 
Ja absolut, i tidiga skeden i projektering och så kan man försöka lokalisera projekt som behöver 
material om man har material. Men då kommer det här in igen med tillstånd för avfall. Det 
gäller ju att projekten ligger nära varandra och har samma beställare. Kanske borde 
entreprenörerna samarbeta mer för att få en mer övergripande hantering. För att slippa deponera 
och köpa så mycket. Problemet är väl att man måste fånga upp detta tidigt. 

Vad anser du vore en bra typ av plats för en återanvändningsterminal? 
Jag antar att det är där entreprenören inom rimligt avstånd har många projekt. Jag tror dock att 
det kommer vara mest bra material som rullar på dessa anläggningar. Det bästa hade varit är 
om man hade haft lera eller siltigt material, där finns det krav att det skall ligga i 6–9 månader 
innan man får bygga på det. Tidplanen tillåter sällan det, i större projekt gör det då tar man med 
sig det men i små projekt gör det inte det. Om man hittar ett sätt att kunna återvända ett sånt 
material där det finns tid. För det går att bygga på det. Problemet för entreprenören är att 
motivera att det skall byggas med ett sämre material och krävs då att lova att det ska kunna ge 
samma resultat som ett bättre material. 

Har du varit med i något projekt du anser varit föredömligt gällande återanvändning av 
schaktmassor? 
Nej inte föredömligt... Jag var med i ett projekt med överskott av lera och då gick vi tillbaka ett 
varv och beslutade att klä med lera i slänter och så vidare. När det gäller massbalans får man 
inte bli dumdristig, bara för att få massbalans kanske man exempelvis får höja en väg i två mil 
vilket kan medföra fyra månaders förlängning i projektet. Då kanske det är bättre att det inte 
blir massbalans. Det kan ta många år innan en väg börjar byggas så därför är det viktigt att 
skicka med sina rekommendationer på andra alternativ för massbalansen mellan projekterings 
och utredningsstegen, annars kan det hända att det hamnar mellan stolarna och då missas det 
tillslut efter alla år av projektering. 

Vill du lägga till något? 
En bra grej är om man kan hitta mycket berg i ett projekt och då tidigt kan se vad det är för 
kvalitet, det är en stor förutsättning både för miljön och ekonomin. Då kan man krossa det på 
plats. Det gör man inte heller alltid då det kostar mycket pengar. I mindre volymer gör man inte 
alltid det, men i stora projekt gör man nästan alltid det. 

För en återanvändningsterminal anser jag att det är bra om man kan lyckas få tillstånd så att 
man kan köra det till ett ställe tillfälligt och sen vidare. Kan man det så ser jag det positivt på 
att entreprenörerna kan spara massor vid en återanvändningsterminal. 
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Sammanfattning av intervju med Verksamhetschef 1 från
Avfallsanläggning. Erfarenhet: 4 år. 
Hur hanterar ni schaktmassor inom eran verksamhet idag? 
Väldigt varierande, det beror ju precis på vad det är eftersom vi är en avfallsanläggning och 
håller på och sluttäcker en gammal deponi, då blir vi ju oftast mottagare av förorenade 
schaktmassor, dåliga schaktmassor om vi nu ska säga så, som är lerigt och blött och såhär. Rena 
användbara bra schaktmassor det får vi väldigt sällan, de använder de andra 
entreprenadföretagen själva oftast. Så det är föroreningar av olika saker, antingen är det 
provtaget när det kommer hit eller så provtar vi här.  

Vad anser du är bra/ dåligt med eran hantering av schaktmassor? 
Jag tycker nog det är bra att vi finns, för att annars finns det inte avsättning för den typen av 
massor. I framtiden kommer det inte göra det. När alla deponier i Sverige som är gamla är 
sluttäckta då kommer man inte kunna bli av med den typen av massor, och då är det antingen 
att deponera dem, men det är dyrt och det ska man helst inte göra. Då kommer det bli som det 
är nere i Danmark, Holland och nere i dem länderna att man tvättar schaktmassorna och 
återanvänder dem. Det är dyrt och därför gör man inte det i Sverige. Än så länge har vi tippar 
som ska sluttäckas där du kan använda det och vi har gott om naturgrus. Det har man inte i 
Danmark till exempel så där har du krav på sig att det ska återanvändas och då är det tvättning... 
och det kommer bli så i Sverige också. Det blir mycket mindre som du ska ta hand om när man 
skall rena tvättvattnet än om du skulle ta hand om alla schaktmassor och deponera dem. Sen 
har du en deponiskatt också om du ska deponera, med 500 kr/ton. Så på ett lite större projekt 
där det kanske är 30–40 000 ton blir det ju mycket pengar.  

