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Förord
Det sägs ibland att Trafikverket är landets största ’massomflyttare’ sedan inlandsisen.
Oavsett sanningshalten i detta är hanteringen av jord- och bergmassor omfattande och
energikrävande. Dessutom är masshanteringen en ansenlig aspekt av samhället
resurshushållning. Olika metoder prövas löpande för att finna effektivare
resurshantering och en webbaserad handelsplats för massor är troligen en värdefull
pusselbit för detta.
Denna rapport har tagits fram under ledning av Markus Paulsson på Stiftelsen TEM vid
Lunds universitet på uppdrag av Trafikverket. Rapportens innehåll överensstämmer inte
nödvändigtvis med Trafikverkets uppfattning i frågan.

Borlänge, september 2011
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Sammanfattning
Det finns många fördelar med att använda en gemensam handelsplats jämfört med
dagens arbetssätt. Det har tidigare beskrivits att behovet av transporter minskar med 1030 % när man byter massor i närområdet i stället för att köra till deponi. Förutom att det
leder till minskad trafik med tunga fordon (vilket innebär minskad bränsleåtgång,
minskat slitage på vägarna, minskad olycksrisk, minskat buller m.m.) minskar det också
behovet deponering och uttag av jungfruligt material.
Minskade kostnader för transporter och för deponi leder till minskade kostnader för
ägarna av de jord- och schaktmassor som uppkommer vid bygg- och
anläggningsarbeten. Om kostnaderna sjunker bör det leda till att anbuden går ner i pris,
vilket gynnar beställare som Trafikverket och många kommuner. Det är framför allt i
storstadsområdena som kostnaderna för att bli av med massor är höga. När en
handelsplats lanseras är det ett eller flera storstadsområden som man bör börja med.
En handelsplats för massor kan också användas av myndigheter för att uppskatta
massbalanser. På så sätt kan det fungera som ett internt verktyg och underlätta
planeringen redan tidigt i processen och på så sätt minska behovet av transporter av
massor. Om myndigheter samarbetar med handelsplatsen kan de ta del av
informationen om jord- och schaktmassor, så som volymer och transporter. Dessutom
kan det bli lättare att nå entreprenadbranschen med information.
Vår marknadsundersökning visar att det finns ett behov och en betalningsvilja för att
använda en internetbaserad handelsplats för att köpa och sälja över- och
underskottsmassor från bygg- och anläggningsarbeten. Vår bedömning är att det är
möjligt att bygga upp en handelsplats och att driva den med lönsamhet.
Det har tidigare startats några handelsplatser i Sverige men ingen av dem finns kvar
idag. Däremot finns det en livaktig motsvarighet i Finland. Erfarenheter visar att
kundfokus är viktigt, att det tar tid att bygga upp och driva en handelsplats och att man
måste marknadsföra tjänsten så att man når över en kritisk massa av användare. En
viktig fråga är också att man bara handlar med massor fria från föroreningar. Osäkerhet
om man handlar med förorenade massor kan skada trovärdigheten för handelsplatsen.
Tre driftsformer är tänkbara för en handelsplats:
Offentligt ägd och driven marknadsplats
Privat ägd och driven marknadsplats
Privat driven marknadsplats med offentligt stöd för bra funktionalitet och bra
informationsåtkomst
Då huvudsyftet för Trafikverket är att starta en självfinansierande handelsplats som
överlever de första årens etableringsfas är det den tredje driftsformen som har flest
fördelar. För att kunna förverkliga det rekommenderas att en teknikupphandling
genomförs. På så sätt kan man stödja framväxten av en handelsplats, samtidigt som man
slipper ta ansvar för den fortsatta driften. Upphandlingskriterierna bör bestämmas av en
bred grupp med aktörer och man bör knyta an till det arbete som redan pågår i
storstadsområdena med att utarbeta miljökrav på upphandlade tjänster. Upphandlingen
bör genomföras stegvis med ett storstadsområde per år.

Uppdragsbeskrivning
Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet har på uppdrag av Trafikverket tagit fram en
affärsplan för en elektronisk handelsplats för överskottsmassor från bygg- och
anläggningsarbeten. Målsättningarna med arbetet från Trafikverkets sida har varit att:
•

identifiera relevanta aktörer/intressenter och dessas roll och intresse

•

grovt bedöma massvolymer

•

bedöma kopplingar till upphandlingskrav

•

identifiera lämplig organisation att finansiera och driva handelsplatsen

•

bedöma regionala möjligheter för användande

Den här rapporten presenterar en affärsplan med förslag på hur Trafikverket kan driva
arbetet vidare. Arbetets huvudsyfte har varit att sammanställa tidigare genomförda
relaterade projekt och kartlägga vilka förväntningar som potentiella användare och
andra nyckelaktörer har på tjänsten samt vad de har för intressen av att en sådan tjänst
börjar användas. Information har samlats in genom en litteraturstudie av tidigare
rapporter, en enkätstudie inom bygg- och anläggningsbranschen och genom fördjupade
telefonintervjuer med nyckelaktörer, både offentliga och privata.
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Bakgrund
Vägverket tog 2009 fram en handlingsplan för energieffektiv väghållning (Vägverket,
2009). Handlingsplanen beskriver sju insatsområden: Vägplanering; Projektering och
vägutformning; Konstruktion och byggande av väg; Vägutrustning – elektriska
anläggningar; Drift av väg; Miljökrav i upphandling; Färja. Baserat på en
nulägesbeskrivning och en behovsanalys för varje insatsområde föreslår man i
handlingsplanen konkreta energieffektiviseringsåtgärder inklusive en uppskattning av
deras energisparpotential. Effektiv masshantering är ett återkommande tema inom flera
insatsområden, nämligen: vägplanering; projektering och vägutformning, konstruktion
och byggande av väg samt miljökrav i upphandling.
Att effektiv masshantering anses vara så viktigt beror på att dagens arbetssätt upplevs
som ineffektivt. Entreprenörer med massöverskott har exempelvis ofta dålig kunskap
om närliggande projekt med massunderskott, vilket leder till att överskottsmassor som
hade kunnat användas i närliggande projekt fraktas till upplag och krossanläggningar
för att sedan köpas tillbaka till entreprenadverksamhet som konstruktionsmaterial.
Förutom stor energiförbrukning och koldioxidutsläpp från transporter ger förflyttning
av jord- och schaktmaterial upphov till andra problem, så som buller och
anspråkstagande av mark (Vägverket, 2009).
En juridisk genomgång av gällande lagrum fann följande: ”Uppgrävda massor är inte
avfall om de är av en tillräcklig god kvalitet (renhet) för att kunna användas och om
innehavaren kan visa att det föreligger hög sannolikhet att de kommer till användning.
Båda förutsättningarna måste vara uppfyllda.” (Vägverket 2007) En avgörande aspekt
för att åstadkomma en effektiv masshantering handlar alltså om huruvida massorna ska
bedömas vara byggmaterial eller avfall.
Samhället har gjort många ansträngningar för en effektiv masshantering. Sveriges
Geologiska Undersökningar, SGU, har gett ut anvisningar för länsstyrelsernas
materialförsörjningsplaner. Naturvårdsverket har tagit fram en nationell avfallsplan
med målet att minska avfallsmängder och öka återanvändningen i t ex
infrastrukturanläggningar. I samhällets strävan att nå en effektivare masshantering bör
EU:s avfallshierarki följas – principer som idag används för olika typer av avfall:

Förebygga
Återanvända
Återvinna
Bortskaffa
Figur 1. Avfallspyramiden beskriver att man i första hand skall förebygga
uppkomsten av avfall, i andra hand återanvända materialet som det är, i tredje hand
återvinna materialet och i sista hand deponera materialet.
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1.

Förebygga avfall – Samhällsplaneringen skall baseras på långsiktiga
lösningar. Onödiga bygg- och anläggningsarbeten som genererar massavfall kan
undvikas om infrastrukturen är genomtänkt, väl lokaliserad och byggd för att
hålla.

2. Återanvända – Transporterna kan minskas och mängden återanvänt material
utökas genom att:
a. Planera bygg- och anläggningsarbeten så att massorna kan användas
inom verksamhetsområdet1, d.v.s. i samma projekt
(massbalansräkningar är ett viktigt verktyg i detta sammanhang). Ett
exempel på dålig planering i projekteringsfasen är att beställaren inte
har ansökt om tillstånd för att kunna höja marknivån vid vägbyggen i de
fall det varit lämpligt, vilket leder till att man inte kan använda
massorna inom verksamhetsområdet, d.v.s. inom samma projekt vid
byggfasen.
b. Hitta direkt användning för rena massor, som inte kräver någon
behandling för att kunna användas i närliggande projekt. I dagsläget
sker återanvändning av rent massavfall till en onödig stor del via
upplag- och krossanläggningar på grund av att man saknar ett effektivt
sätt att utbyta information om massöverskott och – underskott i
närliggande projekt. Man kan underlätta massutbyte mellan olika
projekt genom att planera genomförandet av vissa projekt samtidigt så
att de kan dra nytta av varandras under- och respektive överskott.
3. Återvinna – Återvinning av material sker via lokal krossning/sortering eller
genom transport till ett upplag där materialet sorteras/krossas och/eller väntar
på en köpare. Hade dessa entreprenörer haft bättre information om massbehov
hos olika bygg- och anläggningsarbeten och om återvunna massor som finns till
salu, skulle mängden återvunnet material i olika bygg- och anläggningsprojekt
kunna utökas och användning av jungfruligt material minskas. 2 En speciell form
av materialåtervinning är användandet av jord som täckningsmaterial på
deponierna. Behovet av täckmaterial till deponier styr i stor utsträckning vart
materialet transporteras i en region.
4. Bortskaffa – Onödigt mycket återanvändnings- eller återvinningsbar
massavfall deponeras i dagsläget. Detta sker delvis på grund av att
deponeringsavgifter är så pass låga att incitamentet för att hitta andra
användningsändamål saknas. Förutom de officiella deponier finns det även
många privata lågkostnads-/kostnadsfria ”tippar” på landsbyggen där massor
används för utfyllnad.

1

Tillsynshandledningen (Miljösamverkan Värmland och Västra Götaland, 2010) fastställer att ”Om
massorna återvinns eller återanvänds inom verksamhetsområdet bedöms materialet inte vara avfall. Detta
gäller förutsatt att Naturvårdsverkets kriterier för återvinning uppfylls d.v.s. återvinningen ska ha ett syfte,
mer massor än nödvändigt ska inte användas samt att massorna är tekniskt jämförbara med traditionella
material. Verksamhetsområdet fastställs lämpligen av beställaren i planeringsstadiet för projektet”.
2

”Återvinning av avfall är en åtgärd som resulterar i att avfallet återanvänds eller återvinns enligt angivna
återvinningsförfaranden i bilaga 4 i avfallsförordningen (2001:1063)”. (Miljösamverkan Värmland och
Miljösamverkan Västra Götaland, 2010)
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Enligt Tillsynshandledningen ”Hantering av schaktmassor” (Miljösamverkan Värmland
och Miljösamverkan Västra Götaland, 2010) (nedan kallad Tillsynshandledningen)
betraktas uppkomna jord- och schaktmassor ofta som avfall. Krånglig lagstiftning
upplevs som ett hinder för mer effektiv masshantering (se Bilaga 1 för en kort
sammanfattning av anmälnings-/tillståndsprocessen). Detta har lett till att
tillsynsmyndigheter i vissa fall ”blundat” för lagkrav för att underlätta återanvändning
av avfallsmassor. Ett praktiskt problem är även att det tidsmässigt kan vara svårt att
använda sig av överskottsmassor eftersom avfallsklassade massor som ska användas i ett
annat anläggningsarbete än där de uppstod är anmälningspliktigt minst sex veckor
innan de ska användas (Vall, 2009). Krånglig lagstiftning, avsaknad av kunskap kring
lagkrav och behov av samråd/tillstånd/anmälan vid återanvändning av avfallsmassor
har också gjort deponering av avfallsmassor till en attraktiv, praktisk lösning för
entreprenörer.
Problemet har uppmärksammats av Naturvårdsverket som i februari 2010 publicerade
en Handbok för Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handboken är en
”vägledning för att underlätta återvinningen av avfall i anläggningsarbeten på ett miljöoch hälsomässigt säkert sätt” och den sammanställer ”den lagstiftning som berörs vid
sådan återvinning av avfall.” Naturvårdsverket lyfter upp behovet ”av utveckling av
frivilliga standarder och överenskommelser” och konstaterar att ”även för tillsyns- och
prövningsmyndigheter som arbetar med frågorna finns ett stort behov av att genom
samverkan utveckla praxis inom området”. (Naturvårdsverket, 2010b). Stora delar av de
aktuella massorna klassas inte som avfall och handboken är dessvärre inte alltid
tillämpbar.
Vägverket Region Väst har tillsammans med regionala aktörer varit en av
nyckelaktörerna som drivit frågan om mer effektiv masshantering vidare. År 2003
gjordes ett examensarbete på Chalmers (Krounis Guerrero 2003) där man såg över
transporterna av massor till och från stora projekt som pågick i Göteborgsregionen, både
med dåvarande Vägverket och med Göteborgs kommun som huvudman. En
massdatabas för annonsering om schaktmassorna (överskott respektive underskott)
skall enligt examensarbetets resultat kunna:






minska transporterna av massor med 10-30 %.
minska behovet av jungfruligt material på grund av ökad återanvändning av
schaktmassor
minska behovet av deponering
ge kostnadsbesparingar på grund av ökad samordning
ge ökad kunskap om de transportflöden som är kopplade till mark- och
anläggningsprojekt

Projektet bedrevs som testverksamhet inom Vägverket Region Väst och 2007 byggdes
det en internetbaserad databas för annonsering av schaktmassor, överskott respektive
underskott (se www.massbalans.se ). Testverksamheten genomfördes regionalt i Västra
Götalands län under några månader med en handfull inbjudna aktörer och finansierades
centralt av Vägverket. Efter testperioden utvärderades försöket och bedömningen var att
man skulle fortsätta utveckla projektet. En åtgärdslista togs fram och en av punkterna
var att utveckla en affärsplan för databasen.

9

Dagens arbetssätt: masshantering och beskrivning av
aktörerna
Jord- och schaktmassor uppkommer vid många typer av anläggningsarbeten varav
anläggning av byggnader, vägar och annan infrastruktur står för merparten. De
huvudsakliga ärendetyperna för bygg- och anläggningsarbeten är enligt
Tillsynshandledningen (Miljösamverkan, 2010): mindre jobb t.ex. fjärrvärme och
förberedande markarbeten; asfaltsärenden; PBL-ärenden; användning av avfall för
anläggningsändamål (anmälningsärenden enligt miljöfarlig verksamhet);
infrastrukturprojekt; otillåtna massupplag. Denna och andra beskrivningar från
Tillsynshandledningen kan vara färgade av västsvenska förutsättningar och är inte
nödvändigtvis giltiga för övriga landet.
Arbetsprocessen skiljer sig beroende på projektets storlek och ärendetyp och beskrivs
mer i detalj i Tillsynshandledningen (Miljösamverkan, 2010) Förenklat består alla
ärenden av en planerings- och projekteringsfas och en byggfas. Myndighetskontroll och
tillsyn ingår i all faser. Figur 2 nedan sammanfattar de huvudsakliga frågorna kring
masshantering i respektive projektfas. En mer detaljerad beskrivning av vilka tillstånd
och anmälningar som kan bli aktuella finns i bilaga 1.

