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Förord
Fungerande tekniska försörjningssystem är en helt grundläggande förutsättning för
tillväxt och god livsmiljö. Stockholmsregionen behöver tekniska försörjningssystem
som är kapacitetsstarka, resurseffektiva och robusta (resilienta). Systemen och anläggningarna behöver underhållas, knytas ihop och utvecklas för att kunna hantera en
växande befolkning och tillkommande verksamheter. De behöver också stå emot klimatförändringar, störningar, olyckor samt andra förändringar och kriser. Det kräver
en utvecklad regional samordning och samverkan mellan såväl offentliga som privata
aktörer.
Tillgången till rent dricksvatten, el och värme, avloppsrening, omhändertagande av
dagvatten och hantering av avfall tas ofta tas för givet. Tillgång till ballastmaterial
behövs vid anläggningsarbete för att utveckla bebyggelse och transportinfrastruktur.
Utvecklingen av resurseffektiva system och anläggningar måste bygga på kretsloppsprinciper, transportsnålhet och en cirkulär ekonomi för att uppnå synergieffekter inom
och mellan olika tekniska försörjningsfunktioner.
Detta underlag har tagits fram för att öka kunskapen om och bidra till att utveckla
hanteringen av ballastråvara och massor på regional nivå inom Stockholmsregionen.
Utredningen har tagits fram av Ecoloop AB på uppdrag av tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Fredrik Meurman har varit ansvarig uppdragsledare på Ecoloop.
Den här publikationen är ett kunskapsunderlag som är kopplat till den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Planen beskriver regionens samlade vilja och ska ge en tydlig vägledning till hur vi ska nå de långsiktiga målen. Visionen är att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Under 2017 arbetas ett förslag
till plan fram, som aktörer i och kring regionen har möjlighet att lämna synpunkter på
under hösten.
Att driva regionala utvecklingsfrågor och att ta fram en regional utvecklingsplan bygger på dialog, samverkan och ett starkt engagemang från oss alla som arbetar med
samhällsutveckling. Du kan följa arbetet på http://www.rufs.se.