Har ni några riktlinjer gällande hanteringen av schaktmassor som ni skall förhålla er till 
i dagsläget? Vilka kanske man ska säga? 
Ja, vi har mycket att förhålla oss till eftersom att vi är en avfallsanläggning och är så stora. Så 
det krävs tillstånd från Länsstyrelsen att bedriva verksamheten. Dels är det hela regelverket 
inom avfallslagstiftningen sen är det dem kraven som Länsstyrelsen har satt på oss för att vi ska 
få vårat tillstånd. Och dem har bestämt till exempel vilka massor vi får använda i sluttäckningen 
av gamla deponin, vilka föroreningshalter det får ha, om vi ska använda dem som ett 
utjämningsskikt under tätskiktet. Eller om vi får använda dem som ett skyddsskikt ovanför 
tätskiktet.  

Anser du att tillvägagångsättet som finns idag kan förbättras gällande återanvändning av 
schaktmassor? 
De kan det ju absolut, och det kommer det att bli tvunget att göra och det är tvättning. Om 10 
år är jag ganska säker på att vi gör det i Sverige också. 

Vad skulle du anse var en viktig förändring gällande främst återanvändning av 
schaktmassor i erat företag, men också i hela branschen? 
Ja du... Det som kommer att påverka hela branschen är det jag har sagt innan. Med att 
avsättningsmöjligheterna inte kommer finnas på samma sätt länge, du tvingar fram tvätt och 
sen tror jag att det kommer bli svårare och svårare för företagen att ha schakttippar lite här och 
var, det man har gamla tillstånd för och så där. 
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Vad skulle man kunna göra för att öka samarbetet parter emellan? 
Vi försöker hela tiden och få vara delaktiga. Och det får vi inte ens internt alltid, man 
förstår inte, utan rätt vad det är kan det bara stå en lastbil här och vet ingenting. Chauffören 
vet sällan nånting egentligen, han vet inte ens vad han har på flaket. Så vi får väl börja internt 
till att börja med. Jag tycker vi ska vara med redan i ett uppstartsmöte. Vi har varit det någon 
enstaka gång. Jag tror det gagnar alla, men det är sällan det funkar så tyvärr. Så vi får liksom 
som en samsyn på det, hur vi ska göra och hur vi ska lägga upp det. Vad ska dem ha med sig 
när dem kommer? Vad ska chauffören veta när han kommer, för att det ska bli rätt? För ofta är 
det kanske, det kan vara sex-sju olika klasser på materialen som kommer och det kommer 
om vartannat. Först är det viktigt att chauffören vet vad han har på flaket, och där ska vi 
bestämma gemensamt på nått vis, vad ska vi kalla det och vad ska chauffören säga, så att han i 
vågen vet nu är det de här och det ska tippas där. Det är ju alla dem bitarna. 

Du sa att entreprenörerna har dålig kunskap, vad är det som de inte har så bra koll på? 
Dem tar ju oftast in en konsult, eller de tar ju inte in den, utan projektet tar ju in den, som 
gör en utredning en saneringsutredning, sen kommer en entreprenör som ska utföra grävjobbet 
som får denna utredning på 80 sidor. Och sen så får vi en fråga, och då vet de oftast inte ens 
vad de ska fråga. De vill ha lite priser, heter det då. Dem kan inte läsa ut rapporten och tala om 
vad det är dem vill ha ett pris på, utan då blir det istället, det kommer ett mejl ”Jag vill ha 
pris på det här” och så kommer rapporten på 80 sidor, så ska jag läsa den på 80 sidor för att 
tala om för dem, att det här är det du vill ha pris på. Men en del kommer i god tid och 
talar om att de behöver hjälp, och då löser man problemet. Dem skulle behöva ha en 
miljöingenjör som vi har, alla entreprenadföretagen skulle egentligen behöva ha en egen. 