Figur 2. Hanteringen av jord- och schaktmassor, från planering till byggproduktion
och uppföljning.

Huvudaktörerna
Markägare/beställare, massproducenter, utförare (entreprenörer), transportörer,
mottagare av massor, ”tippar”, kommuner, länsstyrelser och tillsynsmyndigheter är alla
huvudaktörer när det handlar om massor och de deltar i eller påverkar
masshanteringen.

Markägare/beställare
Markägaren är den som vill få till stånd ett bygg- eller anläggningsprojekt oftast genom
att beställa arbeten som skall utföras. Vem som äger uppkomna massor är en
förhandlingsfråga, men vanligast är att det tillfaller entreprenören. Kommuner och
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statliga verk, som markägare och planupprättare, har stora möjligheter att ställa krav vid
upphandlingar. Om entreprenören redan i ett planeringsskede vet var man kan få
avsättning för uppkomna massor så kan kostnaderna för massorna minska och ett lägre
anbud kan då läggas från entreprenören.

Producenter av jord- och schaktmassor
Producenten kan vara en beställare, entreprenör, underentreprenör eller
materialleverantör (exempelvis täktägare). Tillsynshandledningen (Miljösamverkan,
2010) påpekar att beställaren (privata aktörer, Trafikverket, kommuner m.fl.) har det
yttersta ansvaret för arbetet och därmed för hanteringen av de massor som genereras.
Detta betyder att de är ansvariga för att ställa tydliga krav, överföra information, tydligt
fördela ansvaret för massorna mellan projektets olika parter. I praktiken är det dock
oftast entreprenören som upprättar massbalanser, hittar avsättning för massorna och
sköter kontakterna med tillsynsmyndigheten.

Transportörer
I gruppen transportörer finns inte bara transportföretag utan även producenter och
användare som själva sköter transporten av massorna. Transportörer måste ansöka om
tillstånd hos länsstyrelsen för att yrkesmässigt transportera avfall. I vissa fall ersätts
dock tillståndsplikten med anmälningsplikt.

Mottagare av jord- och schaktmassor
Mottagarna måste följa reglerna i 2:a och 26:e kapitlet (Hänsyn respektive Tillsyn) i
Miljöbalken samt Förordningen om egenkontroll. Enligt dessa lagar har
avfallsproducenten ett övergripande ansvar för att skaffa sig kunskap om sitt avfall och
dess miljöpåverkan, men avfallsanvändaren har det slutliga ansvaret för att bedöma
miljöpåverkan om avfallet återvinns för anläggningsändamål. Trafikverket har tagit fram
särskilda rutiner/riktlinjer för några specifika material, för att användaren av massor
(eventuellt avfallsmassor) ska hantera massorna på ett bra sätt.

Tippar
Ordet ”tipp” används i dagligt tal för platser som tar emot överskottsmassor. En del av
dem mellanlagrar massorna och en del deponerar jord- och schaktmassorna. Vid
mellanlagringen ligger massorna i väntan på köpare och/eller så behandlar/förädlar
man massorna genom sortering, harpning, krossning m.m. Även förorenade massor kan
skiljas från icke förorenade.
På en deponi förvaras massorna permanent. Det finns både privata och offentliga
deponier och hur länge de tar emot material varierar stort. Alla deponier kräver tillstånd
från tillsynsmyndigheterna och mellanlagrar man mer än 10 ton bygg- och rivningsavfall
är det anmälningspliktigt och lagrar man mer än 10 000 ton är det tillståndspliktigt.

Kommuner
Genom sitt planmonopol spelar kommunen en viktig roll när det gäller masshantering.
Kommuner har möjlighet att ta upp frågan om hur massor ska hanteras i ett tidigt skede
i planprocessen, exempelvis redan i översiktsplanen. Genom att skapa
förvaltningsövergripande arbetsgrupper kan man dessutom ta fram lämpliga platser där
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överskottsmassor kan läggas och där man ser ett framtida anläggningsbehov eller
exploateringstryck. Kommunen har också möjlighet att ta upp masshantering i
kontrollplanen för bygglov/marklov, t.ex. vilka volymer det rör sig om; hur massorna
kommer att användas; vilken beskaffenhet massorna har; om det finns några särskilda
krav från beställaren av jobbet; vilka möjliga mottagare finns, o.s.v.
Kommunerna är också ofta beställare av bygg- och anläggningsarbeten. Dessutom driver
många kommuner deponier för uppkomna massor. Därmed har man en extra stor
möjlighet att påverka hur massorna hanteras i det egna närområdet.

Tillsynsmyndigheten
Vilken myndighet som ansvarar för tillsynen beror på verksamheten i fråga och regleras
i Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt
Förordningen (SFS 1998:900) om tillsyn enligt Miljöbalken. Vid täkter, avfallshantering
och byggnationer är det länsstyrelserna eller kommunerna som är tillsynsmyndighet.
Tillsynsmyndigheten avgör hur en verksamhet ska klassas, d.v.s. om anmälnings- eller
tillståndsplikt föreligger. I sin bedömning tar tillsynsmyndigheten hänsyn till
verksamhetens syfte (om det finns ett anläggningsändamål eller inte), vilka halter av
13 utvalda ämnen/ämnesgrupper som massorna innehåller, omfattningen av andra
föroreningar samt området där verksamheten ska utföras. I de fall då
tillsynsmyndigheten är en kommun spelar man även en viktig roll som planerare (se
ovan).

Massor som avfall: regler för återvinning och bortskaffning
Enligt Tillsynshandledningen (Miljösamverkan, 2010) skall schaktmassor som regel ses
som avfall, även i de fall då massorna används inom det projekt där de har uppkommit.
Schaktmassor kan antingen återanvändas/återvinnas eller bortskaffas. Enligt
Tillsynshandledningen kan återvinning för anläggningsändamål ske förutsatt att:

1.

Åtgärden har ett tydligt syfte som kan motiveras. Schaktmassor skall
ersätta andra material. Att endast fylla ut områden utan något tydligt syfte
betraktas inte som återvinning. Endast den mängd avfall som behövs för
konstruktionens funktion betraktas som återvinning.

2. Åtgärden är definierad i tid och rum. Schaktmassorna skall användas
inom rimlig tid. Massor som utgör icke-farligt avfall får mellanlagras under en
period som är kortare än 3 år inför återvinning eller behandling, och under
period som är kortare än 1 år inför bortskaffning.
3. Återvinningen inte ökar föroreningsbelastningen på platsen för
anläggningen. Avfall med föroreningar får inte spridas i ren mark.
I de fall då massorna inte kan återvinnas skall de bortskaffas3. Bortskaffande kan t.ex.
handla om deponering eller destruktion. Som bortskaffning räknas också åtgärder utan
verkliga syften eller i mängder mer än vad som behövs för ändamålet. För mer
information, se bilaga 1.

3

I bilaga 5 till Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) definieras vad som är bortskaffning.
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Dagens kostnader
I Trafikverkets avtal tillfaller som regel överskottsmassorna entreprenören. Att bli av
med överskottsmassor kostar enligt våra intervjuresultat 900 – 1800 kr per last (en last
är ca 9 m3) eller 100 – 200 kr per m3. Transportkostnaden brukar vara ca 100 kr per m3
medan tippavgiften kan variera mellan 0 och 100 kr beroende på
konkurrenssituationen. Den som vill ha fyllnadsmassor behöver ofta inte betala för
dessa massor och i de fall då man betalar handlar det ofta om material som inte finns
lättillgängligt i regionen i fråga. Ett typiskt exempel på material som alla betalar för är
krossberg som kostar 70-100 kr per m3 inklusive transport.
Marknaden för massor är relativt komplex att förstå för den som inte är insatt i frågan.
I varje enskilt fall gör man en kostnadsberäkning på vad som är ekonomiskt mest
gynnsamt. Här är några illustrerande exempel från intervjuer:

”När man har överskott av massor är det en stor fråga hur man blir av med dessa
massor på ett billigt sätt. Ett sätt att göra detta är att man köper in grus/bergkross och
skickar överblivna schaktmassor gratis i retur. Täkter har ofta behov av massor och det
är ganska vanligt att byggaren vid ett annat sammanhang har behov av samma typ av
massor och köper tillbaka de massor de tidigare skänkt till täkten.”
”Jag brukar ta kontakt med kommunen då och då för att hitta avsättning för
schaktmassor i pågående projekt som kommunen känner till.”
”Det krävs inget speciellt tillstånd eller anmälan för masshantering. Det är bara att köra
direkt till tippen.”
”Behovet för att hitta avsättning för massorna är större i storstadsregioner än på
landsbygden. Detta beror helt enkelt på att man kan lätt hitta tippar på landsbygden.
Man måste bara kolla att det inte finns marklov. I Malmö däremot måste man betala
mer för att bli av med massorna.”
”Massorna tillhör entreprenören som fått kontraktet via vår kommun. Om man har
överskott av bergmaterial i ett projekt har man en klar fördel i anbudsprocessen för ett
annat projekt där dessa finns i underskott eftersom man har tillgång till kostnadsfritt
fyllnadsmaterial. I vissa upphandlingar informerar vi entreprenörer om varifrån man
kan hämta fyllnadsmassor. Detta gör vi för att gynna entreprenörer som inte har en
dominerande position i marknaden. Vi har nämligen ett företag som är mycket
dominant inom regionen och vi vill gärna se mer konkurrens.”

13

Handelsplatser på Internet
Liknande internetbaserade informationstjänster och
handelplatser
Byggmötet
Byggmötet (www.byggmotet.se) startade som Massainfo 1996-97 av HL Markservice AB.
Tjänsten är icke vinstdrivande och eftersom den arbetstid som behövde läggas ner på
tjänsten var mer omfattande än förväntat såldes den för att bli vinstgivande i ny regi, för
att sedan läggas ner ett halvår senare. Efter det köptes sidan tillbaka av HL Markservice
och döptes om till Byggmötet (Vall, 2009). Information om sidan sprids från mun till
mun, och i dagsläget verkar sidan inte locka många besökare. Vid ett besök på sidan
2010-11-11 visar det sig att senaste annons på sidan var från mars 2010.

Figur 3. Bild av startsidan på hemsidan www.byggmotet.se

Tanken med Byggmötet har varit att:
 Sidan ska inte bara gälla massor utan även maskiner och andra material.
 Vem som helst ska kunna skapa ett konto och lägga upp en annons.
 Hela Sverige finns med och det går att välja inom vilket län annonsen ska synas.
Det är dock mestadels Stockholmsområdet som finns representerat på sidan.
 Det är även möjligt att välja att visa en publik annons, som är öppen för alla,
eller att välja att enbart visa inom sitt eller andra utvalda företag.
 Det ska även vara möjligt att nå tjänsten via WAP, vilket gör det enkelt att lägga
upp annonser på Internet med hjälp av en mobiltelefon direkt på platsen där
överskottsmassorna uppstår.

Massbalans.se
Massbalans är en hemsida för utbyteshandel med massor, som togs fram på uppdrag av
Vägverket i samarbete med aktörer i Västra Götalands län. Massbalans.se har ingått i en
testverksamhet för att utreda möjligheten att få till stånd en effektivare hantering genom
handel med jord- och schaktmassor. Den har inte lanserats till en bredare publik än. En
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handfull aktörer prövade att använda handelsplatsen under några månader men
testtiden var alldeles för kort för att kunna dra några slutsatser om tjänstens potential i
längden. Sidan, som inte varit tillgänglig via Internet sedan slutet av november 2010,
fungerade på följande sätt: efter inloggning kunde man få tillgång till handelsplatsen
som bestod av massannonser med information om mängd, plats och en kort beskrivning
av kvalitet samt kontaktuppgifter.

Jordbörsen i Finland
Den finska Jordbörsen är en kommersiell webbtjänst för handel av jord- och
schaktmassor. Tjänsten finns under följande webbadress: www.maaporssi.fi och den ägs
och drivs av Maapörssi Oy (AB). Det finns även en svensk variant av hemsidan som
Maapörssi AB håller på att utveckla tillsammans med en svensk samarbetspartner/
Internetleverantör. Den svenska tjänsten är inte lanserad än men finns på
www.jordbors.com (se följande avsnitt).
Den finska tjänsten lanserades år 2005 och har i dagsläget ca 8000 enskilda användare
(inte enskilda företag). Största delen av dessa användare är baserade i huvudstadsområdet. Bland annat användarna av webbtjänsten ingår de största företagen som
bygger vägar. Webbtjänsten håller på att bli väl etablerad även i andra finska
storstadsregioner t.ex. Borgå, Tammerfors och Åbo. ”Det är lite som en kedjereaktion,
nya användare kommer från närliggande områden, inom en radie på 50 km från projekt
där entreprenören använder sig av vår webbtjänst.” säger Jari Nordström som utvecklat
konceptet och äger företaget som driver tjänsten. Den ursprungliga affärsidén var att
både privata och offentliga aktörer skulle ha nytta av tjänsten.
Lagstiftningen i Finland förhindrar exempelvis marknadsföringen av den privatägda
tjänsten i samband med bygglov. Det har inte varit möjligt att inkludera information om
tjänsten i form av en separat broschyr i samma brev med bygglovshandlingar.
Nordström tipsar om hur man skulle kunna göra i Sverige:
”Hade man kunnat ha som krav i alla upphandlingar att massorna annonseras via en
öppen handelsplats eller att entreprenören på annat sätt redovisar att de hittat
avsättning för massorna skulle detta ha sätt fart på tjänsten! Annonsnumret hade
kunnat vara samma som bygglovsnumret.”
Nordström har också utrett möjlighet att följa upp vart massorna tar vägen. Hans
slutsats är att det går att utveckla olika mobila applikationer för detta ändamål, men att
kostnaderna som detta innebär är för höga för en privatägd handelsplats. ”För att få
entreprenörerna att rapportera måste den här typen av tjänster vara kostnadsfria eller
man måste erbjuda dem någon annan typ av morot. Jag har många tankar och
funderingar kring detta som jag gärna diskuterar vidare med svenska aktörer.”
Det har nu gått 10 år sedan Nordström kom på idén och sex år sedan tjänsten lanserats.
Enligt Nordström är den viktigaste lärdomen att man måste fokusera på
beteendeförändring och de ekonomiska vinsterna i marknadsföringen av tjänsten för att
kunna locka användare. Han nämner entreprenörer och kommuner som två specifika
målgrupper som har direkt ekonomisk nytta av tjänsten. ”Det handlar om att i första fas
övertyga entreprenörer om att det går att återvinna massorna. Sedan måste man
komplettera med information om vad för ekonomiska fördelar det finns i detta.”
Jordbörsen har utskickslistor för aktörer inom olika geografiska områden och kan skicka
ut annonser om massor för vilka man behöver hitta snabb avsättning. Utskicken
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fokuserar på aktuella områden (d.v.s. man gör fokuserade utskick i den regionen som är
aktuell för avsättning).
Enligt Jari Nordström sköts 70 % av affärer på följande sett: Entreprenörer tar kontakt
med varandra och kommer överens om affären (masspris och vem som betalar
transporten). Webbtjänsten har igenting att göra med själva kontraktet mellan två
företag. Transport beställs oftast från ett tranportföretag som bara tar betalt för själva
transporten. Företagen är själva ansvariga för att kolla att masskvalitet stämmer med
informationen i annonsen.