Hanna Wiik
Förvaltningschef
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Sammanfattning
Tillgången till material från täkter och hantering av avfall i form av schaktmassor och
bygg- och rivningsavfall är en funktionell fråga som inte kan hanteras av varje kommun
för sig. Den regionala planeringen har möjligheter att utveckla frågan och koppla den
starkare till lämplig bebyggelseutveckling. Ordförklaringar till begreppen som används
i detta kunskapsunderlag finns i Inledningen.
Tillståndsgivningen för täkter är komplicerad och ställer stora krav på att störningar,
buller och emissioner begränsas på och omkring själva täktplatsen, vilket gör att täkterna hamnar allt längre bort från befintlig bebyggelse. Äldre terminalområden trängs
undan av bostadsbebyggelse när kommunerna växer och där de behålls handlar det
framför allt om livsmedels- och varudistribution. Detta bidrar till att jord- och bergmaterial måste transporteras allt längre. I förlängningen leder det till ett större transportarbete och till en brist på material i storstadsregionen, vilket i sin tur kan leda till
förseningar och fördyrningar av bostadsbyggandet och infrastrukturutbyggnaden.
De stora bostads- och infrastrukturplanerna i Stockholmsregionen fram till år 2030
leder till ett ökat behov av material och ökade mängder schaktat material som måste
transporteras bort. Analyser tyder på en brist på täktmaterial i regionen redan kring
2021–2022. Det finns givetvis flera omständigheter som påverkar detta och som är
svåra att förutse. Bristen på ballast blir större om stora infrastrukturprojekt som Förbifart Stockholm och Östlig förbindelse blir fördröjda och överskottet från dessa projekt
inte kan tas tillvara. Bristen blir däremot mindre om tillståndsgivningen för täkter hos
länsstyrelsen i Stockholm ökar. Likaså om samordningen av entreprenadberg, det vill
säga bortsprängt bergmaterial, från exploateringar kan förbättras. Bristen på ballast
resulterar i ett större transportarbete, vilket leder till att kostnaderna för bostadsbyggandet riskerar att öka. Olika problem som ökande koldioxid- och partikelutsläpp samt
trängsel och olycksrisker följer också på detta. Enligt bedömningar inom ramen för
denna utredning sker en betydande ökning av koldioxidutsläppen. I ett längre perspektiv, med sikte på år 2050, är situationen mer osäker. Det kan bli perioder som präglas
av både ett ökat och ett minskat byggande och därmed ett varierat fokus på täkt- och
massahantering. Denna utredning har resulterat i följande slutsatser.
Matcha behov och tillgång genom lokalisering av täkter
Lokaliseringen behöver ta mer hänsyn till hur material kan transporteras och vart det
transporteras. I ett längre perspektiv är det inte hållbart att flytta täkter och massahantering längre ut i en region. Det talar för att det behövs fler centralt belägna täkter.
Betydande miljövinster kan uppnås om lokaliseringen görs mer i samklang med var
behov uppstår, fler tillfälliga och tidsbegränsade anläggningar borde tillåtas. Även i
framtiden blir det troligen svårt att lokalisera täkter nära bebyggda områden. Därför
skulle inrättandet av materialterminaler, nära eller på exploateringsområdena och
eventuellt med tillfälliga tillstånd, vara ett sätt att förkorta transportavstånden för
entreprenadberg och minska belastningen på hårt trafikerade vägar. Det är en regional
samordningsfråga eftersom de bästa lägena förutsätter ett samarbete mellan flera
kommuner och mellan olika kommersiella aktörer. Lägen och markyta behöver avsättas
i den kommunala planeringen.
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Minska lastbilstransporterna
Ett sätt att minska miljöpåverkan från transporter är att föra över mer av de tunga
transporterna från lastbil till sjöfart. När det gäller transporter på järnväg är kapaciteten i järnvägsnätet begränsad och det är svårt att få tåglägen med tidpunkter som
fungerar. I stor utsträckning saknas det idag dessutom fordon och vagnar som lämpar
sig för lastning och lossning av jord och berg. En framtida höghastighetsjärnväg kan
eventuellt frigöra kapacitet för tunga transporter. Platser och ytor för ballastterminaler
med hamn- och järnvägslägen behöver säkras i de kommunala översiktsplanerna och
efterföljande detaljplanering.
Öka återanvändning, vidareförädling och återvinning
Ballastmaterial i form av naturgrus och berg från täkter ska endast användas när entreprenadberg och andra schaktmaterial inte räcker till. En nyckel för en effektiv återanvändning av entreprenadberg och andra material är att det finns materialterminaler i
bra lägen, nära eller i exploateringsområdena, där schaktmaterialet kan krossas, sorteras och mellanlagras.
Förbättra kunskaps- och planeringsunderlagen för att förenkla planering
Statistiken över täkter och schaktat material behöver förbättras. En jämförelse med
Danmark och framför allt Norge visar att de för nationella register över ett större antal
fraktioner. Detta är nödvändigt för att förbättringar ska kunna uppnås på området.
Även synen på vad som är avfall skiljer sig mellan Sverige och andra EU-länder, vilket
påverkar hanteringen av främst mjuka massor. Detta bör leda till en diskussion om det
svenska systemet även på nationell nivå.
Öka samverkan kring massahantering
En samverkan som knyter stat, landsting, kommuner och privata aktörer inom täktoch massahantering närmare varandra är önskvärt. Samverkan mellan bebyggelse exploatering, infrastruktur och anläggningsprojekt kan förbättras för att uppnå lokal eller
delregional balans mellan uttag och användning av bergmassor. På regional nivå kan
dessa platser vara lämpliga för materialterminaler. Sammanfattningsvis behöver behovet och transporterna kopplas tydligare till lokaliseringen.
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Inledning
Bakgrund
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, har gett Ecoloop AB i uppdrag att beräkna
behovet och hanteringen av jord- och bergmaterial i Stockholmsregionen, med utblick
mot 2030/2050, och presentera detta i en rapport. Resultaten för täkt- och masshanteringsverksamheten ska användas som underlag till den regionala utvecklingsplanen
RUFS 2050.