Skulle du anse att en återanvändningsterminal där schaktmassor kan tas omhand på 
plats eller vidare till projekt inom företaget skulle öka återanvändningen av 
schaktmassor? Ja absolut och så funkar det väl på sina håll idag. Kommunen har ju sin 
egen så, med intern masshantering.  

Anser du att det är ekonomiskt försvarbart att återanvända schaktmassor, 
Varför? /Varför inte? 
Ja, det är klart är det så pass rena massor så att du kan återanvända dem så ska de självklart 
återanvändas, absolut! Alternativet är att spränga fram nya massor men det ska vi inte göra om 
vi inte behöver. Så självklart skall allt återanvändas som kan återanvändas. 

Ur miljösynpunkt hur arbetar ni med de schaktmassor som ni får in? 
Provtagning då för att säkerställa, vi tar mycket provtagning även på sånt som det inte ska va. 
Men vi känner ibland att vi vill göra det i alla fall. Det kan vara av olika anledningar, men 
det är provtagning för att vara säker på vad är det för nånting vi lägger. Sen 
kräver vi schaktdeklarationen på materialen som vi tar emot. Där avfallslämnaren talar om 
vad det är för nånting och han är ansvarig för sina uppgifter.  

Var förvarar ni schaktmassor? Var anser du vore en bra typ av plats för att förvara 
schaktmassor vid en eventuell återanvändningsterminal? 
Det beror precis på vad det är för nånting. Helst är det så att vi vet precis vad det är för nåt 
när det kommer in. Och då vet vi precis vart vi ska göra av det och är det då massor vi kan 
använda i sluttäckningen som vi kan använda så ska det gå direkt dit upp där det ska va. Sen så 
lagrar vi på oss mycket material så vi har när man har lagt på den här plastduken för då skall 
de så fort som möjligt på ett skyddsskikt på plastduken. Vilket gör att vi måste ha ett ganska 
stort lager 
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av schaktmassor, då vill vi lagra den så nära som möjligt den etappen av sluttäckningen som vi 
jobbar med. Så att vi har så kort sträcka som möjligt och flytta på det sen när vi måste 
flytta det. Men allt handlar ju egentligen om att försöka tippa det på rätt ställe från början. 
Så man inte behöver hålla på och flytta på grejerna för det kostar oerhörda pengar och 
miljön helt i onödan. Rätt plats från början om det går.  

Vad ska man tänka på geografiskt när man skall ha en verksamhet så som 
en återanvändningsterminal?  
Det är ju närheten egentligen. Men det är klart skall du ha en avfallsanläggning då vill du 
inte vara för nära, då vill du inte ha grannar och grejer som stör. Det vill du inte annars heller 
kanske. Om du räknar med att du ska köra där på kvällar och sådär så vill du inte ha grannar 
att bråka med. Sen är det klart en ren schakttipp har ju sällan problem med lukt och så utan 
det är buller och såna saker. Man kanske skall vara där och krossa sten och betong till och 
med. Då är det lite avstånd som gäller och sådär. Men annars är det så nära som möjligt på 
grund av transporter. Transporterna är tyvärr alldeles för billiga. Det är alldeles för billigt att 
köpa en lastbilstransport. Pengar är det ända styrmedlet så därför flyttar man på schaktmassor 
långa sträckor. Tjänar man fem spänn på och köra det i tio mil.. då kör man det i tio mil.. det 
är bara pengar. 

Har ni något projekt som du anser varit ett föredöme gällande återanvändning av 
hantering av schaktmassor? 
Vi var med i ett projekt och det funkade ganska så bra som det skulle. Vi provtog det 
mesta, men det va ju även sånt annat som man visste, det var ganska så bra knas och 
chaufförerna visste vad dom hade och så vidare. Och ett projekt som har varit nu precis…
Vi var på plats tillsammans och gick igenom alltihopa innan och vi fick alla förutsättningar 
och vi bestämde gemensamt hur vi skulle jobba. Funkade också i stort väldigt bra. Det var 
någon gång någon ny chaufför kom in som inte riktigt hade fått rätt uppgifter eller sådär men 
det funkade också i stort väldigt bra. Det är väl dom jag kan säga såhär i närtid som har funkat 
bra. 
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Sammanfattning av intervju med Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
1 & 2 från Kommunal verksamhet.  Erfarenhet MI1 15 år,       
MI2 1,5 år.
Vilken roll har ni gällande hantering av schaktmassor? 
Vi är miljöinspektörer på en tillsynsmyndighet, när ett företag vill återanvända schakt och det 
är anmälningspliktigt kommer de i kontakt med oss. Vi har ansvarar för tillsynen inom 
miljöbalkens område när kommunen har tillsynsansvar. 