Figur 4. Bild från startsidan av hemsidan www.maaporssi.fi

Att annonsera och lämna offertförfrågningar är gratis. För att se kontaktuppgifterna på
annonsörer måste man köpa lästid. Lästiden kostar (pris inkl moms):







1 timme / 22 €
1 dygn (24 tim) / 44 €
1 vecka / 150 €
1 månad / 315 €
12 månader / 1500 €

Enligt Nordström är den genomsnittliga besparingen både för de som hittar avsättning
och de som köper massorna via webbtjänsten 4-6 euro per m3 (utan hänsyn taget till
minskade transportkostnader). Den maximala önskade transportdistansen för jord- och
schaktmassor är enligt Nordström omkring 50 km. Sajten har även annonser men
Nordström säger att annonsörerna samtidigt är samarbetspartners som rekommenderar
tjänsten åt andra och att de oftast inte betalar för annonserna.
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I en annan utredning kring handelsplats för jord- och schaktmassor (WSP, 2007) lyfts
anonymitet upp som en önskad funktionalitet i massdatabasen/handelsplatsen. I
Finland ville många företag i början annonsera anonymt. Anledningen till detta var att
man exempelvis inte ville göra affärer med en konkurrent som hade vunnit kontraktet
som man själv velat ha. Enligt Nordström är dock den ekonomiska nyttan av att göra
massaffärer så pass stor att de flesta företag inte känner behovet att annonsera anonymt
längre. Eller som Nordström, som själv varit aktiv i byggbranschen, säger: ”Avundsjukan
har försvunnit på grund av den ekonomiska nyttan för både säljare och köpare”.
Företagen hade kanske också ursprungligen tänkt att de vill använda massorna inom
egen verksamhet. I praktiken har det dock visat sig att det kan vara mer lönsamt att sälja
massorna till en konkurrent om deras projektplats ligger närmare den egna där
överskottsmassorna finns. ”Man måste räkna på vad som är lönsammast i varje enskilt
fall” säger Nordström.

Jordbörsen i Sverige
Jordbors.com är en svensk variant av den finska internetbaserade handelsplatsen
maaporssi.fi (se ovan). Tjänsten är inte lanserad på den svenska marknaden än men den
finns redan tillgänglig på svenska via www.jordbors.com. Maapörssi AB och företagets
samarbetspartner CMF Media i Sverige har lagt tid och resurser på att anpassa tjänsten
till svenska förhållanden. Lagstiftning kring masshantering i Sverige och Finland är
enligt Nordström väldigt likartad, men det förekommer vissa små skillnader i pratisk
masshantering. En sådan aspekt som man fått anpassa tjänsten till är att i Sverige har
man mellanlagringsstationer som tillhandahålls av kommuner/landsting. Enligt
information på hemsidan är Jordbörsen en ny marknadsplats för byteshandel med
överblivna fyllnadsmassor. Tjänsten fokuserar på att förmedla kontaktuppgifter mellan
leverantörer och mottagare av fyllnadsmassor och tar inte ansvar för jordmassornas
kvalitet, leveranser eller kostnader.
Tanken med tjänsten är att annonsering och att söka bland annonser är gratis. När man
vill få tillgång till kontaktinformation skall man betala för lästid, som kostar:
Lästid / Pris (exkl. moms)









1 lästid (1 tim) / 92 kr
1 dygn (24 tim) / 184 kr
1 vecka / 736 kr
1 månad / 1 584 kr
2 månader / 2 800 kr
6 månader / 7 024 kr
12 månader / 11 200 kr
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Figur 5. Bild från startsidan av www.jordbors.com

Handelsplatser för trä
Det har startats flera handelsplatser på Internet för trä och trävaror men ingen av dem
finns kvar i Sverige. Däremot finns det utländska exempel som fortfarande finns och
som expanderat. Det har startats handelsplatser för både löv- och barrträ i Sverige.
Träcentrum i Nässjö startade en handelsplats för lövträ i början av 2000-talet och
avsikten var att vara en mötesplats för köpare och säljare. Det fungerade bra i början
men när sedan köparna och säljarna hade hittat varandra började de att göra affärer
direkt med varandra i stället. Handelsplatsen lämnades, intresset minskade och även
resurserna minskade och därför lades handelsplatsen ner.
I början av 2000-talet startades det ett företag med affärsidén att koppla ihop sågverken
med byggvaruhandeln. De som använde tjänsten var medlemmar, d.v.s. de betalade per
år och inte per annons. Bygghandeln var positiva men sågverken var inte speciellt
intresserade då det inte passade deras arbetssätt eftersom de var vana att göra affärer
mycket mer personligt mellan två parter. Försöket lades ner och de drivande personerna
sysslar idag med annat. Däremot så finns det idag flera enskilda skogsbolag med egna
handelsplatser på Internet. Det finns också utländska handelsplatser för virke som
överlevde de första etableringsåren och bl.a. Timberweb (www.timberweb.co.uk) har
expanderat till att vara en internationell handelsplats.
Det finns flera lärdomar man kan dra av dessa handelsplatser: Det har gjorts flera
försök, men bara ett fåtal lyckas. De som överlever i början kan växa och bli riktigt stora.
För att handelsplatserna skall leva vidare krävs det att både säljare och köpare använder
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handelsplatsen. Om marknaden är statisk kommer köpare och säljare inte behöva
handelsplatsen efter att de hittat varandra. Fördelen för en plats för handel med jordoch schaktmassor är att det finns många aktörer och att marknaden är rörlig, d.v.s. det
skiftar ofta vilka massor som finns tillgängligt och var de finns, därför behövs det en
plats som kan förmedla massorna.
En annan lärdom man kan dra är att om det inte uppkommer en gemensam lösnings
som fungerar tillfredsställande är det stor risk att de stora företagen startar egna verktyg
för att kunna hantera sina egna massor.

Företagsinterna system
Att företagen ser ett behov för effektivisering av masshantering kan bekräftas genom att
de tagit fram egna lösningar. Två exempel beskrivs kort nedan.

NCC
NCC Anläggning Stockholm har ett internt handelssystem som bygger på e-postutskick
för överskott respektive underskott, mängder, tider, lägen etc. Problemet är att få in data
till systemet. Det finns en demo-instruktion om detta på Anläggning.

Schaktbanken
Schaktbanken var en massdatabas som Schakt i Väst4 tog fram för att annonsera
överskott/underskott av massor på sin hemsida. Enlig Vall (2009) var massorna på
Schaktbanken endast de som Schakt i Väst hanterar och sidan var inte konstruerad för
att andra entreprenörer skulle kunna lägga upp massor. Numera finns det bara
kontaktuppgifter till relevanta medarbetare på tjänstens hemsida och ett felmeddelande
kommer upp när man försöker ansluta sig till själva databasen.

4

Schakt i Väst är ett entreprenadföretag som erbjuder maskiner, fordon, deponi, krossmaterial och jord.
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Kartläggning av olika aktörers intressen
För att få en bättre inblick i hanteringen av massor samt i olika aktörers syn på och
intressen i en massdatabas som handelsplats för jord- och schaktmassor gjordes
telefonintervjuer med en rad aktörer och en enkät skickades ut till företag i bygg- och
anläggningsbranschen.

Myndigheter och andra offentliga aktörer
Länsstyrelserna
Länsstyrelserna verkar främst ha ett intresse av massdatabasen med tanke på de
miljövinster som den kan generera. Intresset baseras främst på att länsstyrelserna har
ett ansvar för att Sveriges 16 miljökvalitetsmål uppnås. I övrigt verkar det som om
länsstyrelserna kan ha viss användning för den statistik som kan uppkomma genom
databasen, samt för möjligheten att nå ut med information via den.
Förutom de minskade transporterna och det minskade uttaget av nytt material lyfte en
av de intervjuade personerna upp frågan om att minskad tippning av massor i skog och
mark är en möjlig miljövinst. Det förekommer att entreprenörer får klartecken från
myndigheterna att göra utfyllnader i skogen och att de då fyller ett återanvändningssyfte. Dessa utfyllnader fyller dock enligt intervjupersonen inte något egentligt syfte
(förutom att vara en billig tipp) och det finns en risk att tippningen kan skada
naturvärden.

Kommuner
Kommunerna har olika syn på massdatabasens nytta och möjligheter. Två kommuner
anser att de skulle kunna ha nytta av en massdatabas för att hitta avsättning för massor,
i första hand internt. Samordningen mellan förvaltningar kan vara dålig och
massdatabasen skulle kunna underlätta kommunikationen. För kommunerna är
miljövinsten en viktig fråga, men de kommuner som själva har ett behov av att använda
massdatabasen ser även ekonomiska vinster.
En intervjuperson tycker visserligen att idén med en massdatabas är bra, men han tror
inte att tjänsten kommer att fungera eftersom miljölagstiftningen inom området och
Naturvårdsverkets tolkningar av denna gör hanteringen av massor så komplicerad så att
det sällan lönar sig att försöka hitta avsättning för massorna, utan det är billigare att
deponera dem. Vid stora projekt brukar man kunna använda massorna inom projektet
eftersom det då kan löna sig att gå igenom de nödvändiga tillstånds- och anmälningsprocesserna.
Kommunernas intresse för statistik från massdatabasen är av mindre omfattning, men
någon intervjuperson kunde tänka sig att de kan ha viss användning av statistiken om
den kan brytas ner på lokal nivå. Ingen av de intervjuade personerna nämnde någon
konkret användning för den här typen av statistik i dagsläget.

Sveriges kommuner och landsting
Sveriges kommuner och landstings (SKL) intresse för massdatabasen är enbart ett
intresse utifrån medlemmarnas bästa. De ser ekonomiska fördelar för medlemmarna,
men främst ser de fördelar för medlemmarna i form av miljövinster eftersom
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kommunerna hanterar de flesta miljöfrågor: transporter, miljömål, naturresurser,
planering osv. SKL ser även en fördel i att systemet skulle kunna användas som en
garanti för en kvalitetssäkring av massorna så att inte förorenade massor hamnar fel.

Statliga myndigheter
De statliga myndigheternas intresse ligger huvudsakligen i möjligheten att få in statistik
över massor och att medverka till en bättre samhällsfunktion med en lägre
miljöbelastning. Statistiktillgången är idag bristfällig och massdatabasen skulle kunna
fylla en funktion här.
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) är den svenska myndigheten som
ansvarar för berg, jord och grundvatten. I det ingår att samla information om Sveriges
geologi och användandet av geologiska material och SGU ger ut anvisningar för
länsstyrelsernas materialförsörjningsplaner. Tillståndspliktig verksamhet, t.ex.
grustäkter är skyldiga att lämna information till SGU medan icke tillståndspliktiga
verksamheter inte har den skyldigheten. Vid t.ex. anläggning av vägar uppkommer det
ofta s.k. entreprenadberg, d.v.s. stenmaterial från markarbetet för att bygga vägen. SGU
har ett intresse av att få mer kunskap om mängder och slag av entreprenadberg och
bergmassor som uppkommer. Anläggning av infrastruktur är en av de största källorna
till uppkomsten av bergmaterial från icke tillståndspliktiga källor.
Naturvårdsverket arbetar för att uppnå en minskad miljöpåverkan. Naturvårdsverket
tar regelbundet fram en nationell avfallsplan med målet att minska avfallsmängder och
öka återanvändningen i t ex infrastrukturanläggningar. De är även intresserade av bättre
statistik, exempelvis om behandlingsmetoder samt underlag om vikt på uppkommet
avfall och de sektorer (branscher) som står för uppkomsten. Vad massorna består av,
särskilt om det är farligt avfall eller inte, är också intressant. Naturvårdsverket tror att
om avfallens egenskaper med avseende på såväl geoteknik som miljömässigt (innehåll av
föroreningar och utlakningsegenskaper) finns presenterade i massdatabasen skulle det
underlätta både för verksamhetsutövare och för tillsyns- och prövningsmyndigheter.
Trafikverket har ett ansvar för infrastrukturen i Sverige och den påverkan som
trafiken medför. Om jord- och schaktmassor kan hanteras på ett effektivare sätt medför
det att behovet av tunga transporter minskar. Det leder till att vägnätet slits mindre, att
utbyggnadsbehovet minskar och att transporternas miljöbelastning t.ex. i form av
utsläpp och buller minskar. Trafikverket är också Sveriges största beställare av
entreprenadtjänster och om kostnaderna för masshantering minskar bör det leda till
minskade kostnader för Trafikverket.

Branschföreningar och andra privata aktörer
Branschföreningar
De branschföreningarna som bidragit med åsikter och information (Svensk
byggindustri, Återvinningsindustrierna, Transportgruppen, Sveriges åkeriföretag och
Maskinentreprenörerna) har inte något eget större intresse för en handelsplats, men
flera av dem kan dock se att det kan finnas ett intresse för enskilda medlemmar. De
flesta verkar inte ha upplevt hanteringen av massor som ett problem idag och de har
heller ingen användning för statistiken. Intervjupersonen på Sveriges åkeriföretag är
tveksam till om det finns någon efterfrågan på en sådan här tjänst eftersom han
upplever det som att transporterna redan idag är ganska lokala och att det brukar finnas
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avsättning för massorna. Man kan dock ha i åtanke att branschföreningar kan vara en
tillgång när man vill sprida information om en handelsplats till entreprenörer.

Bygg- och anläggningsföretag
Kartläggningen av dessa aktörer har dels gjorts genom en enkätstudie och dels genom
intervjuer. Några av de som svarade på enkäten intervjuades för att få en djupare
förståelse för hur de ser på möjligheten av att använda en internetbaserad handelsplasts
för massor. Enkätstudien presenteras i ett eget avsnitt och en sammanfattning av
intervjuerna följer nedan.
Bland bygg- och anläggningsföretagen finns det ett intresse för en handelsplats för
massor. Flera aktörer upplever masshanteringen som problematisk och dyr, där man
ofta får betala för att bli av med massorna. I vissa fall är det dock så att åkerierna
fungerar som förmedlare av massor, eftersom de har en god överblick och känner till
vilka projekt som har/behöver massor.
Entreprenörerna verkar inte uppleva lagstiftningen som ett hinder, på det sättet som en
intervjuperson på en kommun gjorde. Tvärtom säger flera att anmälningar och
ansökningar inte gör masshanteringen krångligare så länge de hanterade massorna är
rena och det finns lov att lägga massorna i projektet. Kunskap om lagkrav och
miljöpåverkan från masshantering är relativt låg bland entreprenörerna med några
undantag. Däremot har alla bra koll på relaterade kostnader (avfallshantering,
transporter, inköp av material).
En entreprenör nämner att efterfrågan för en handelsplats bör vara större i storstäder
där mark är en bristvara. På mindre orter kan man hitta mellanhänder som tar emot
massorna medan man i större städer måste betala mer för att bli av med dem.