Syfte
Syftet med uppdraget är att bedöma om de utpekade områdena för täkter och masshantering i RUFS 2010 som har en tidshorisont till 2030 räcker och är rätt lokaliserade,
samt om systemen och anläggningarna är funktionella, resurseffektiva och hållbara i
ett ännu längre perspektiv, till 2050. Allt detta med utgångspunkt från en förväntad
befolkningsökning i regionen. Materialet ska kunna användas för att besvara frågor
som exempelvis om nya strategiska frågor och förhållningssätt behöver lyftas och om
det behövs nya former för samverkan.

Ordlista
Ballast – är ett bygg- och anläggningsmaterial. Det kan bestå av naturmaterial i form
av grus, sten och krossat berg eller rester från olika industriprocesser eller andra återvunna material.
Ballastråvara – är ballast av naturmaterial brutet i en grus- eller bergtäkt, också
kallat täktmaterial.
Entreprenadberg – berg som har brutits ut eller sprängts vid exploatering.
Massor – synonym till ordet material, ordet används både om schaktat material och
fyllnadsmaterial.
Materialbehov – material som behövs för bygget eller anläggningen.
Materialterminal – en plats där olika typer av massor kan mellanlagras för återanvändning. Den kan vara kombinerad med täktverksamhet eftersom många tillstånd
medger lager av utbrutet eller krossat material. Dessa platser kallas ibland även
omlastningsstationer eller terminalplatser.
Mjuka massor – finkorniga material som lera och silt.
Omlastningsstationer – se Materialterminal.

8

TEKNISKA FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR MASSHANTERING OCH TÄKTER

Schaktat material – bortgrävt material som uppkommer vid bygget eller
anläggningen.
Terminalplatser – se Materialterminal.
Täkt – är beteckningen på en plats eller fyndighet som utnyttjas för utvinning, brytning eller insamling av naturmaterial i form av exempelvis berg eller grus.