När blir hantering av massor anmälningspliktigt? 
Återvändning av schaktmassor för anläggningsändamål är anmälningspliktigt enligt 
miljöbalken då användningen innebär ringa risk. Det är upp till företagen att avgöra om de 
anser att användningen, de massor man vill använda och den plats man vill använda dem på 
utgör en risk och i så fall hur stor den risken är. Då kan de avgöra om de ska anmäla till oss., 
Lämnas en anmälan in hanterar vi det utifrån Miljöbalkens principer. 

Hur utvärderar man det? 
Vi utgår från Naturvårdsverkets handbok, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 2010:1. 
Sen tittar vi på vad är det för typ av massor som ska användas, vad är riskerna med förorening 
i dem, hur ser platsen ut där massorna ska återanvändas. Finns det några skyddsvärda objekt 
där, så att det är det man har att utgå ifrån. 

 Gör man t.ex. en utfyllnad på en betesmark klassas det inte som anläggningsändamål, då är 
det anmälningspliktigt enligt 12:e kapitlet 6:e paragrafen i Miljöbalken, vilket Länsstyrelsen 
har ansvar för. Då tittar man på naturvårdsaspekterna i den utfyllningen, kanske inte så mycket 
på föroreningsrisker. 

Vart går gränsen för att det är Länsstyrelsens eller ert ansvarsområde? 
För att det ska vara ett anläggningsändamål måste det ha ett tydligt syfte, exempelvis förstärka 
en väg för att de ska vara lättare för fordon att köra. Finns det ett så kallat anläggningsändamål 
och risken är ringa då är det kommunen. Finns det inget tydligt syfte tydligt syfte men man ändå 
ser ett behov av utfyllnaden då är frågan om ett s.k. 12:6 samråd och då är det Länsstyrelsen 
man kontaktar. 

Vad finns det för svårigheter kring anmälningarna? 
Det är inte alla som anmäler i rätt skede. Det hade underlättat om hanteringen av 
överskottsmassor fanns med redan i planeringsprocessen inför projekten i större utsträckning. 
Det är ofta vi får kommentaren om att det är lite skyndsamt. Lagstiftningen säger att en 
fullständig anmälan har vi sex veckor på oss att handlägga. Sen vi har möjlighet att begära 
kompletteringar om vi anser att vi inte har allt underlagsmaterial vi behöver för beslut. Det går 
väldigt mycket snabbare än sex veckor om allt är komplett från början. Då tar det en till två 
veckor ungefär. Det som brukar saknas är bl. a. karta, otydlig beskrivning av 
anläggningsändamålet och analysresultat.  

Vad har ni för riktlinjer som ni ska förhålla er till i arbete med schaktmassor? 
Främst lagstiftningen och sen har vi prejudikat och så finns Naturvårdsverkets handbok, 
Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 2010:1. När handboken kom fick den ganska 
mycket kritik redan från början att den var otydlig i vissa avseenden och inte täckte in exakt de 
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områden som vi hade behov av egentligen. Den har varit på väg att omarbetas väldigt länge, 
men arbetet har skjutits fram ett år i taget.  

Vad anser ni skulle behöva förändras kring de riktlinjerna som finns idag? 
Man blir väldigt försiktig, kanske onödigt försiktig ibland p.g.a. att det är svårt att bedöma 
risker just. Det finns inget konkret att hålla sig i, vad är okej och inte? Det måste bedömas från 
fall till fall, lite mer ramar kring det skulle behövas. Det blir mycket gråzoner där man själv 
måste tolka, vilket inte alltid är så lätt. 

Tycker ni att de riktvärden och gränshalter som finns idag är rimliga? 
Där har vi bara mindre än ringa risk att förhålla oss till egentligen. Det är mindre än ringa risk-
värdena som vi har att förhålla oss till och de är hårt satta. Därifrån och uppåt skulle vi behöva 
lite mer vägledning, hur man skall se på halter i olika typer av massor t.ex. 