Tippar m.fl.
De som intervjuats omfattar transportörer, upplag, grusterminaler och liknande samt
avfallsbolag. Det transportföretag som intervjuades var positivt till den föreslagna
internettjänsten. En sådan tjänst skulle kunna underlätta även för dem då de i en del fall
får ta över ansvaret för massorna från entreprenören.5
Upplag/grusterminaler skulle kunna se en handelsplats för jord- och schaktmassor på
Internet som en verksamhet som konkurrerar med deras egen, men de aktörer som
intervjuats här hade en mycket positiv inställning till en sådan tjänst. De ser
massdatabasen som en möjlighet för dem att underlätta avsättningen för massor. Idag
får de ägna mycket tid åt att ringa runt för att hitta avsättning och det skulle underlätta
med en databas. De ser även möjlighet att hitta nya kunder via databasen. En aktör hade
till och med funderat på att själv starta en handelsplats på nätet.
Avfallsbolaget som intervjuats tar enbart emot massor för sluttäckning av deponier och
har därför inget större intresse för massdatabasen. Däremot kan deponiernas behov av
massor vid sluttäckning få stor påverkan på transportströmmarna inom sin region. Att
få med det i planeringen, t.ex. via en handelsplats, bör vara av intresse för andra aktörer
i branschen.

5

Den finska internettjänsten för byteshandel av massor tillåter beställaren kryssa in en ruta om de önskar
få in offerter från transportörer när de annonserar om överskottsmassor.
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Enkät till företag i bygg- och anläggningsbranschen
Metod
För att få in synpunkter från den grupp som förväntas bli de huvudsakliga användarna
av massdatabasen skickades en enkät ut till företag i bygg- och anläggningsbranschen.
En lista på företag sammanställdes utifrån offentliga register över företag inom byggoch anläggningsbranschen. För att begränsa urvalet gjordes en sökning på bygg- och
anläggningsföretag med en omsättning på 10-500 miljoner kr/år. Bland träffarna i
sökningen valdes vart tionde företag ut, för att få ett så slumpmässigt urval som möjligt.
E-postadresser till relevanta personer (t.ex. projektledare och arbetschefer) inom
företagen letades upp och en länk till enkäten skickades slutligen till 85 adressater inom
66 olika företag. De som fick enkäten uppmanades att skicka den vidare till övriga
relevanta personer inom företaget, vilket kan innebära att fler personer har fått den.
Enkäten innehöll 14 frågor, för fullständiga frågor se bilaga 2.

Resultat och slutsatser
Totalt svarade 24 personer på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på ca 28 %. Nedan
följer en sammanställning av svaren.
Enligt svaren på fråga 1 var de flesta av de som svarade på enkäten inom
anläggningsbranschen. De vanligaste typerna av arbeten var anläggning av ledningar,
byggnader och vägar, se figur 6. Tre personer lämnade kommentarer där de angav att de
arbetade med andra tjänster än de svarsalternativ som fanns att välja bland. Detta
handlade om försäljning av grus och jord, transporter av gruvmalm samt behandling av
förorenade jordar.

Försäljning 0
Annan verksamhet

3

Mottagare

3

Transportör

2

Deponering

4

Förädlare (sortering, krossning, …
Anläggning av järnvägar

4
7

Anläggning av vägar

14

Anläggning av byggnader

15

Anläggning av ledningar

16
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20

Figur 6. Fördelningen av svar på fråga 1: ”Vilken typ av verksamhet som hanterar
jord- och schaktmassor representerar du?
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I fråga två fick de svarande ange var i landet de utför merparten av sina arbeten. De som
svarat var väl spridda över landet. Fem företag utförde arbeten över hela landet. Övriga
svarade att de utförde merparten av sina arbeten i följande län: Gävleborg, Halland,
Jönköping, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Västra Götaland, Östergötland.
Tre av de svarande lämnade kommentarer om att de utförde arbeten i regioner, t.ex. i
södra Sverige eller i Skåne, Halland Blekinge och Småland.
I fråga 3 ombads de svarande att tala om vilka typer av massor de ger upphov till samt
ungefär hur stor mängd av varje masslag. I fråga 5 ombads de att tala om vilka typer av
massor de har behov av att köpa in samt hur mycket. Sammanställningen av svaren visar
att lera, jord och betong är massor som finns i överskott medan grus, krossberg, asfalt
och sand oftare behöver köpas in.

Vanligaste hanteringen av massorna
Fråga 4 handlade om vilket sätt som var vanligast för hantering av de olika massorna. Se
figur 7 nedan för en sammanfattning av svaren.
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Figur 7. Fördelningen av svar på fråga 4: ”Hur blir ni av med massorna? Ange den
vanligaste avsättningen för respektive masskategori.”

När det gällde lera visade det sig att det var vanligast att den skickas till deponi (73 % av
svaren). Även när det gällde jord var det vanligast att den skickas till deponi (53 % av
svaren). 24 % angav dock att det var vanligast att man kunde använda massorna på
plats. När det gällde grus var det vanligaste att massorna används på plats (64 %) och
näst vanligast att de används inom annan entreprenad inom samma företag (27 %). För
krossberg hade 43 % av de svarande sitt vanligaste användningsområde på platsen,
25 % skickade dem vanligen till grusterminal och 25 % till deponi medan 8 % skickade
vanligen massorna till annan entreprenad inom samma företag. Asfalt skickas vanligast
till grusterminaler eller deponi (47 % andel för respektive svar). 45 % av de svarande
vanligen skickar betong till deponi följd av 36 % av de svarande som skickar det till
grusterminaler. För sand angav 75 % av de som svarade att användning på plats som det
vanligaste avsättningssättet.
24

Utifrån svaren på fråga 4 kan man sluta sig till att lera och jord är svårast att bli av med
och därmed deponeras i störst utsträckning. Grus och sand är de material som är lättast
att använda på plats. Att skicka massor till andra projekt inom samma företag och att
sälja massor till konkurrerande företag med projekt i närheten är inte särskilt vanligt,
och när så sker handlar det främst och grus och sand.

Varifrån köper man massorna?
Fråga 6 handlade om varifrån det är vanligast att man köper massor. En
sammanställning av svaren finns i figur 8 nedan.
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Figur 8. Fördelningen av svar på fråga 6: ”Varifrån köper ni dessa massor? Ange det
vanligaste sättet att få tag på massorna för respektive masskategori.”

För lera var det vanligast att den köptes in från andra projekt i närheten (71 %) medan
resterande oftast köper från grusterminaler (29 %). För jorden gällde att 56 % av de
svarande vanligen köpte från grusterminaler, 38 % från andra projekt och 6 % köpte
vanligen nytt material. För 53 % av de svarande var det vanligaste sättet att få tag på
grus att köpa från grusterminal. För 40 % var det att köpa nytt material och för 7 % att
köpa från ett annat projekt. Krossberg köptes vanligen från grusterminaler (63 % av
svaren) eller som nytt material (31 %). För asfalt var det vanligast att man köpte ny
(81 % av svaren). När det gällde betong var det lika vanligt att köpa från grusterminal
som att köpa nytt material. Sand köptes vanligen ny (50 % av svaren) eller från
grusterminaler (43 %)
Utifrån dessa svar kan man dra följande slutsatser. Lera köps vanligen in från andra
projekt. Det var dock inte särskilt vanligt att man sålde lera till andra projekt, vilket
innebär att överskottet på lera är stort. Man kan också konstatera att förutom för lera
och jord är det inte vanligt förekommande att använda sig av överskottsmassor från
andra projekt. Däremot köper en del företag återvunna massor från grusterminal eller
liknande.

25

Vanligaste problemen med hantering av massor
Fråga 7 handlade om vilka problem man såg med hanteringen av massor i dagsläget. Två
av de svarande såg inga problem idag medan 11 personer angav olika problem. Det
problem som flest nämnde var de höga kostnaderna man har för transport av massor
samt för deponering. Ett par personer skrev att tiden är ett problem eftersom man ofta
måste göra sig av med massorna snabbt. Sen händer det att man behöver köpa tillbaka
massor av samma slag senare i projektet. Miljöaspekterna togs också upp, liksom att
kännedomen om föroreningar i massorna är liten idag. Två personer tog upp
avsaknaden av deponier som ett problem och en person önskade att man hade haft
möjlighet att använda mer material på plats genom markmodellering.

Behov av en tjänst för utbyteshandel av massor
I fråga 8 frågades det om verksamheten skulle ha nytta av en tjänst på nätet som
förmedlar jord och schaktmassor och svarsresultatet visas i figur 9.
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22%

17%

Ja, stor nytta
Ja, viss nytta
Ytterst begränsad nytta
Ingen nytta

52%

Figur 9. Föredelningen av svar på fråga 8: ”Skulle er verksamhet ha nytta av en
tjänst på Internet som förmedlar jord- och schaktmassor, och som underlättar
kontakterna mellan de som ger upphov till massorna och de som har användning av
dem på något sätt?”

Figuren visar att det finns ett intresse för en handelsplats. 74 % av de svarande anser att
deras verksamhet skulle ha stor eller viss nytta av en sådan tjänst.

Villighet att betala för tjänsten
Fråga 9 handlade om hur mycket man var beredd att betala årligen för att använda en
sådan tjänst. Två av de svarande angav att man inte var beredd att betala något alls. 6
personer angav svar som var ospecifika: ”Några tusen kronor”, ”Mycket begränsat
belopp”, ”Några tusenlappar om användandet är OK. Den som tjänar mest på detta är
slutkunden”, ”X stad är en liten ort så i allmänhet vet vi vem och vilka vi kan fråga”, ”Är
osäker på om betaltjänst är rätt sätt att driva sajten/forumet”, ”Finansieringen måste ske
via den som har överskott”. 14 personer angav dock ett belopp för hur mycket man
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kunde tänka sig att betala och genomsnittet av dessa belopp var 6500 kr/år. Svaren visas
i figur 10.
I fråga 10 frågades det om det hade varit bättre att betala per annons istället för per år. 6
personer tyckte att det skulle vara bättre att betala per annons medan 9 personer tyckte
att det vore bättre att betala per år. 6 personer visste inte. 5 personer angav belopp som
man tyckte var rimligt att betala för en annons. En av dessa angav 0 kr. Genomsnittet
bland det övriga var 244 kr per annons.
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Figur 10. Föredelningen av svar på fråga 9: ”Hur mycket skulle er verksamhet vara
beredd att betala per år för att kunna använda en sådan tjänst obegränsat? Ange i kr.
Observera att ert svar hanteras konfidentiellt.”

Fråga 11 handlade om ifall man var intresserad av att annonsera på en sida för en
internettjänst för handel med massor. 41 % svarade ja på den frågan, 23 % svarade nej
och 36 % svarade kanske. En person kommenterade att all publicitet om var företaget är
och arbetar resulterar i stölder av kablar från anläggningsplatserna och personen var
därför tveksam till annonsering.

Önskemål kring tjänstens funktioner
I fråga 12 frågades det vad företaget skulle önska av en internettjänst för hantering av
jord- och schaktmassor och vilka funktioner som är viktiga. De svarande fick välja
mellan alternativen ”Helt oviktigt”, ”Ganska oviktigt”, ”Ganska viktigt”, ”Mycket viktigt”
och ”Vet ej”. I figur 11 visas sammanställningen.
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Att beställare kan lägga in annonser tidigt i
planeringsskedet till stora projekt och tala om att de
kommer att behöva massor eller få överskottsmassor,
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Figur 11. Fördelningen av svaren på frågan ”Vad skulle du önska av en sådan tjänst?
Vilka funktioner är viktiga?”

Över 50 % av de svarande anser att det är mycket viktigt att:
1.

Det finns kontaktuppgifter till myndigheter, transportörer och entreprenörer

2. Kunna se upplagsplatser på en karta (Samma person som tidigare kommenterat
stöldrisken för kablar skrev här en kommentar om att platser inte bör visas
alltför exakt på kartan, just på grund av denna risk, utan att man istället bör
ange områden med diameter på 2-4 mil)
3. Beställare kan lägga in annonser tidigt i planeringsskedet till stora projekt och
tala om att de kommer att behöva massor eller få överskottsmassor, även om de
inte vet exakta mängder i detta tidiga skede.
4. Ha en avancerad sökfunktion
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Över 50 % av de svarande tyckte att det är helt eller ganska oviktigt att:
1.

Kunna använda sajten anonymt.

2. Kunna se vilka annonser som kommer från den egna organisationen, så att man
i första hand kan handla internt.

Förslag på organisationer som kan driva tjänsten
I fråga 13 eftersöktes förslag på organisationer som kan vara lämpliga för att driva
massdatabasen och följande förslag inkom (inom parentes anges varför man ansåg att
denna organisation är lämplig):










Sveriges kommuner och landsting (För att de har kontaktnät i samtliga
kommuner och kan dra med Trafikverket)
En övergripande organisation för t.ex. Storstockholm (För att få en samlad bild
av tillgång och efterfrågan)
Regionerna (Ser inget annat alternativ)
Trafikverket (Opartisk)
Maskinentreprenörerna (Har de flesta företag som medlemmar.)
Sveriges åkeriföretag (De har ett tryck underifrån för att få tjänsten att fungera.)
Konsult, t.ex. Bjerkings (Opartisk, är tidiga i projekt)
Lastbilscentral (Kan logistiken och har många aktörer som kunder)
Någon från åkerierna fristående organisation (Åkerierna är inte intresserade av
korta transporter)

Man kan konstatera att åsikterna om vilken organisation som kan vara lämplig för att
driva handelsplatsen är tämligen spridda. Man kan dock dra slutsatsen att företagen
anser att det är viktigt att den som tillhandahåller tjänsten är opartisk, har
branschkännedom, har tillgång till ett stort nätverk av potentiella kunder och har
drivkraft för att få tjänsten att fungera.
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Nationell statistik över uppkomna massor
Statistiken över uppkomna massor finns inte samlad centralt någonstans och är ganska
bristfällig. När det gäller massor som används på platsen där de uppkom tillhandahåller
inte någon av de aktuella statliga myndigheterna någon statistik.

Krossberg
Det finns uppgifter om krossberg från SGU och siffror för icke-farligt avfall från byggoch anläggningssektorn från Naturvårdsverket. År 2008 rapporterades 7,1 miljoner ton
levererat krossberg från mobila krossar från t.ex. vägbyggen. Mobil krossverksamhet
kräver inget täkttillstånd och Länsstyrelsen har därför inte rätt att kräva
statistikuppgifter från entreprenörerna. Man har dock fått in uppgifter från ett relativt
stort antal mobila krossar. (SGU, 2009).