Om materialen
Vid markförberedande arbeten inför hus- eller vägbyggnation behöver man ofta
schakta bort jordmassor eller spränga bort berg. I anläggnings- och konstruktionsarbetet används sedan jord- och bergmaterial för dränerande (permeabla) skikt och som
fyllnadsmaterial.
Ballast används som markfyllnad i obunden form till dräneringsskikt vid förberedande
markarbeten för byggnader, anläggningar och olika typer av infrastruktur, till exempel
under järnvägsspår. Den används också som fyllnadsmaterial i bunden form i alla typer
av konstruktioner och är en av huvudingredienserna i både betong, murbruk och asfalt.
Schaktmassorna kan indelas efter sina geotekniska egenskaper, där kornstorleken är
en viktig faktor. Material med stora korn, som grus och sand, är användbara i konstruktionsarbetet. Mycket finkorniga massor – leriga och siltiga material – är däremot inte
användbara och de schaktas i dagsläget ofta bort i markförberedelsefasen.
I Stockholmsområdet är det vanligt att bygga på mark där det finns morän. Geotekniskt sett är morän ett material som innehåller ett brett spektrum av kornstorlekar.
Det innebär att materialet kan sorteras i kornstorleksfraktioner och att fraktionerna
med större kornstorlekar kan användas som sand och grus.
För permeabla skikt behövs storkorniga material, som krossat berg eller grus. Ofta
används täktmaterial, från bergtäkter. Till fyllmaterial kan både större och mindre
kornstorleksfraktioner användas.
Vid byggnation på berg sprängs ofta en del material bort, till exempel för att kunna
bygga källare och garage eller för att få en jämn väglinje. Ett sådant entreprenadberg
kan ofta hålla lika god kvalitet som ett täktberg och kan efter krossning användas i
konstruktioner.
Grustäkter är viktiga för att försörja byggbranschen med betonggrus. Detta grus måste
ha en viss kvalitet och därför används naturgrus från täkter snarare än krossat berg.
Vid byggnation i redan bebyggda områden kan en avsevärd del av schaktmassorna
bestå av fyllmassor, det vill säga massor som har lagts vid tidigare konstruktion. Dessa
kan vara uppblandade med till exempel cementblock och gamla ledningar och kan därför vara svåra att återanvända som fyllmaterial.
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Nulägesbeskrivning och trender
En funktionell region
Stockholmsregionen ingår i östra Mellansverige, ÖMS, och utgör en expansiv region
med dels en förtätning i regioncentra och de yttre regionala stadskärnorna, dels en
regionförstoring som berör östra Mellansverige. Förtätningen medför komplexa byggnadskonstruktioner i trånga miljöer, ofta med prefabricerade byggnadsdelar. Det talas
mest om behovet av bostäder, men utvecklingen i en expansiv region leder till att all
slags byggnadsverksamhet, av alla samhällsfunktioner, ökar exponentiellt.
Dokumentet Samverkan och planering i östra Mellansverige, ÖMS 2050, Samrådsförslag, beskriver regionen på följande sätt:
Länen Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Södermanland och
Östergötland utgör en i flera avseenden sammanlänkad enhet, med en ledande roll
för hela landets utveckling och internationella konkurrenskraft. Integrerade arbets-,
utbildnings- och
bostadsmarknader i östra Mellansverige ger ett avsevärt större underlag för ett varierat
och starkt näringsliv med ett högt kunskapsinnehåll och produktionsvärde. Det ger
också en större mångfald av kvaliteter som har betydelse för människors val av bostadsort och företags
lokalisering av verksamheter och därmed en grund för visionen om Europas mest
attraktiva storstadsregion, som inte bara är en angelägenhet för Stockholms län utan
för hela storregionen. I ett internationellt perspektiv är östra Mellansverige en förhållandevis liten och gles storstadsregion, vilket är ett grundläggande argument för en
regionförstoring och en utvecklad samverkan. Det finns behov av en förbättrad matchning mellan utbud och efterfrågan på kompetens som sträcker sig över länsgränserna.
I de projekt som Ecoloop deltar i ser vi också starka funktionella samband när det gäller täkt- och masshantering. I regionen pågår (och planeras) även stora infrastrukturprojekt för att knyta samman målpunkter inom ett stort geografiskt område, ofta med
bergskärning och tunneldrivning.
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Figur 1 Östra Mellansverige
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Transportavstånden ökar
Ungefär hälften av alla transporter är byggrelaterade och av dessa är hälften tunga
transporter, när man tittar på produkter från stenbrott, samt trä och varor av trä och
samlastat gods. De studier som Ecoloop har genomfört med Botkyrka som fallstudie
inom projektet Energieffektivt logistiksystem i Södertörn, EELS, visar att enligt åkerierna har transportavstånden för jord och berg ökat med upp till 150 procent under
2010–2014. En förklaring till detta är att täktplatser och deponier hamnar ”längre ut”
från regioncentrum och stadskärnorna och att transporterna i sig blir mer komplicerade i förtätningsprojekt i regionen.
Olika material transporteras olika långt. De längsta transportavstånden är kopplade till
de mjuka massorna.
Tillståndsgivningen för täkter är i sig komplicerad och ställer stora krav på att begränsa
störningar, buller och emissioner på och omkring själva täktplatsen, vilket gör att täkterna hamnar allt längre bort från den befintliga bebyggelsen. Det gäller också tillstånd
för platser där material kan mellanlagras och sorteras, det vill säga olika typer av terminalplatser.
De äldre terminalområdena trängs undan av bostadsbebyggelse när kommunen detaljplanerar området och där de behålls handlar det mest om livsmedels- och varudistribution. Detta medför i sin tur att jord- och bergmaterial måste transporteras allt längre
sträckor, vilket leder till ett större transportarbete och i förlängningen till en brist på
material i storstadsregionen.

Lastbilstransporter
I huvudsak sker jord- och bergtransporter via lastbil. Projektet EELS har visat att ballast från täkter och entreprenadberg transporteras ungefär 12–18 kilometer, medan
leror och förorenade massor transporteras från cirka 30 upp till 80 kilometer. Enligt
Trafikanalys går det att se en tydlig ökning av jord- och bergtransporter i avståndsintervallet 0–49 kilometer på nationell nivå. Detta är sannolikt en följd av bristande
samordning och utvecklingen av tillståndsgivningen som går mot färre och större täkter
som är belägna allt längre ut från regionernas centrala delar.
I vissa fall har massor från Stockholm transporterats ända till Värmland. Ofta rör det
sig om förorenade massor eller särskilda materialkvaliteter som transporteras så långa
avstånd, men det förstärker bilden av att transportavstånden ökar.

