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Ecoloops arbetsmetodik



- Materialhanteringen starkt 
nedbruten till de enskilda 
projekten. 

- Ingen vet hur mycket lastbilar 
som kör runt på jord och 
bergmaterial. 

Masshantering – dagens läge
“Take, make and dispose”

- Åkerierna uppger ca 50 % bygg 
och anläggningsrelaterat. 25% 
jord och berg 

- Jord & schaktmassor  
transporteras allt längre 

(150% längre senaste 4-5 åren) 

- Kostar allt mer för kvittbliva



Önskvärt läge 
- Minska transport och öka 
återvinningen genom mer cirkulär 
hantering av massor



Optimass-verktyg

Att tillhandahålla en översikt
över massbehov och
schaktvolym i en region, på
översiktsplane-horisont,

samt ge en översikt över
tillhörande transporter och
deras effekter.



Exempel Stockholmskommun
Målet att bygga bostäder för 10 000 nya invånare tom 
2025 kommer enligt prognos att ge upphov till

Schaktning och behov för byggande 

av bostäder för 10 000 invånare

Antal transporter (st) 177 000

Transportsträcka (km) 15 500 000

Energianvändning (MJ) 211 000 000

CO2-utsläpp (ton) 17 000

500 000

450 000 Schaktning (m3)

Materialbehov (m3)



Resultat av scenarioanalys



NÖT-terminaler
(Nära Öppna Tillfälliga)

Exempel Tvärförbindelsen 
Södertörn : Samordning och 
återvinning av massor kan 
minska massornas 
transportsträckor med cirka 15 %



Ytor för lager i samverkan

Skärholmen /
Kungens kurva

Botkyrka Eriksberg

Huddinge, Glömsta

2016-08-07

Huddinge, Gladö kvarn

Haninge Albyberg



Vinster
Perioden 2021-2030

Skärholmen/Kungens kurva

Botkyrka Eriksberg

Huddinge, Glömsta

Huddinge
29 mkr, 4 000 ton CO2

Botkyrka
42 mkr, 9 000 ton CO2

Trafikverket
50 mkr, 8 000 CO2

Huddinge
89 mkr, 16 000 ton CO2

2016-08-07

Huddinge, Glömsta

Huddinge, Gladö kvarn

Haninge Albyberg

Haninge
74 mkr, 12 000 ton CO2



Resultat:
Lämpliga lägen för 
materialterminaler

Föreslås som mål till 2030



• Flera kommuner intresserade av frågan. 
Huddinge blir ev först med NÖT terminal

• Lättare att peka ut platser för nya täkter och 
materialbearbetning med stöd i regional 
bild/regionala samband.

Vad händer framöver i regionen och nationellt? 

bild/regionala samband.

• Trafikverket intresserat både på projektnivå 
och regional planering

• Regeringen intresserad av transporter i 
byggsektorn, en första workshop genomförd i 
augusti. 



Kristina Lundberg,Tel 073-6742622
kristina.lundberg@ecoloop.se

kristina.lundberg@ltu.se

Tack! 

kristina.lundberg@ltu.se