Övriga jord- och schaktmassor
Övriga jord- och schaktmassor, som inte används direkt vid den anläggning där de
uppkom, klassas som avfall. Statistik över avfallsmassor sammanställs av
Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2010a). I Naturvårdsverkets sammanställning
delas avfallsmassorna in i två kategorier: Energi och vatten samt Bygg och anläggning. I
kategorin Energi och vatten finns främst avfall som härrör från reningsverk och
energiproduktionsanläggningar, t ex slam och aska. Jord- och schaktmassor kan dock
hamna i denna kategori, om de uppkommer när en energiproducent eller aktör som på
något sätt behandlar vatten gör anläggningsarbeten. Alla massor som uppkommer vid
bygg- och anläggningsarbeten som görs av entreprenörer hamnar i kategorin Bygg och
anläggning. Därmed kan man anta att merparten av de massor som är intressanta för
den här rapporten ligger under denna kategori.
Vid tre tillfällen har Naturvårdsverket gjort statistiksammanställningar, men man har
ännu inte hittat bästa möjliga insamlingsmetod när det gäller avfallet från bygg och
anläggning.


Vid den undersökning som gjordes 2004 använde man sig av en expertpanel
som fick uppskatta uppkomna massmängder.



2006 använde man sig av siffror från avfallsbolaget SYSAV i Skåne varpå man
gjorde en extrapolering för att få fram rimliga siffror för Sverige.



2008 tog man istället kontakt med transportörer för att få in uppgifter. Den
statistik som finns för 2008 är främst de massor som lämnats över till
avfallshantering, eftersom man bara har tagit med de massor som klassats som
avfall. Enligt Naturvårdsverket ingår då inte de massor som har gått till andra
projekt.
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Figur 12. Mängden material från bygg och anläggning som räknats fram vid tre
tillfällen. (Naturvårdsverket, 2010a).

Som man kan se i figuren ovan har de tre olika metoderna gett stora skillnader för
mängden icke farligt avfall från bygg och anläggning. Schaktmassor som återanvänds vid
bygg- och anläggningsarbeten har generellt inte räknats med 2008 vilket de gjort
tidigare år. Detta kan förklara den stora skillnaden mellan åren.

Totala mängder
Det går inte att få fram en heltäckande bild av uppkomna massor. De massor som inte är
krossberg och som inte körs till avfallsanläggning finns det ingen statistik för. Det kan
också vara så att en del av det krossberg från mobila krossar, som rapporteras av SGU,
även finns med bland det avfall som rapporteras av Naturvårdsverket, i de fall då
krossberg lämnas till avfallsanläggning.
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Affärsplan
Affärsidé
Affärsidén är att tillhandahålla en elektronisk handelsplats för icke-förorenade
överskottsmassor från bygg- och anläggningsarbeten för aktörerna inom bygg- och
anläggningsbranschen. Användningen av den här tjänsten skall leda till ekonomiska
vinster och miljövinster, speciellt genom eliminering av onödiga transporter när köpare
och säljare genom att använda tjänsten hittar användning för överskottsmassor i
närliggande projekt.

Ekonomi och miljö går hand i hand
Även om kostnaden för att bli av med överskottsmassor och kostnaden för att köpa in
underskottsmassor varierar över landet och på vilket material som avses så går det att
göra en grov uppskattning av kostnadsbesparingen vid användandet av tjänsten:

Exempel på kostnadsbesparing per kubikmeter baserad på intervjuresultat
Dagens kostnad för att bli av med massor:
Transport: 100 kr/m3
Tippavgift: 0-100 kr/m3
Tippavgiften varierar beroende på hur stor efterfrågan är för materialet som ”tippas”.
Material med hög efterfrågan kan till och med ”tippas” grattis medan material med låg
efterfrågan måste man betala högre tippavgift för.
Dagens kostnad för att anskaffa massor
Anskaffning (inklusive transport): 70-100 kr/m3
Kostnadsbesparing
Om man hittar en mottagare som annars hade köpt massor blir besparingen totalt sett
en transport till ”tippen” och en anskaffningskostnad. Eftersom det ofta ingår transport
när man köper material är det i praktiken den totala kostnaden för anskaffningen som
sparas, d.v.s. 70-100 kr/m3

Uppskattningen ovan kan jämföras med vad man har erfarenhet av i Finland. Där räknar
man med att spara 4-6 €/m3 för både säljare och köpare, d.v.s. totalt ca 80-120 kr/m3
(Nordström 2010).
Om man räknar med en kostnadsbesparing på 100 kr/m3 och att det handlar om ett
projekt med 1000 m3 av massöverskott får man en total besparing på 100 000 kr genom
att använda handelsplatsen. Det är upp till entreprenörerna att dela upp besparingen
mellan parterna beroende på vem som vinner mest på affären. Räkneexemplet visar att
affärsidén i sin enkelhet kan ge betydande kostnadsbesparingar - det räcker med
avsättning från ett projekt för att tjänsten skall vara lönsam för kunden.
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Finns det efterfrågan?
Det finns en efterfrågan för den här typen av tjänst. Detta bekräftas av företagens
enkätsvar: 74 % av de som svarade sade att de skulle ha stor eller viss nytta av tjänsten.
Vissa aktörer har indikerat att de redan i dagsläget försöker hitta avsättning för massor
genom att bl.a. fråga kommunen om pågående, närliggande projekt, och att en
handelsplats skulle underlätta detta arbete. Man kan dessutom lägga till att ett flertal
svenska aktörer har identifierat ett behov för den här typen av tjänst och även försökt
erbjuda en lösning men som alla har misslyckats. En förklaring till dessa misslyckanden
kan vara att de flesta har haft tjänsten som en icke-kommersiell sidosyssla och ingen har
arbetat med det på heltid. Man har lagt små eller inga resurser på marknadsföringen
vilket har lett till att hemsidan inte fått tillräckligt många användare för att komma upp i
tillräckligt stora volymer (räknat som antal annonser och genomförda affärer).

Var ska man börja?
Regionalt kan man förvänta sig att efterfrågan för en e-handelsplats för massor är störst
i de svenska storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö där det byggs mest
och där bristen på ledig mark har lett till höga deponiavgifter. Den finska erfarenheten,
där tjänsten lanserats i huvudstadsområdet, visar att antalet registrerade användare
växer ”som ringar på vattnet”. Nya entreprenörer ansluter sig till tjänsten när de
kommer i kontakt med entreprenörer som redan använder sig av tjänsten, oftast inom
ett transportavstånd från deras projektplatser (2-3 mil radie i Sverige för transporter). I
Finland har ägaren av Maapörssi Oy, Jari Nordström, lagt mycket resurser på att bygga
upp ett kontaktnät (kontaktuppgifter till personer som ansvarar för masshanteringen)
som är uppdelat regionalt så att man kan göra riktade e-postutskick när man behöver
hitta avsättning för massor snabbt. Dessutom har man kontakter med
branschföreningar och tillåter aktörer som marknadsför tjänsten gratis att annonsera
gratis på sidan. Enligt Nordström är marknadsföringen av tjänsten en mycket stor
kostnadspost för ett enskilt företag som inte kan använda sig av ett stort befintligt
nätverk i sina marknadsföringsinsatser.

Målgrupper
Den primära målgruppen för handelsplatsen är de privata och kommunala aktörer som
hanterar massorna. Det är de som kan tjäna på att använda tjänsten och därmed finns
det en betalningsförmåga som utgör inkomstunderlaget för handelsplatsen. Möjligheten
att samla in information som statistiskt underlag för myndigheter får ses som en bieffekt
av den primära verksamheten: att förmedla affärer för handel med massor. Myndigheter
som är intresserade av information är beroende av att handelsplatsen används för att det
skall finnas någon information att samla in. Detta sagt, måste man påpeka att
kommuner, Trafikverket och andra myndigheter som beställer bygg- och
anläggningsarbeten också har en stor roll i att få igång handeln med massor. Dels kan
man ställa krav vid upphandlingar, dels kan man annonsera efter massor i god tid vid
planarbeten och på så sätt skapa marknaden.
Vi har genomfört intervjuer med företag och andra aktörer med ett potentiellt intresse
för en handelsplats. Dessa aktörer kan delas upp i följande grupper, beroende på vilken
nytta se anses ha av tjänsten:

33

1.

Direkt ekonomisk nytta – användare
 Bygg- och anläggningsentreprenörer
 Beställare av anläggningsarbeten (inkl. Trafikverket & kommuner)
 Transportföretag
 Grusterminaler

2. Indirekt nytta - intressent
 Länsstyrelser (minskade transporter, minskat uttag och minskad dumpning
av massor)
 Naturvårdsverket (samla statistik om avfallsmängder per sektor samt
behandlingsmetoder)
 Kommuner (bättre kunskap som underlag för tillsyn)
 Sveriges geologiska undersökning SGU (samla statistik om mängder och
slag)
 Trafikverket (mindre slitage på vägar, mindre utsläpp från vägtrafiken)
3. Begränsat nytta/intresse
 Avfallsbolagen
 Sveriges kommuner och landsting
 Branschföreningar (upplever inte masshantering som ett problem, men kan
vara viktiga samarbetspartner i att sprida information vidare om tjän sten)

Målsättning
Målsättningen är att handelsplatsen, i det långa loppet, skall som ett minimum vara
självfinansierande genom avgifter från de som använder sig av den. Att det finns en
liknande internetbaserad tjänst i Finland som drivs av ett privat företag bekräftar att det
är en helt rimlig målsättning att tjänsten i längden skall täcka sina egna kostnader.
En överväldigande majoritet av de som svarade på vår enkät är villiga att betala för
tjänsten. I genomsnitt är dessa företag villiga att betala 6500 kr i årlig avgift för tjänsten
med en betalningsvilja som varierar mellan 1 000 och 25 000 kr per år. Majoriteten av
de som svarade ser en årlig avgift som det bästa sättet att betala för tjänsten. Den finska
Jordbörsen tar en årlig avgift på ca 15 000 kr (exklusive moms). Man kan även överväga
möjligheten att ta betalt per licens för att få ett mer rättvist sätt att dela kostnaderna
mellan stora och små företag.
Företagens primära önskemål gällande funktionalitet på hemsidan är att
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

6

Det finns kontaktuppgifter till myndigheter, transportörer och
entreprenörer
Man kan se upplagsplatser på en karta
Beställare kan lägga in annonser tidigt i planeringsskedet till stora projekt
och tala om att de kommer att behöva massor eller få överskottsmassor,
även om de inte vet exakta mängder i detta tidiga skede6.
Det finns en avancerad sökfunktion.

Om man kan i upphandlingen ange en bra lösning till masshantering är det möjligt få ner anbudsprisen.
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Deras sekundära önskemål är:
(a)
(b)
(c)

Att kunna hitta samlad information från myndigheter om både material och
transporter
Automatisk matchning av köp- och säljannonser (och exempelvis anmälan
via sms eller e-post om att matchande projekt finns)
Att det finns tillgång till relevanta nyheter.

Anonymitet och att kunna välja att bara handla inom det egna företaget anses inte vara
viktiga funktioner.

Ägandeskap och finansiering
Trafikverkets möjligheter att finansiera en handelsplats för masshantering kan inte ske
hur som helst. Pengar som Trafikverket satsar måste vara förknippade med någon sorts
nytta som ingår i Trafikverkets uppdrag. Samhällsnyttan med att använda en
handelsplats för massor är flera: för miljön, för ekonomin genom lägre kostnader och
genom bättre kunskap. Men som alla offentliga aktörer är Trafikverkets möjligheter
begränsade och man får inte ge sig in och konkurrera med skattemedel på fria
marknader. Därför kan det vara svårt att ge bidrag till privata aktörer. Vi ser därmed
Trafikverkets möjligheter som följande:
Utforma och driva databas i egen regi eller i samverkan med andra myndigheter.
Utforma en databas och handla upp driften av handelsplatsen av ett företag.
Köpa tjänster och information från ett företag, inklusive att betala för att sprida
information.
Genom teknikupphandling stimulera utvecklingen av en handelsplats med önskad
inriktning inklusive köpa tjänster från vinnaren av upphandlingen.
Om man sammanfattar dessa punkter så ser man att det finns tre olika former av drift
och ägarskap för den önskade handelsplatsen:
Offentligt ägd och driven databas
Privat ägd och driven marknadsplats
Privat driven marknadsplats med offentligt stöd för bra funktionalitet och bra
informationsåtkomst
Vilket ägarskap man väljer beror på vilken nytta man vill att tjänsten skall leverera. Om
den bara skall fungera som praktiskt verktyg (utan verifiering av miljönyttan) för företag
räcker det med en privatägd handelsplats. Om man däremot även vill att myndigheter
skall använda tjänsten internt samt för att samla statistik kan det vara lämpligt med en
offentlig ägare (framför allt om man ställa upphandlingskrav på handelsplatsens
användning) eller med ett privat-offentligt partnerskap för att få det bästa av båda
världar. I det senare fallet måste man vara försiktig med formulering av kontraktet så att
samarbetet blir givande för båda parter och att lagar kring upphandlingar följs. Trots
detta ser vi partnerskapet som det starkaste alternativet då man både kan få en tjänst
som fokuserar på lönsamhet och på att finnas kvar samtidigt som det kan ge nyttig
funktionalitet och information till offentliga aktörer.
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Offentligt ägd och driven databas
Trafikverket skulle kunna, själv eller i samarbete med andra, starta en intern tjänst för
planmyndigheter där de lägger ut planerade projekts massor. Det skulle underlätta för
planmyndigheterna i deras massbalanser, men målsättningen är att bygga upp en tjänst
som är självfinansierad och det motverkas av att många privata aktörer utestängs från
en intern tjänst och därmed fångas större delen av de verkliga transporterna antagligen
inte upp.
Tanken med en offentligt driven databas är att den skall leverera samhällsnytta. Som
beskrivits tidigare så är den primära nyttan att få till en tjänst som är attraktiv att
använda för de som hanterar massor för att på så sätt minska samhällets kostnader för
transporter och miljö. Det är också samhällsnyttigt med bieffekten med mer information
om hanteringen av jord- och schaktmassor.
Tänkbara aktörer för att stå bakom en tjänst som vänder sig till masshanterare är
Trafikverket och kommuner. Kommunerna kan vara några av de större i landet eller
kommunförbund. Då Trafikverket är nationellt och en av de aktörer som har mest att
vinna på en fungerande handelsplats är det naturligt att de leder arbetet men att det sker
i samarbete med fler aktörer.
Tänkbara aktörer för att driva och finansiera en databas för insamling av information för
jord- och schaktmassor är framför allt Trafikverket och SGU. SGU hanterar idag flera
databaser för geologisk information men saknar resurser för att finansiera den som är
aktuell här. Trafikverket har ett annat ekonomiskt läge då man dels har en större budget
och dels kan räkna med att tjänsten kommer att leda till färre tunga transporter, vilket
ger en besparing på behovet av vägunderhåll. Vid intervjuer har SGU sagt sig vara
beredd att hysa databasen om det kommer en beställning från Trafikverket.
Innan man väljer partner och börjar utveckla tjänsten är det viktigt att föra en dialog
med SGU och Naturvårdsverket för att få en förståelse för vilken typ av statistik man
saknar och om handelsplatsen är det bästa sättet att samla in den typen av statistik man
har behov av. Man måste ha i åtanke att det är frivilligt att använda handelsplatsen.
Kanske kommer den bara att användas av företag i storstäder eftersom behovet är störst
där. Om man vill ha rikstäckande statistik kan det vara nödvändigt att hitta
kompletterande lösningar.
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SWOT-analys av en offentligt ägd och driven databas:
Styrkor

Svagheter

Myndigheter är vana vid att samla in, förvalta
och använda information samt att driva
organisationer som ser till allmänhetens bästa.