Sjö- och järnvägstransporter
Ett sätt att minska miljöpåverkan från transporter, och dessutom bidra till att uppfylla
nationella mål om ökade sjötransporter, vore att föra över en större andel tunga transporter till sjöfart. Det finns ett fåtal centralt belägna kajplatser för lastning och lossning
av tunga transporter via fartyg. Sand & Grus AB Jehander har exempelvis tre platser dit
de transporterar ballast med fartyg. Det är mycket svårt att få tillstånd till nya kajplatser och de befintliga hotar att försvinna varefter områdena bebyggs med bostäder. Det
12
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finns inte heller någon regional planering som pekar ut lämpliga kajplatser för denna
typ av verksamhet.
När det gäller transporter på järnväg är kapaciteten i järnvägsnätet begränsad och det
är svårt att få tåglägen med tidpunkter som fungerar. Dessutom saknas i stor utsträckning fordon och vagnar som lämpar sig för lastning och lossning av jord och berg. Persontrafiken prioriteras och nya växlar och stickspår för bergmaterialhantering motverkar i viss mån åtgärder för att kunna öka tågens hastighet. Det saknas dessutom beslut
om exempelvis höghastighetsjärnväg i Sverigeförhandlingen som kan frigöra kapacitet
för tunga transporter.

Räcker täktmaterialen till?
Dessa material kallas ofta ”jungfruliga” eller ”nya”, vilket innebär att det är material
som bryts i olika typer av täkter med tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd ges för ett
visst antal tusen ton, vilket både avser den totala utbrutna mängden och den mängd
som får brytas per år. I rapporten kallas detta täktmaterial (tillståndsgivet) och mängderna har fördelats fram till år 2030. Det är viktigt att notera att dessa tillstånd gäller
idag, men att nya tillkommer.
När det gäller bedömningen av utvecklingen på sikt har Ecoloop valt två scenarier fram
till 2030 inom ett lite större geografiskt område (Stockholm och Uppsala) som bygger
på historiskt utbrutna mängder från täkter. Det ena scenariot bygger på en procentuell
ökning av brytningen och det andra på ett samband mellan befolkningsökningen och
det utbrutna materialet. I bedömningen har även entreprenadberg från ett antal exploateringar lagts till för att göra bilden mer rättvisande.
Båda scenarierna tyder på att det är brist på täktmaterial i regionen kring 2021–2022.
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Scenario 1: uttaget av ballast ökar med två procent
per år
Figur 2 Scenario 1

I scenario 1 har data för uttaget av ballast hämtats från Sveriges geologiska undersökning, SGU, och räknats upp med två procent per år (grön linje). Detta är en ganska vanlig uppskattning i branschen och bygger på den historiska utvecklingen några år bakåt.
Resultatet kan jämföras med de blå staplarna som anger det täktmaterial som har tillstånd (idag). Eftersom SGU:s siffror inte innehåller entreprenadberg har några stora
infrastrukturprojekt lagts till, vilket ger en mängd entreprenadberg som kan användas
för exploatering och byggande.
Figuren visar en brist från år 2021 som riskerar att leda till ökade transporter och kostnader för byggandet, samt kan påverka tidsplanerna för byggandet.
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Scenario 2: uttaget av ballast ökar i takt med
befolkningen
Figur 3 Scenario 2

I detta sätt att räkna har uttaget av ballast relaterats till befolkningsutvecklingen.
Det totala antalet invånare är sammanlagt 2 585 603 personer i de båda länen och det
totala uttaget av ballastmaterial är 12 946 442 ton, vilket utgör cirka 5 ton per invånare.
Befolkningsökningen för de båda länen har antagits till cirka 30 000 invånare per år.
Utgångssiffrorna i scenarierna skiljer sig något på grund av att statistikuppgifterna inte
är helt jämförbara för olika år.
I detta scenario uppstår en brist från år 2022.