Tror ni att värdena hade kunnat vara högre men ändå fungera för att öka 
återanvändningen? 
Ja på vissa platser under vissa förutsättningar, det är sådanna saker vi skulle behöva lite mer 
vägledning i. På helt ren mark ska man inte lägga vad som helst, men sen kanske det finns 
andra platser där det inte hade varit ett lika stort problem.  

Tror ni att andra företag och branscher anser att era riktlinjer ökar återanvändandet av 
schaktmassor, varför, varför inte? 
Nej Det hade inte varit bra att få alla sorts massor på alla typer av platser. Men det är klart att 
allting hade varit lättare om det inte hade behövt vända sig till oss.  

Är det naturvårdsverket som har satt riktvärdena? 
Ja, de har tagit fram handboken och gjort underlagsmaterialet till den. det är ingen lagstiftning, 
men det är som sagt det vi har att förhålla oss till. Det finns ju inga gränsvärden lagstiftade det 
är bedömningar av enskilda fall och då fastnar man ofta i riktvärdena. Men man kanske borde 
jobba mer med platsspecifika riktvärden. 

Så det skulle hjälpa både er och branschen om handboken blev mer utförlig för att kunna 
ha fler alternativ? 
Absolut, då har man nått man kan hänvisa till när man pratar med verksamhetsutövare, det är 
lättare att förklara var vi får allt ifrån. 

Vilka lagar är det som styr vart massor kan läggas? 
Det är miljöbalken som är huvudlagstiftningen. har det som lagstiftningen säger, tillståndsplikt 
om risken är mer än ringa, vid ringa risk är det anmälningsplikt. Vid mindre än ringa risk 
hamnar man utanför anmälningsplikt, det kan fortfarande behövas ett 12:6 samråd risken ska 
bedömas utifrån massorna och platsen 

Vad anser ni skulle vara en viktig förändring gällande främst återanvändning av 
schaktmassor inom er verksamhet, men också inom hela branschen? 

Tydligare riktlinjer för vår del i alla fall, men även att företag vågar kontakta oss.. kunskapen 
ute hos entreprenörerna, det är säkert så att de inte alltid vet att de ska kontakta oss eller att de 
känner att det blir jobbigt om de kontaktar kommunen för då kommer vi ställa krav. Vi hade 
två utbildningar förra året för branschorganisationer vilket var på deras önskemål. De som 
kommer är ofta lite intresserade av den sidan av branschen. Mindre företag är svårare att nå för 
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dem kanske inte har den tiden att ta sig till ett sånt tillfälle. Det är svårt att nå de som inte bryr 
sig eller inte vet också. För det är inte alla som veta att de ska anmäla till oss. 

Skulle ett ökat samarbete inom branschen gynna återanvändningen av schaktmassor? 
Ja Det känns som om man inte har så mycket kontakt med varandra. Ibland finns behov av 
massor i ett projekt och överskott i ett annat, då skulle man kunna prata med varandra om det 
istället för att hålla det för sig själv.  

Vad skulle krävas av aktörerna då? 
Man måste sätta nivåerna mellan de olika aktörerna. 
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Intervju med Miljöskyddshandläggare 1 & 2 från Statlig 
myndighet. Erfarenhet: MH1 23 år, MH2 6 år. 

Vad har ni för arbetsuppgifter och roller gällande hantering av schaktmassor? Deponier 
och avfallsanläggningar. Vad gäller schaktmassor är Länsstyrelsens roll 
tillsynsvägledning till kommunen. Där de kan få råd i olika projekt. När det gäller hantering 
av schaktmassor kan det komma upp i olika sammanhang. De har tillsyn på en del 
industrier så när det gäller sanering på en industri och de behöver gräva upp, där 
kommer vi in på schaktmassor och då är det var de ska göra av de schaktmassorna. Men då är 
det ofta förorenade massor då får man ta prover och konstatera var de ska hamna, deponi för 
farligt avfall eller om de är så pass rena för att använda som konstruktionsmaterial för att 
sluttäcka deponi. Eller att man till och med kan ha dem som anläggningsändamål ute i 
naturen.  

För åtgärder som varken kräver tillstånd (B) eller anmälan (C) kan man ändå behöva samråda 
med Länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken. Detta kan gälla mindre utfyllnader med rena 
massor. Samrådet syftar främst till att säkerställa att inte natur- och kulturmiljövärden 
skadas av utfyllnaden. 