Myndigheter saknar vana att driva och
utveckla tjänster som attraherar kunder på
marknadsmässiga grunder.

Tjänsten kan byggas upp på ett sätt som
underlättar en analys av miljövinster.

Företagen kan tappa intresset om tjänsten har
för stor fokus på statistik som ökar de
administrativa kostnaderna för företagen.

Samhällsnyttan är stor i förhållande till
kostnaden.

Myndigheter har för stora förhoppningar på
statistik som tjänsten skall leverera. Tjänsten
kommer kanske aldrig att användas av företag
i hela riket om det inte finns
påtryckningsmöjligheter.
Företagen upplever att tjänsten har byggts
upp för att samla statistik som de egentligen
inte är intresserade av att ge till
myndigheterna (i fruktan av att
myndigheterna kommer att försvåra
masshanteringen ytterligare).
Att man lägger för mycket resurser och tid åt
tjänsten när en privat aktör hade drivit den på
ett effektivare sätt.

Möjligheter

Hot

Det finns en betalningsvilja för en
kostnadsbesparande tjänst. Användaravgifter
kan användas till miljömässiga ändamål
(exempelvis utöka kunskap om miljömässig
masshantering i branschen)

Att myndigheterna inte har en tillräckligt klar
bild av vad de vill använda tjänsten till och
därmed inte utvecklar rätt tjänster. Det leder
till ointresse från de tilltänkta kunderna.

Samla in statistik över massmängder och
masslag.
Ställa upphandlingskrav på leverantörer att
använda handelsplatsen/tjänsten.

Kan vara svårt att hitta en eldsjäl som har
branschkännedom och kan jobba med
tjänsten på heltid och därför riskerar hela
projektet att rinna ut i sanden.
Det finns en risk att när man eventuellt
kommit igång med tjänsten har en privat aktör
redan lanserat en liknande tjänst på
kommersiell basis.

Använda tjänsten för att tillhandahålla
myndighetsinformation i ett lättförståndligt
format.

Att tjänsten inte blir självfinansierad och
därmed kommer den att kräva skattemedel
för sin drift.
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Privat ägd och driven marknadsplats
Det finns många som funderat på att driva en handelsplats i Sverige för handel med
jord- och schaktmassor. Det finns några som försökt, men misslyckats med att få sin
marknadsplats att överleva en längre tid. Dock finns det utländska exempel på att det
kan vara lönsamt att driva internetbaserade handelsplatser för t.ex. trä respektive
massor. En privat ägd och driven handelsplats fokuserar på lönsamhet och att få
betalande kunder. Därför är de ofta mer lyhörda för kundens önskemål än för önskemål
från myndigheter.
Myndigheter kan av privata aktörer köpa de tjänster som man behöver. På så sätt skapar
man också en efterfrågan. När tjänsterna väl är etablerade kan de även erbjudas till
andra aktörer. Förutom att betala för själva användandet av företagets tjänster kan man
betala för att för tillgång till uppgifter som efterfrågas, t.ex. transportreduktion och
mängden massor som transporterats. En begränsning är dock att om man vill köpa
tjänster i en större omfattning kräver det att man gör det via upphandlingar eftersom det
finns krav på likabehandling av privata aktörer.
Om man vill anlita företag på ett enklare sätt än vid ett djupare samarbete så begränsar
lagen om offentlig upphandling möjligheterna att köpa tjänster för större belopp utan
upphandling. Genom att ställa specifika krav kan man styra kanske inte exakt till ett
företag men väl till en begränsad skara företag som kan lämna anbud på efterfrågade
tjänster. Har man en dialog med företagen i förväg kan man dels få reda på företagens
möjligheter att leverera tjänster, dels berätta vad man vill få utfört.
Tänkbara privata aktörer som kan driva en handelsplats är framför allt de med
erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen och erfarenhet från internetförsäljning
samt som är beredda att satsa på verksamheten.
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SWOT-analys av en privat ägd och driven marknadsplats:
Styrkor

Svagheter

En privatägd handelsplats på Internet som
lever på att attrahera tillräckligt många
användare är en normalsituation för ett
vinstdrivande företag.

Ägaren kan ha begränsat intresse för att
samarbeta med myndigheter.

Det finns företag med branschkännedom och
tidigare erfarenheter av att utveckla och driva
en sådan handelsplats.

Man kan inte lagstifta om eller ställa
upphandlingskrav att företag skall använda
sig av en privat betaltjänst.

Det finns stora besparingar att göra för
företagen som hanterar jord- och
schaktmassor (åtminstone i
storstadsregionerna). Det gör att det finns en
betalningsvilja för en kostnadsbesparande
tjänst.
Trafikverket tar ingen risk

Möjligheter

Hot

Det finns en lösning som inte lanserats än på
den svenska marknaden men konceptet
fungerar på den finska marknaden där villkoren
liknar de svenska.

Att tjänsten inte överlever lanseringsfasen,
d.v.s. att det tar lång tid innan vinsterna är
större än kostnaderna.

Att använda tjänsten för att tillhandahålla
myndighetsinformation i ett lättförståndligt
format.

Att det inte finns tillräckligt med resurser för
att sälja, underhålla och utveckla tjänsten
under de första driftåren.

Privat driven marknadsplats med offentligt stöd för bra
funktionalitet och bra informationsåtkomst
I den här tredje formen samarbetar myndigheter och företag för att åstadkomma en
gemensam lösning. För ägande och driftsformen finns det två huvudlinjer:


Myndigheten äger databasen och marknadsplatsen och tar in anbud för driften
av den önskade verksamheten.



Företaget äger databasen och marknadsplatsen men myndigheter stödjer
verksamheten i ett uppbyggnadsskede genom en teknikupphandling.

I det första fallet så bestämmer sig Trafikverket m.fl. för vilka tjänster man vill skall
finnas tillgängligt. Man tar fram krav på funktionalitet och utformar en handelsplats
med tillhörande databas antingen i egen regi eller köper in uppbyggnaden. För driften
tar man sedan in anbud från företag som skall driva den önskade tjänsten.
Exakt hur anbudsförfarandet skall ske återstår att utforma men till skillnad från
upphandlingar av t.ex. kollektivtrafik bör intäkterna stanna hos anbudsgivaren som ett
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incitament att expandera verksamheten. Anbudens storlek kan förväntas vara små i
början för att sedan stiga efterhand som marknaden etableras.
Det företag som man väljer att samarbeta med bör ha god kännedom om branschen och
ett engagemang och möjlighet att driva och utveckla handelsplatsen. En fördel är om
samarbetspartnern även har erfarenhet av att driva tjänsteföretag och att marknadsföra
sina tjänster.
Det första fallet kan vara ett alternativ om det inte finns någon aktör som är villig att ta
på sig kostnaderna för att bygga upp en handelsplats. Finns inte det problemet är risken
att en privat aktör startar en egen handelsplats och sedan anklagar den offentligt ägda
handelsplatsen för skattefinansierad konkurrens.
I det andra fallet är det företaget som driver allt men att det i början får ett stöd för att
utveckla handelsplatsen för att bygga upp marknaden. Då den efterfrågade
tjänsten/tekniken ännu inte finns i Sverige skulle man kunna använda sig av en
teknikupphandling för att stimulera den tekniska och företagsmässiga utvecklingen i
önskad riktning. I en teknikupphandling driver man teknikutvecklingen genom att sätta
upp krav på funktionalitet eller prestanda samtidigt som man åtar man sig att köpa för
ett visst belopp av den som vinner upphandlingen. I fallet med en handelsplats för
massor kan möjligen det åtagandet sedan kanaliseras så att entreprenörerna som
arbetar på Trafikverkets uppdrag kan använda handelplatsen gratis. I Finland har man
exempelvis använt sig av speciella kundnummer för större projekt som velat
effektivisera masshanteringen. ”Lästiden” för tjänsten har gått ut vid projektets slut.
När den utlovade upphandlingsperioden är slut har företaget förhoppningsvis etablerat
sig och skapat en marknad så att det kan överleva under lång tid. Situationen är då som
för ett vanligt företag och myndigheter kan fortsätta att köpa tjänster och/eller betala för
att få tillgång till efterfrågad information. Målsättningen bör dock vara att när
upphandlingsperioden är slut skall Trafikverket inte behöva betala för att kunna dela ut
användande av handelsplatsen till sina entreprenörer eftersom de då redan betalar
själva för tjänsten.
Är man orolig att inte få tillräckligt starka företag att ställa upp i en teknikupphandling
kan man behöva stödja företag i ett tidigare skede. Eftersom det idag inte finns någon
leverantör så är risken att ingen kan leva upp till kraven. För att få fram de resultat som
man önskar kan man själv bygga upp tekniken och när den är mogen handlar man upp
driften eller säljer tekniken/tjänsten.
Som angetts i tidigare avsnitt så är Trafikverket en av de mest lämpade att finansiera en
offentligt ägd handelsplats/databas och som huvudaktör i en teknikupphandling.
Tillsammans med aktörer som skall använda handelsplatsen bör representanter från
SGU, Naturvårdsverket, någon större kommun, länsstyrelse och branschföreningar bilda
en arbetsgrupp. Syftet med arbetsgruppen är att ta fram kriterier för hur databasen skall
se ut, hur handelsplatsen skall fungerar och vilken typ av information man vill nå ut till
företagen med.
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SWOT-analys av en privat driven marknadsplats med offentligt stöd:
Styrkor

Svagheter

Företaget driver och får vinsten, myndigheter
sponsrar och påverkar utformningen från
början så att funktionen och statistiken blir
som man vill ha den.

Myndigheter får acceptera en del förenklingar
och att man inte har full kontroll över
verksamheten.

Företagen kommer inte uppleva att
samarbetet är krångligt om personer med
branschkännedom har varit med och utvecklat
tjänsten.

Att myndigheter inte har en tillräckligt klar
bild på vilken funktion och statistik man vill ha
och att man tröttnar ut partnern genom att
komma med olika förfrågningar hela tiden.

Lättare att tjänsten överlever eftersom man
har finansiering i början

Problem med gränsdragningar, vem som äger
vad, vem som gör vad, hur stödet skall ske i
praktiken m.m.

Lättare att få med t.ex. kommuner om det är
en offentlig aktör som ligger bakom tjänsten

Otydligt vad som sker i förlängningen. Vad
händer när företaget står på egna ben?

Lättare att få med företag om det även är ett
företag som ligger bakom

Man kan inte lagstifta om eller ställa
upphandlingskrav att företag skall använda
sig av en privat betaltjänst.

Risken delas mellan Trafikverket och företaget
Det finns ett starkt intresse för att
vidareutveckla tjänsten.

Möjligheter

Hot

Vid en teknikupphandling kan anslutna
myndigheter dela ut gratis medlemskap till sina
entreprenörer.

Kan uppfattas som snedvriden konkurrens för
andra företag som kanske har önskemål om
att starta handelsplatser.

Möjlighet för myndigheter att påverka
databasens utformning utan att ta ansvaret för
drift.

Att konkurrerande verksamhet startar och tar
en stor andel av marknaden

Använda tjänsten för att tillhandahålla
myndighetsinformation i ett lättförståndligt
format.
Att knyta till sig personer med
branschkännedom och affärsvana.
Myndigheter och branschorganisationer är en
stark partner i marknadsföring av tjänsten på
grund av sitt omfattande nätverk.
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En svaghet som gäller oavsett organisationsform identifierades av Vall (2009):
entreprenörerna är rädda för att ta emot förorenade massor. Denna rädsla måste
undersökas och bearbetas om det behövs. I intervju hänvisar Nordström till just denna
nödvändiga beteendeförändrig som det första som man måste få till för att
handelsplatsen skall fungera. Först därefter tar man upp de ekonomiska fördelarna från
användning av tjänsten.

Intäkter och kostnader för en offentligt ägd handelsplats
Tid och etapper
Att välja partner och komma överens om en affärsmodell samt att bygga upp den
elektroniska handelsplatsen och att kartlägga kunder kommer att kräva en del resurser
innan tjänsten kan lanseras. Lanseringen kommer att följas av en fas då man aktivt
måste marknadsföra tjänsten samt erbjuda högklassig kundservice motsvarande
kundens förväntningar. Det första året bygger man upp den databas som man önskar
driva. Genom förankring i hos olika myndigheter och i branschen säkerställer man att de
flesta synpunkter på önskat resultat uppnås. Samtidigt letar man efter lämplig
samarbetspartner som man sedan förhandlar med om villkoren. En kartläggning av
målgruppen görs för att kunna rikta marknadsföringen till den så att lanseringen blir
lyckosam i nästa fas. År två bör handelsplatsen lanseras med början i
storstadsregionerna. Avgiften för att använda handelsplatsen bör vara låg för att få igång
marknaden. En viktig målgrupp är att övertyga kommuner och Trafikverket och dess
entreprenörer att börja använda handelsplatsen, allt för att skapa en efterfrågan. År tre
börjar man ta full betalning av kunderna och under året bör handelsplatsen nå
kostnadstäckning.

Kostnader
I intervjuer och bakgrundsmaterial har det framkommit att kostnaderna för att driva
massdatabas.se beräknats till 100 000-150 000 kr per år. Vill man att den skall
utvecklas och förbättras så kostar det ungefär lika mycket till. För att man skall nå en
publik så behövs det också marknadsföring, även det beräknas kosta 100-150 000 kr.
Totalt alltså 300 000 - 450 000 kr/år.
Då vi tycker det viktigt att det är en drivande person som har handelsplatsen som sin
huvudsyssla anser vi att kostnaderna är för lågt räknade. Lön för en heltidsanställd
inklusive kringkostnader som kontor, telefon, förbrukningsvaror kan uppskattas till ca
650 000 kr/år. Till detta kommer kostnader för drift och utvecklingen av databasen och
marknadsföringen av handelsplatsen. I figur 13 finns en sammanfattning av hur
kostnaderna kan fördelas mellan de tre första åren. Det första året är till för att bygga
upp verksamheten och testköra den i något storstadsområde. År två lanseras den fullt ut
men med mycket marknadsföring och reducerade avgifter för att locka användare. Man
kan fortfarande även behöva utveckla hemsidan. År tre skall men uppnå
kostnadstäckning, dels genom att man tar betalt av användarna, dels genom att man bör
klarat av utvecklingskostnaderna. En del marknadsföring behövs fortfarande. Följande
år bör det gå med vinst och man kan då lägga nya resurser på utveckling och
marknadsföring.
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Figur 13. Uppskattning av kostnader och intäkter under handelsplatsens tre första år.

