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Bakgrund
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• Projektet finansieras via SBUF, NCC och dess 

breda referensgrupp

• Projektet stödjs av Anläggningsforum

• Projektet bygger på det tidigare SBUF-

projektet: 

CIRKULÄR HANTERING AV MASSOR I BYGG-

OCH ANLÄGGNINGSPROJEKT

• Chalmers

• Länsstyrelsen

• BEAst

• Västra Götaland

• Maskinentreprenörerna

• Massbalans

• NCC

• RGS Nordic,

• Skanska,

• Sveriges Åkeriföretag

• Swerock, Trafikverket

• TRB

• Tyréns

• Veidekke
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Problemställning
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Avfallsmängder
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För stor konsumtion!

• Världen: 1,7 jordklot

• Europa: 2,8 jordklot

• Sverige: 4,2 jordklot

• Ger flera konsekvenser; 

• Klimatförändringar, 

• överutnyttjande av resurser, 

• minskad biologisk mångfald, 

• brist på vatten

• Byggsektorn är en av de sektorer 

med störst miljöpåverkan.

• Sektorn förbrukar 25-40 % av alla 

resurser, energi och 

växthusgasutsläpp
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Vad ska ske till 2045?

Genom parisavtalet har Sverige bland annat förbundit sig till:

• Hålla ökningen av den globala medeltemperaturen under 2 grader C, med sikte på inte överstiga 1,5 grader 

C.

• Öka anpassningsförmågan för skadliga effekter av klimatförändringarna

• Anpassa de finansiella flödena så de går att förena med minskade växthusgasutsläpp

• 2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, en klimatmål och ett 

klimatpolitiskt råd. Det långsiktiga målet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 

2045. Stöds av bygg- och anläggningssektorns färdplan ”Fossilfritt Sverige”

• Studier visar att omkring 16 procent av klimatpåverkan från ett anläggningsprojekt kan kopplas till 

masshanteringen. För att minska miljöeffekterna av masshanteringen så behöver återvinningen av massor 

öka.
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Trafikverkets nya klimatmåls-trappa
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Men! Masshantering fångas inte upp till fullo!
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Avfallshierarkin
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Syfte, mål, tillvägagångssätt
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• Syfte: kartlägga både vilken kompetens, 

vilka behov och vilka befintliga digitala 

verktyg som finns i branschen, med fokus 

att på så sätt kunna skapa konkreta råd 

utifrån ett entreprenörsperspektiv.

• Det övergripande målet är att ta fram 

konkreta entreprenörsråd för att underlätta 

en mer hållbar cirkulär masshantering.

Tillvägagångsätt:

Söka och sammanställa information via

litteratur, rapporter och webbsidor, samt föra

dialog med aktörer genom en workshop.



Begreppet digitalisering
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• I svenskan och engelskan skiljer man på 

begreppen digitisering (digitization) och 

digitalisering (digitalization). 

• Digitization: aktiviteter som syftar till att 

översätta information av olika slag till 

digital information, så som att scanna in 

en bild eller ett dokument till ett digitalt 

arkiv. 

• Digitalisering: digital kommunikation och 

interaktion mellan människor, 

verksamheter och saker blir självklara 

(Digitaliseringsrådet, 2022). 



Byggbranschens elektroniska affärsstandard 
BEAst
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• Ideell förening som tar fram gemensamma 

standarder och arbetssätt för digital kommunikation i 

byggbranschen. 

• Syftet med initiativet är att digitalt och 

standardiserat, enklare och med högre kvalitet 

rapportera, fånga, analysera och hantera avvikelser, 

för att säkerställa uppfyllnad av klimatmålen och öka 

effektiviteten i byggbranschen

• ELSA-projektet:

• Fokuserar i dagsläget framförallt på uppföljning 

och analys av energiomsättning, 

växthusgasutsläpp, hantering av schaktmassor 

samt inköpta produkters miljövarudeklarationer för 

stål, betong. 

• Trafikverket kommer testa att ställa krav på att 

data ska mätas och samlas in. I det tredje steget 

ställs krav på besparingar och där entreprenören 

ska kunna mäta och redovisa besparingarna

• ELSA pilot:

• NCCs entreprenad i projektet Korsvägen,

Västlänken. Här genomförs mätning och

uppföljning av information kring schaktmassor och

anläggningstransporter.



GeoBIM
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• Metod utvecklad av Tyréns

• Syftar till att effektivisera 

hanteringen av 

undermarks-information i 

samband med planering 

och projektering. 



Andra digitala tjänster och verktyg
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• Pinpointer

• Optimass

• Pipechain

• Smartmass

• etc



Förslag på utvecklat digitalt arbetssätt
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• Mycket information om massor tas fram i 

olika syften

• Informationen når specifik användare och 

stannar där, bärs inte med till andra 

aktörer

• Brist på samordning av informationen

• Användning/samordning av befintliga 

system och befintlig information för att 

använda/bära mass-info kan skapa mindre 

osäkerheter kring masshantering
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Rekommendationer
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Samordning inom och längs värdekedjan

Masshantering behöver vara i fokus under ett projekts olika stadier, planering, projektering, upphandling och utförande. 

Med tidig planering i projekt går det att jobba för att undvika och minska schaktning genom massbalansering ex. justera höjds ättningar, 
justera placering av byggnader) och även hitta avsättning i närliggande projekt. 

Kunskapsrelaterade råd

Entreprenörer rekommenderas att följa utvecklingen inom standardisering för digitala arbetssätt. 

Peppol är en europeisk standard som BEAst kommer anpassas till. Beställare så som Trafikverket kommer framöver ställa krav på att 
miljödata för transporter av bland annat schaktmassor ska delas i form av BEAst – meddelanden. 

Lagar och tillstånd

Det krävs förändringar och förtydliganden i lagstiftningen så förutsättningarna för att återanvända massor blir enklare och t ydligare. 

Ekonomiska incitament och affärsmodeller

• Det är möjligt att genom samordning av befintliga digitala verktyg skapa en mycket större spårbarhet och bära information om massor i en 

hög grad än vad som görs idag. Sådana arbetssätt behöver testas i exempelvis utvecklingsprojekt.

• Det är viktigt att aktörer som utvecklar digitala arbetssätt använder digitala språk som är kompatibla med andras digitala ar betssätt. Annars 

kan det skapas än större hinder för att åstadkomma obrutna dataflöden för massor.