Hur många års erfarenhet har du gällande arbete kring schaktmassor? 
MH1; sen mitten av 90-talet, MH2; 6 år.   

I vilket/vilka skeden av hanteringen med schaktmassor kommer ni in med ert arbete 
kring detta? 
Det beror på, (visar en bild) på de olika nivåerna är det kommunen eller Länsstyrelsen som 
skall hantera det. Beroende på de olika nivåerna kan det vara så att vi blir inkopplade i ett 
senare läge när kommunen vill ha vägledning eller inte.  

Vad har ni för riktlinjer som ni skall förhålla er till i ert arbete kring schaktmassor? Det 
är ju då naturvårdsverket, avfall Sverige, SGI (statens geotekniska institut), och även 
Länsstyrelsens egna handböcker. De har olika miljösamverkan i de olika länen. Länsstyrelsen 
i Jönköpings län i samverkan med länets kommuner tar fram vissa rapporter. Vi har 
självständiga roller och vi kan inte exakt säga vad kommunen skall göra utan ger generell 
vägledning. Tillsynsvägledningen kan bara exempel på frågor att vad ska vi göra med det 
här ärendet och vi ger ett generellt svar men det kan och vara att de skickar ett ärende 
som kommunen fått in tillexempel om att använda schaktmassor på ett visst sätt eller så 
och då skickar dom det på remiss till oss och då skriver vi ett formellt yttrande i det fallet. 
Normalt sätt är det kommunen som hanterar ärende det är mer när det kommer specifika 
frågor som de behöver mer specifik vägledning i, de har egentligen mer erfarenhet nr det 
gäller att flytta massor inom städerna som byggs o sådär. Om kommunens beslut överklagas 
så kommer det till oss. Om man tittar i miljöprövningsförordningen, det är uppdelat i ABC 
anläggningar, vi har tillsyn på A och B sen har kommunen tillsyn på alla C, så är det uppdelat. 
C-punkter (miljöfarlig verksamhet med anmälan till kommunen) blir på automatik 
kommunen som skall hantera. Kommunens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.  
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Anser du att era riktlinjer bidrar till att öka återanvändningen av schaktmassor?  
Tror du att andra företag och branscher anser att era riktlinjer ökar återanvändandet av 
schaktmassor? Varför/Varför inte? Upplever ni att dom är positiva till ert arbete eller 
negativa? 
Det kan vara olika, de som jobbar mer med industrier och så kanske har lite mer förståelse för 
de förordningar och lagar som finns men man kommer ju i kontakt med enskilda markägare 
eller små entreprenörer de kan inte ha koll på hela lagstiftningen då dom inte har någon 
organisation att fråga och så. Det kan göra att dom kommer in försent, gräver först och frågar 
sen. Då kan det nog upplevas att man ställer hårda krav i efterhand. 

Anser ni att de riktlinjer som finns idag kan förändras, gällande riktvärden, gränshalter 
mm?  
Vi är styrda av lagstiftningen, det är miljöbalken med alla regler och föreskrifter. Det finns mer 
generella regler i inledningen av miljöbalken, att vi ska jobba mot ett hållbart samhälle och 
minska avfalluppkomsten och följa avfallshierarkin, det står i början av paragraferna. Sen finns 
det mer specifika regler som mer direkt kan reglera rätt eller fel. Det största tolkningsutrymmet 
finns ju i de inledande paragraferna. Det kan tolkas väldigt olika men skall ligga till grund för 
hur vi tolkar de andra paragraferna. Detta är en del som styr hur vi vägleder kommunen. 
Lagstiftningen styr att det skall bli en ökad återvinning och återanvändning, det är ju för att få 
verksamhetsutövare att ta ansvar som dessa lagar finns. 

Anser du att tillvägagångssättet som finns idag, gällande återanvändning av 
schaktmassor, kan förbättras?  
Information ut är väl det som är viktigt. Det är alltid svårt med information om vad som gäller. 
Det är nog de allra viktigaste i detta sammanhanget. Sen är det också bra för lagefterlevnaden 
om den är lätt att förstå, på alla områden om inte minst avfallsområdet skulle vara önskvärt om 
man kunde ha enklare och tydligare regler. Sen beror det också på vilken ambitionsnivå man 
har, i Sverige har vi oftast hög ambitionsnivå när det gäller miljölagstiftningen då blir det också 
ofta tillkrånglat för man vill få med både det ena eller det andra i lagstiftningen. Det är lite det 
priset man får betala, att vi har höga ambitioner på miljöområdet. Då blir regelverket krångligt 
och det kan få till följd att man inte följer det för att man inte förstår sig på det. 