Intäkter
Som vi ser från räkneexemplet ovan på kostnadsbesparingar vid masshantering och från
exemplet i Finland så finns det betalningsförmåga för denna kostnadsbesparande
tjänsten. I enkäten framkom det att de svarande i medeltal var beredda att betala 6 500
kr/år för en sådan tjänst. Detta ligger under beloppet som man tar betalt i Finland, men
för de tillfrågade i enkäten är tjänsten ny och de var osäkra på hur stora besparingarna
som kunde göras. Om man börjar försiktigt med en avgift på 5 000 kr räcker det med
150 betalande kunder för att uppnå kostnadstäckning. Med tanke på att det finns 3 700
medlemmar i Maskinentreprenörerna och att betalningsviljan bör öka när man ser
nyttan med tjänsten bör handelsplatsen kunna bli lönsam ganska fort. Exakt vilken
debiteringsmodell man väljer att använda återstår att utforma.

Upphandling av handelsplats med privat aktör
Tjänster
De flesta myndigheter är mycket vana att handla upp varor och tjänster. När man väl
bestämt sig för vad man vill köpa finns det upphandlingsorganisationer som sköter
upphandlingarna enligt gällande regler. En komplikation i det aktuella fallet är att det
inte finns någon leverantör av de efterfrågade tjänsterna än. Rekommendationen är
därför att göra en teknikupphandling först för att få fram en bra leverantör.

Teknikupphandling
Teknikupphandlingen syftar till att stimulera utvecklingen av en handelsplats för jordoch schaktmassor i Sverige. Genom sin form kan man dels uppfylla lagen om offentlig
upphandling och samtidigt stödja det bästa förslaget genom att köpa tjänster av det
företaget. Vid en teknikupphandling är det viktigt att ha med sig så många aktörer som
möjligt för att dela på kostnaderna och för att kunna erbjuda vinnaren av upphandlingen
så intressanta villkor att många ställer upp i upphandlingen. En viktig del av arbetet
med teknikupphandling är att övertyga så många aktörer som möjligt att vara med i
upphandlingen, framför allt på beställarsidan.
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Det anbudet som bäst uppfyller kriterierna utses till vinnare. Beställarna köper sedan
den mängd tjänster som angivits i anbudsunderlaget. Syftet med teknikupphandlingen
är att mängden tjänster som köps skall till en början vara så stort att det lönar sig för
företaget att utveckla den efterfrågade tjänsten. Därför bör upphandlingens storlek täcka
kostnaderna för två till tre års drift. När sedan tjänsten är etablerad kan beställaren
trappa ner sitt engagemang och bara köpa det som man behöver för egen räkning.
En teknikupphandling består av flera moment. Först bör man göra en förstudie för att
studera förutsättningarna för en teknikupphandling. Tag lärdom från Finland och från
branschen i stort. När man vet att det finns bra förutsättningar för en lyckad
upphandling går man vidare med att sätta samman en grupp vars uppgift är att ta fram
en kravspecifikation inklusive funktionalitet för planerare och entreprenörer samt
möjlighet till att ta del av statistik och att sprida information. Den gruppen bör bestå av
personer som representerar olika kategorier och som har god kännedom om
masshantering. Det bör finnas med representanter från Trafikverket, några stora
kommuner, SGU, Naturvårdsverket, några stora företag inom bygg och anläggning samt
branschförbund t.ex. Maskinentreprenörerna och Förnyelse i Anläggningsbranschen
(FIA).
När kravspecifikationen och anbudsunderlaget är klar bjuds anbudsgivarna in att delta i
processen. Anbuden utvärderas sedan av beställargruppen och en vinnare utses.
Eftersom produkten saknas i dagsläget behöver vinnaren tid på sig att kunna leverera
produkten. Hur lång tid beror på komplexiteten men för en massdatabas bör man kunna
leverera en grundform inom sex månader. Därefter skall de deltagande organisationerna
använda den upphandlade tjänsten.

Figur 14. Teknikupphandlingens delmoment och ungefärliga tidsåtgång

Implementeringen består dels i att man använder sig av handelsplatsen som ett
planeringsverktyg för planmyndigheter för att på så sätt lättare upprätta en massbalans,
dels för entreprenörer som arbetar på beställarnas uppdrag. Syftet med
teknikupphandlingen är att när entreprenörerna lärt sig uppskatta tjänsten skall de
självmant använda sig av den och utgöra kundbasen för handelsplatsen. Som nämnts
tidigare är det viktigt att inte bara överskottsmassor annonseras utan även underskottsmassor därför kommer myndigheterna att förbli en viktig kundgrupp även efter att
teknikupphandlingsperioden är avklarad.
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Tiden för att genomföra en teknikupphandling varierar men då en handelsplats för
massor är förhållandevis enkel bör man kunna genomför hela förfarandet ganska fort.
Förstudien bör kunna genomföras på tre månader. Sammansättandet av beställargrupp,
kravspecifikation och anbudsunderlag beräknas ta sex månader. Upphandlingen
inklusive utvärdering tar två till tre månader. Sedan behöver vinnaren tid på sig för att
färdigställa produkten, ca sex månader uppskattas tidsbehovet till. Från början av
förstudien till verkställande blir det 18 månader. Handelsplatsen behöver sedan
antagligen utvecklas allt eftersom kraven ökar.
Förslagsvis så sker implementeringen i etapper, både för att beställarna och utförarna
skall hinna med implementering och utvärdering. Då handelsplatsen har störst chans att
lyckas i storstadsområdena föreslås att första området som ingår i teknikupphandlingen
skall vara Göteborg med omnejd. Anledningen är att det redan gjort en del arbete i
Göteborg och kommunen varit aktiv i frågan. Man har därför lättast att vara drivande i
början av arbetet. Efter ett år av verksamhet i Göteborgsområdet kan man utifrån
utvärderingar förbättra handelsplatsen. Sedan är det dags för implementering i
Malmöområdet. Då har både beställare och leverantör erfarenhet som gör att man kan
klara av den tillväxt det innebär med ytterligare ett storstadsområde. Efter ytterligare ett
års erfarenhet är det dags att lansera tjänsten i det största storstadsområdet i Sverige:
Stockholmsområdet.
Efter tre års upphandling antas det att marknaden har mognat och entreprenörerna är
själva beredda för att betala för tjänsterna. Då marknaderna är regionala behöver man
”stanna kvar” i tre år per område innan man släpper marknadsplatsen helt fri.

Figur 15. Förslag på etapper i implementeringen av teknikupphandlingen.
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Resurserna som behövs för att genomföra en teknikupphandling varierar med vilken fas
i projektet man avser. Uppskattningsvis kan följande behövas till respektive fas:
En projektledare bör tillsättas som leder hela arbetet. Arbetsbehovet kommer att variera
under upphandlingens 18 månader och påföljande implementering.
Förstudie genomförs lämpligen av konsult med erfarenhet av området. Uppskattad
tidsåtgång: 3 mån. Uppskattad kostnad: 200-250 000 kr.
Sammansättning av beställargrupp: Kan göras som en del i förstudien, men kan också
utföras av Trafikverkets egen personal. Uppskattad tidsåtgång: 1 månad.
Kravspecifikationen tas fram av beställargruppen. Sammanträde med gruppen en gång i
månaden under fyra månader. En sammankallande ordförande (projektledaren)
behöver lägga större delen av sin arbetstid på detta, de andra deltagarna bidrar med
kunskap och åsikter samt arbetstid före, under och efter möten. Tidsåtgång 4 månader.
Sammanlagt uppskattas behovet av mantimmar till ca 1000 st. Kostnad för resor
uppskattas till 40 000 kr.
När kravspecifikationen är klar överlämnas materialet till en upphandlingsenhet som tar
fram upphandlingskriterier och ett anbudsunderlag. Projektledaren bör delta aktivt eller
t.o.m. leda arbetet. Tidsåtgång ca 1 månad.
En upphandling utlyses och anbuden utvärderas av upphandlingsenheten. Tidsåtgång ca
3 månader.
Under leveranstiden förbereder leverantören sig att leverera sin tjänst. Under tiden bör
de upphandlande enheterna förbereda sina organisationer för implementeringsfasen.
Huvudsakligen går det ut på att informera internt om effekterna av upphandlingen och
vilka förändrade arbetssätt det medför.
Under implementeringsfasen behöver projektledaren åtminstone till en början i varje
område föra ut informationen och hjälpa planenheter att använda handelsplatsen och
upphandlande enheter att få sina entreprenörer att använda handelsplatsen. För att
handelsplatsen skall bli riktigt etablerad behöver den ha stöd under de tre första åren
och det bör täcka en stor del av kostnaderna under den tiden. De upphandlande
enheterna bör därför köpa tjänster för 750 000 –
1 miljon kronor/år under de första åren. Projektledaren behöver också medverka vid
utvärdering och utveckling av tjänsten inför lansering i respektive område.
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Förslag på förändringar som kan gynna
handelsplatsen
Upphandling
Då både kommuner, statliga verka och andra offentliga organisationer är stora köpare av
tjänster kring bygg och anläggning finns det stora möjligheter att ställa krav i samband
med upphandlingar. Dessa krav kan t.ex. gälla hantering av massor. Gemensamt för de
offentliga verksamheterna är att de måste följa Lagen om offentlig upphandling (LOU)
(SFS 2007:1091). Grundkraven i LOU är att upphandlingarna skall uppfylla fem
principer:


Likabehandlingsprincipen



Principen om icke-diskriminering



Transparensprincipen



Proportionalitetsprincipen



Principen om ömsesidigt erkännande

Generellt gäller att om beställaren kräver att entreprenören ska använda sig av en viss
tjänst så måste beställaren tillhandahålla tjänsten gratis. Om tjänsten kostar pengar och
det bara finns en tjänst kan man inte ställa krav på att den ska användas.
Det har redan utarbetats en del krav man kan ställa vid upphandlingar. I ”Miljökrav vid
upphandling av entreprenader och tjänster” (Vägverket, 2008) ställs följande krav:


Upptagna jordmassor skall i första hand användas inom väg- eller banområdet.



Massor och snö skall hanteras på ett sådant sätt att oavsiktlig spridning av
eventuell förorening undviks.

Följande krav brukar ställas vid Trafikverkets upphandlingar:


Allmänt gäller att de övre jordmassorna, inom 2 meter från beläggningskant ned
till 0,5 meters djup utmed befintliga vägar, endast får användas på platser som
bestäms i samråd med beställaren.



Anmälan till tillsynsmyndigheten krävs vid omflyttning till såväl tillfällig som
permanent uppläggning av massor. Beställaren är ansvarig för anmälan.



Entreprenören ska månadsvis redovisa uppgifter enligt beställarens mall för
månadsrapport.



Inom arbetsområdet får inga bergmassor, okrossade eller krossade mellanlagras
utan särskilt godkännande från beställaren.



Observera att varje enskild krossanläggning på respektive plats är
anmälningspliktig till berörd kommun. Entreprenören svarar för sådan
anmälan.



Naturgrus får inte köpas in utifrån utan beställarens godkännande. Naturgrus
som redan finns i väglinjen är tillåtet att återanvända.



Beställaren kommer att kontrollera dokumentationen angående lagrade och
borttransporterade mängder bergmassor samt att föreskrivna transportvägar
används.
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Lagrade och uttransporterade mängder bergmassor samt slutdestination ska
rapporteras till beställaren på månadsbasis.

I stora upphandlingar vill man ofta undvika att ta in för mycket uppgifter i början av
processen. Man brukar försöka hålla kravspecifikationerna ganska rena för att inte
riskera att alla anbud faller på grund av småsaker. Om man begär in olika typer av
redovisningar så måste man också veta hur man ska bedöma dem. Ofta tar man istället
med mer detaljerade frågor i kontraktet.
Upphandlingarna bör utgå från avfallshierarkin vid upphandlingar där jord- och
schaktmassor kan uppstå. Följande krav bör vara möjliga att ställa. Mer detaljerade krav
bör granskas av en jurist innan man bestämmer sig för att använda dem.


Krav på massbalanser



Krav på kommunikation med beställaren under projektets gång angående
massor



Krav på att man redovisar hur man har gått tillväga för att minimera mängden
som deponeras och hur man försökt hitta avsättning för massorna



Även om man bara ställer generella krav i upphandlingen skulle man kunna i ett
kontrakt skriva in att entreprenören ska redovisa hur massor hanteras

Då vi utgått från att handelsplatsen skall bli självbärande ekonomiskt måste den ta
betalt av sina användare. Det förhindrar att man ställer specifika krav i upphandlingarna
att använda just den tjänsten. Men det finns sätt att formulera krav som gör att man
kommer nära ett krav att använda handelsplasten. Exempelvis skulle det kunna vara:


Man skall redovisa hur man skal gå till väga för att säkerställa att
överskottsmassor hanteras på effektivast möjliga sätt.



I första han krävs det att massorna används lokalt. Går inte det skall uppkomna
massor användas i andra projekt i närheten. Vidare kan man begära att krävs
tillstånd av beställaren om överskottsmassor skall transporteras till tipp, deponi
eller annan typ av lagring. Alla massor som förmedlas via handelsplatsen eller
liknande tjänster anses som godkänd hantering även om det går till en tipp.

Ett annat sätt kan vara att uppdragsgivaren i anbudshandlingarna meddelar att
medlemskap i handelsplatsen ingår gratis för alla entreprenörer och att uppdragsgivaren
betalar avgiften. Därigenom blir det kostnadsfritt för entreprenörerna och då blir det
lättare att ställa krav på handelsplatsen för masshanteringen.
Något man alltid kan göra är att informera om möjligheten till att använda
handelsplatsen. Man skulle kunna formulera det ”Uppdragsgivaren tycker det är en
fördel om handelsplatsen används för hantering och transport av över- och
underskottsmassor.” Vidare kan man skriva information om att uppdragsgivarens
erfarenhet är att hanteringen av överskottsmassor blir X % lägre om de hanteras via
handelsplatser för jord- och schaktmassor.
En intervjuperson har uttryckt sin oro för att använda för hårda krav vid upphandlingar.
Väg- och anläggningsbranschen kännetecknas av att det bara finns ett fåtal aktörer. Det
gör att även anbudsgivaren har stor möjlighet att påverka upphandlingar. Om det är så
att anbudsgivarna inte tycker att kraven är rimliga låter de bli att lämna anbud och det
har hänt att upphandlingar fått göras om eftersom ingen lämnat anbud. En dialog om
lämpliga krav är därför att rekommendera innan man använder dem fullt ut.
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Skapa efterfrågan, öka förtroendet och förenkla
lagstiftningen
Det är viktigt att det finns en efterfrågan på massor på handelsplatsen så att det inte
bara är överskott som annonseras. Därför är det mycket viktigt att man får kommuner,
Trafikverket men också deponier att börja annonsera både när de har under- och
överskott av massor. Då kan det skapas en marknad som sedan företagen väljer att haka
på. Genom att annonsera tidigt i projekten, redan i planeringsstadiet kan man också
underlätta för marknadens aktörer att anpassa sin egen verksamhet.
Storstadskommunerna har redan idag gått före med att ställa miljökrav för
entreprenader och tjänster. Det pågående arbetet borde man knyta an till så att även
masshantering blir en viktig fråga i det arbetet.
Syftet med handelsplatsen är att förmedla jord- och schaktmassor som är fria från
föroreningar. Det är säljarna av massorna som skall ansvarar för massornas renhet men
för att köparna skall få förtroende för handelsplatsen är det bra om man bygger upp ett
system som underlättar för både köpare och säljare att klassificera massorna och för att
identifiera förorenade massor. Det kan vara allt från information om vad som gäller och
hur man känner igen föroreningar till att man tar fram blanketter som säljaren kan
använda för att styrka massornas renhet. Man kan även förmedla kontakter med
laboratorier för provtagning m.m.
Om man skall använda överskottsmassor i andra projekt krävs det ofta en anmälan och
att de används på ett planerat sätt. Avfallsdefinitionen kommer från EU:s ramdirektiv
för avfall och är införd i Miljöbalken och Avfallsförordningen. Regelverket är
försvårande för att återanvända massor, vilket gör att de lätt hamnar på deponi i stället.
Trafikverket arbetar i samverkan med Naturvårdsverket med att se över praxis för
tillämpningen av avfallsförordningen, med syfte att underlätta återvinningen av jordoch schaktmassor. Man skulle kunna argumentera för att användningen av
handelsplatsen är en del i en planerad behandling av avfallet och därmed är det
automatiskt godkänt för att använda i andra projekt.
För att underlätta för masshanterarna skulle man kunna samordna annonserna i
handelsplatsen med ansökan om bygglov, transport av avfall och anmälan om
återvinning av avfall i ett annat projekt.
Många av de som arbetar med att ta hand om massor är relativt ovana vid datorer. De
gör ofta upp affärer genom att prata i telefon. Den tekniska utvecklingen av telefoner går
fort och mobiltelefoner och datorer smälter allt mer ihop. Trots det kan det vara lämpligt
att utveckla en lättanvänd tjänst för att kunna använda handelsplatsen via telefon. Ett
alternativ kan vara att via ett betalnummer kunna ringa till en telefonist som sedan
skriver in de uppgifter som behövs.
En naturlig utveckling om ett privat företag driver handelsplatsen är att utöka den med
fler tjänster som man kan sälja både i egen regi och på kommission. Det kan vara allt
från reklam till förmedling utförandetjänster och försäljning av maskiner.
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Rekommendationer
Då det inte finns en handelsplats för jord- och schaktmassor i drift i Sverige idag behövs
det någon form av stimulans för att få igång marknaden. Baserat på litteratur, enkät och
intervjuer ger vi följande rekommendationer till det fortsatta arbetet:
Trafikverket kallar till en workshop som syftar till att dra upp riktlinjerna för vad man
vill uppnå och för att kunna sätta samman en arbetsgrupp för det fortsatta arbetet.
Inbjudna bör vara de som berörs och som kan tänkas medverka i arbetsgruppen.
Gruppen bör bestå av representanter från planmyndigheter (Trafikverket, några
(framför allt stora) kommuner), tillsynsmyndigheter, SGU, Maskinentreprenörerna,
något byggbolag, någon med erfarenhet att driva liknande handelsplatser samt kanske
även Förnyelse i Anläggningsbranschen (FIA). Lär från Finland om hur ett lyckat arbete
utförs och bjud även in ägaren till Maapörssi till workshopen.
Gör en teknikupphandling med förstudie, kravspecifikation, upphandling och
implementering i etapper (inkl. utvärderingar och uppgraderingar) för att få igång en
marknad för handelsplatsen. Använd arbetsgruppen från föregående moment för att ta
fram kriterier. Försök få med så många beställare som möjligt.
Få planmyndigheterna att använda handelsplatsen för att själva annonsera både överoch underskottsmassor. Använd upphandlingskriterier för att få entreprenörer som
arbetar på Trafikverkets uppdrag att använda handelsplatsen. Informera om
handelsplatsen och dess fördelar.
Undersök möjligheterna till att förenkla regelverket kring hantering av massor, inklusive
avfallsklassificering, samordnad anmälan av masshantering, avfallstransporter och
bygglov. För att förhindra spridning av förorenade massor bör ett verktyg för att känna
igen och bedöma föroreningar tas fram.
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Bilaga 1
Lagar och regler för hantering av jord- och schaktmassor
Anmälan om miljöfarlig verksamhet (2)
Samråd enligt 12 kap. 6§ MB (3)
Mark och/eller bygglov (4)

Används inom
verksamhetsområdet (1)

Skyddade områden (5)
Övrigt (6)

Schaktmassor

Återvinning av
schaktmassor
som utgör
avfall (7)

Tillstånd enligt FMH (8)
Anmälan enligt (9)
U-verksamhet (ej tillstånd eller anmälan) (10)
Obs ruta 3-6 kan ändå bli aktuellt

Deponi (11)

Figur B1. Lagkrav för hantering av schaktmassor (Tillsynshandledning,
Miljösamverkan 2010)

(1) Om massorna återvinns eller återanvänds inom verksamhetsområdet bedöms
materialet inte vara avfall: Det gäller förutsatt att Naturvårdsverkets kriterier för
återvinning uppfylls d.v.s. återvinningen ska ha ett syfte, mer massor än nödvändigt ska
inte användas samt att massorna är tekniskt jämförbara med traditionella material.
Verksamhetsområdet fastställs lämpligen av beställaren i planeringsstadiet för projektet.
(2) Anmälan om miljöfarlig verksamhet kan vara aktuellt även i de fall materialet inte
utgör avfall, t.ex. i samband med krossning och bearbetning. Oavsett om verksamheten
behöver anmälas eller inte gäller alltid miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Anmälan
ska göras till kommunens miljönämnd.
(3) Samråd kan vara aktuellt om verksamheten kan komma att väsentligt förändra eller
skada naturmiljön (gäller inte om verksamheten kräver anmälan eller tillstånd).
Anmälan ska göras till Länsstyrelsen, eller om verksamheten omfattas av
skogsvårdslagens bestämmelser till Skogsstyrelsen. I många fall kan kommunen vara
den första kontakt som en verksamhetsutövare tar och då bör kommunen belysa om
samrådsplikten i 12 kap 6 i miljöbalken. Naturmiljöer med utpekade naturvärden där
man generellt sett alltid bör samråda är exempelvis ängs- och betesmarker,
naturbetesmarker, strandängar, rasbranter, raviner, ädellövsskogar, nyckelbiotoper,
våtmarker och miljöer som omfattas av skydd. Exempel på områden där samråd normalt
sätt inte behövs kan vara åkermark som kontinuerligt brukas, såvida placeringen inte
påverkar landskapsbilden.
(4) Om verksamheten medför att marknivån höjs eller sänks kan marklov behövas. Om
verksamheten planeras inom planlagt område kan bygglov behövas. Vänd dig till
kommunens byggnadsnämnd.
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(5) Om verksamheten planeras inom ett skyddat område eller kan påverka detsamma
kan verksamheten behöva tillåtelse utöver kraven om miljöfarlig verksamhet i
miljöbalkens 9 kapitel. Exempel på skyddade områden är Natura 2000, riksintresse,
vattenskyddsområden, fornlämningar, naturreservat och strandskydd.
(6) Verksamheten kan utöver punkt 4 och 5 kräva ytterligare tillstånd eller tillåtelser,
t.ex. för vattenverksamhet.
(7) Återvinning av avfall är en åtgärd som resulterar i att avfallet återanvänds eller
återvinns enligt angivna återvinningsförfaranden i bilaga 4 i avfallsförordningen (SFS
2001:1063).
(8) Om återvinning av schaktmassor är av sådan omfattning att verksamheten betecknas
som B i bilagan till förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd behövs tillstånd. Så är t.ex. fallet när schaktmassorna används i
anläggningsändamål och risken att förorena mark, vattenområde eller grundvatten
bedöms vara mer än ringa. Vänd dig till Länsstyrelsen när det gäller
tillståndsansökningar.
(9) Verksamheter som betecknas som C i bilaga till förordning (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska anmälas till kommunens miljönämnd.
(10) Verksamheter som varken kräver tillstånd eller anmälan (se punkterna 8 och 9)
behöver inte tillåtelse med stöd av 9 kapitlet i miljöbalken. Däremot kan verksamheten
omfattas av andra bestämmelser, se punkterna 2-6 för avfall som används inom
verksamhetsområdet.
(11) I de fall schaktmassorna ska bortskaffas genom förvaring ovan mark krävs tillstånd
enligt miljöbalken för deponering av avfall.
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Bilaga 2
Enkät till företag i bygg- och anläggningsbranschen
Brev till de utvalda

Hej!
Stiftelsen TEM vid Lunds universitet genomför på uppdrag av Trafikverket en analys av
marknadspotentialen för en internetbaserad tjänst för (bytes-) handel av massor som
uppkommer i samband med bygg- och anläggningsarbeten. På sidan ska man kunna
annonsera underskott/överskott av massa (inklusive typ, mängd, ort och tidpunkt då
man önskar köpa/sälja). En förstudie i Göteborgsregionen visar att ett forum för
hantering av schaktmassor uppskattningsvis kan spara 10-30 % av transporterna,
minska kostnaderna för hantering av massorna, och samtidigt minska behovet av
deponi och uttag av jungfruligt material.
Er verksamhet har blivit utvald till den här enkätstudien på grund av att ni är ett
företag inom bygg- och anläggningsbranschen, maskinentreprenad eller annan aktör
som vi tror hanterar jord- och schaktmassor. Gör ni inte det kan ni bortse från det här
mejlet. Enkäten riktar sig till dig som arbetar som projektledare, arbetschef eller
liknande inom bygg- och anläggningsbranschen och som genom ditt arbete ansvarar
för jord- och schaktmassor. Om du som får det här mejlet inte känner att du är rätt
person att svara på enkäten skulle vi uppskatta om du ville skicka den vidare till rätt
person inom företaget. Om du anser att fler än du inom företaget bör svara skulle vi
också uppskatta om du ville skicka vidare till dessa personer.
Att komma med rekommendationer angående hemsidans utformning, organisation
och finansiering är en del av uppdraget från Trafikverket. Er åsikt är viktig för oss och
för tjänstens vidareutveckling och vi ser fram emot att ta del av ert svar senast den 19
november 2010. Enkäten hittar du på http://www.surveymonkey.com/s/3R8BLHG och
enklast kommer du dit genom att klicka på länken.
Stort tack för din medverkan!
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Frågorna
1.

Vilken typ av verksamhet som hanterar jord- och schaktmassor
representerar du? Mer än ett svarsalternativ kan anges.
a) Anläggning av byggnader
b) Anläggning av vägar
c) Anläggning av järnvägar
d) Anläggning av ledningar
e) Transportör
f) Mottagare
g) Förädlare (sortering, krossning, harpning m.m.)
h) Försäljning
i) Deponering
j) Annan verksamhet: ___________________________

2. Var i Sverige genomför ni merparten av era arbeten? Fyll i län. _____________
3. Om er verksamhet ger upphov till jord- och schaktmassor, ungefär hur
stora volymer/mängder handlar det om under ett år? Ange mängd för
respektive masskategori och skriv enhet (ton eller m3). Om du inte vet, sätt
ett x i det nedersta fältet.
Lera m3/ton
Jord
Grus
Krossberg
Asfalt
Betong
Sand
Övrigt, vad?
Vet inte
4. Hur blir ni av med massorna? Ange den vanligaste avsättningen för
respektive masskategori.
Alternativ: avsättning på plats inom projektet, övertas av markägare (t ex
lantbrukare) transport till annan entreprenad inom samma företag,
försäljning till andra projekt i närheten, skickas till grusterminal eller
liknande, skickas till deponi
Lera
Jord
Grus
Krossberg
Asfalt
Betong
Sand
Övrigt, vad?
Vet inte
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5. Om er verksamhet har behov av att köpa in jord- och schaktmassor, ungefär
hur stora volymer handlar det om under ett år? Ange mängd för respektive
masskategori och ange enhet (ton/m3). Om ni inte har något behov eller
inte vet, sätt då ett x i det näst nedersta resp. det nedersta fältet.
Lera m3/ton
Jord
Grus
Krossberg
Asfalt
Betong
Sand
Övrigt, vad?
Vi har inte behov
Vet inte
6. Varifrån köper ni dessa massor? Ange det vanligaste sättet att få tag på
massorna för respektive masskategori.
Alternativ: köper från andra projekt i närheten, köper från grusterminal
eller liknande, köper nytt material
Lera m3/ton
Jord
Grus
Krossberg
Asfalt
Betong
Sand
Övrigt, vad?
Vet inte

7. Ser ni några problem med hanteringen av jord- och schaktmassor idag?
Vilka?
8. Skulle er verksamhet ha nytta av en tjänst på Internet som förmedlar jordoch schaktmassor, och underlättar kontakterna mellan de som ger upphov
till massorna och de som har användning av dem på något sätt?
a) Ja, stor nytta
b) Ja, viss nytta
c) Ytterst begränsad nytta
d) Ingen nytta
e) Vet inte
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9. Hur mycket skulle er verksamhet vara beredd att betala per år för att
kunna använda en sådan tjänst obegränsat? Ange i kr. Observera att ert
svar hanteras konfidentiellt.
10. Hade det varit bättre att betala per annons istället för per år?
11. Skulle ni vara intresserade av att annonsera om er verksamhet på en sådan
sida och genom detta kunna nå offentliga beställare?
a) Ja
b) Nej
c) Kanske
12. Vad skulle du önska av en sådan tjänst? Vilka funktioner är viktiga?
a) Anonymitet
b) Avancerat sökfunktion
c) Att kunna se upplagsplatser på en karta
d) Automatisk matchning av köp- och säljannonser (och exempelvis sms
eller e-post anmälan om att matchande projekt finns)
e) Att kunna hitta samlad information från myndigheter om både
material och transporter
f) Att det finns kontaktuppgifter till myndigheter, transportörer och
entreprenörer.
g) Att det finns tillgång till relevanta nyheter
h) Att kunna se vilka annonser som kommer från den egna
organisationen, så att man i första hand kan handla internt
i) Att beställare kan lägga in annonser tidigt i planeringsskedet till
stora projekt och tala om att de kommer att behöva massor eller få
överskottsmassor, även om de inte vet exakta mängder i detta tidiga
skede
j) Har du fler förslag på viktiga funktioner?:
13. Har ni något förslag på vilken organisation som skulle vara lämpligast för
att ansvara för tjänsten och varför?
a) Namn på organisation
b) Varför är denna organisation lämplig?
14. Uppgifter om dig som svarat på enkäten (frivilligt)
Namn
Titel
Organisation
E-post
Telefon
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