Vad anser du skulle vara en viktig förändring gällande främst återanvändningen av 
schaktmassor inom er verksamhet men också inom hela branschen? 
Det är så svårt det här med schaktmassor för det kommer upp så väldigt mycket och det är svårt 
att ta tag i hela den branschen. Ja… Ökad planering och dialog med miljöexpertis med 
miljökonsulter som dom själva anlitar och sen miljömyndighet. Att få tid att planera så att de 
helt plötsligt inte får massor över som de måste göra sig av med på snabbast möjliga sätt. 
Lagstiftningen säger ju detta egentligen men i verkligheten är man inte alltid så påläst och inte 
så planerad så man befinner sig inte i de bästa av världar. Det uppkommer ju också massor som 
inte kan användas, tillslut så kan de kanske vara deponi som återstår av det som är kvar, så att 
man är ute i god tid att söka tillstånd till deponi för det som inte kan användas. Så fler 
schaktmassdeponier kan jag se det som. Istället för att vi ska ha de någonstans där man inte bör 
använda det, eller inte går att använda det. 
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Kan ni se att det i branschen görs påhittade ändamål för schaktmassor? 
Ja det kan man se, man måste alltid ha ett syfte för att anlägga någonting och då kan man se att 
det är enorma mängder som inte ska behövas för det ändamålet som är beskrivet och då kan 
man se att det är en ”förtäckt deponi”. Vi kommer i kontakt med detta genom kommunen och 
då gäller det att vi vägleder dem att ställa rätt frågor och så vidare. 

Anser du att en återanvändningsterminal där schaktmassor kan lämnas samt säljas skulle 
kunna öka återanvändningen av schaktmassor?  
Hmm.. man lämnar in dem och lägger dom på lager och sen så…. Ja det kanske kan vara 
någonting utan att ha tänkt nått mer på det egentligen. Då är det en prövad 
återanvändningsterminal så de har sina tillstånd. Och sen att man har koll på de massorna som 
kommer in. Det låter som att det kan vara en pusselbit i det hela för att öka återanvändningen 
av schaktmassor. Men viktigt att det sker under kontrollerade former. Vi är positiva till det 
tänket men det handlar också om transporterna. Det finns någon gräns där det inte är 
miljömässigt motiverat att transportera avfall väldigt långt bara för att det ska hamna på en 
återvinningscentral för att eventuellt kunna användas någon annan stans. Det är åter igen 
avfallshierarkin, planera för att avfallet inte skall uppkomma o i andra hand att återanvända 
inom det området där det tagit. Var rent geografiskt det bör finnas en återanvändningsterminal 
är något man behöver ta upp i sin ansökan.  

Varför skulle man vilja öppna nya deponier? 
Gamla deponier har ingen bottentätning och där ligger båda farligt avfall och icke farligt avfall, 
som ligger olämpligt till. När det regnar så sköljs föroreningarna ur och går igenom. Så de 
deponierna måste vi täcka igen. Men de här schaktmassdeponi, inte för farligt avfall, men mer 
rena schaktmassor som inte kan användas till anläggningsändamål då behöver vi deponier för 
icke farligt avfall eller för inert avfall. Deponierna ska utformas enligt förordningen om 
deponering av avfall för att påverka miljön så lite som möjligt.  

Har ni någon tanke om hur den här informationen skulle kunna nå ut mer och i större 
utsträckning?  
Jag vet att någon kommun har haft ett projekt där de har kallat samman entreprenörer och så 
och informerat och det är ju ett sätt att nå ut med information. 

Vill ni tillägga något? 
Det är ett viktigt område, det är viktigt att bra information går ut till verksamhetsutövarna. 

Om det blir tillräckligt kännbart och krångligt att inte följa miljöreglerna då skaffar sig 
företagen den kompetensen av ren självbevarelsedrift. Det vill ju till att man som 
miljömyndighet att man är tydlig mot de här verksamhetsutövarna att om det kommer fram så 
är det inget som tolereras att man inte följer lagstiftningen.  
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