Miljökonsekvenser
Konsekvenserna av bristen på material visar sig i första hand i längre transporter.
I ett längre perspektiv påverkar det både kostnader och tidplaner för byggandet.
Med utgångspunkt från scenario 1 och 2 kan en teoretisk beräkning göras som visar
vilken mängd material som behöver tillföras Stockholmsregionen. Effekten av att importera ballast från i första hand omkringliggande län blir att koldioxidutsläppen ökar.
TEKNISKA FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR MASSHANTERING OCH TÄKTER
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En beräkning av miljökonsekvenserna ingår inte i denna rapport, men ökningen kan
antas vara betydande.

Trängsel
Den främsta konsekvensen av bristen på ballast är alltså att transporterna ökar.
Detta leder även till trängsel och olycksrisker, förutom ökade utsläpp av koldioxid
och partiklar.
Trafiksituationen och bristen på framkomlighet gör att regionen i praktiken är delad i
en nordlig och en sydlig sektor, enligt olika branschorganisationer. Om material behöver hämtas från omkringliggande län kan transportavståndet antas bli cirka 200 kilometer, i jämförelse med dagens genomsnittliga transportavstånd på 20 kilometer.
Figur 4 Nordlig sektor
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Figur 5 Sydlig sektor

För att ytterligare belysa aspekterna kring trängsel går det att räkna på bärighetsklasser
för vägnät och fordonstyper, samt möjligheter och brister i vägnät, hamnar och järnväg.
Detta ingår dock inte i denna rapport, men ökningen av antalet fordon på vägarna kan
antas vara betydande.
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Framåtblickande perspektiv 2030/2050
Metod
För beräkningarna av materialbalansen används det prognosverktyg som har tagits
fram inom ramen för projektet Optimass. Prognosverktyget beräknar materialbehovet
för olika bebyggelsetyper, som bostäder och kontor, handel och verksamhetsområden,
samt vägar och järnvägar. Dessutom beräknar verktyget mängden schaktat material
från dessa verksamhetsområden. Materialmängderna beräknas utifrån befolkningsutvecklingen och antalet boende och baseras på schabloner som bygger på byggnadsteknik och dimensionering av bebyggelse och infrastruktur i stadsregioner. En del material
återvinns direkt på byggplatsen och det tar modellen hänsyn till.
Bebyggelsetypen bostäder och kontor utgörs av flerbostadshus och kontorsbyggnader,
inklusive teknisk försörjning med kringliggande gatunät, gångvägar och anläggningar
för VA, fjärrvärme, fiber och tele med mera. För handel- och verksamhetsområden
inkluderas både köpcenter och liknande, samt verkstäder och lättare industri, inklusive
kringliggande teknisk försörjning. Beräknade, nytillkomna exploateringsytor (bruttoarea) har hämtats från tillväxt- och regionplaneförvaltningen.
Materialbalansen i större kommunala vägar, samt statliga vägar och järnvägar, har
tagits med på basis av uppgifter i förstudier, miljökonsekvensbeskrivningar eller
arbetsplaner, beroende på i vilket skede projektet befinner sig. Tunnelbana och
annan infrastruktur är Förbifart Stockholm, tunnelbaneutbyggnaden enligt 2013 års
Stockholmsförhandling, Tvärförbindelse Södertörn, Östlig förbindelse och Avloppstunnel Stockholm.
Materialbehov anges i tre kategorier:
• Permeabelt material
• Fyllmaterial
• Grus för betong (i fasad med mera)
Schaktat material anges i fem kategorier:
• Berg (entreprenadberg)
• Schaktat sand och grus
• Morän
• Mjuka massor
• Övrigt (torv och fyllmaterial)
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Figur 6 Exempelbild från en mer detaljerad studie (Tvärförbindelse Södertörn

Metoden går att tillämpa på större eller mindre områden. Exemplet i figur 6 har hämtats från ett pågående projekt med Trafikverket.

Analys med perspektivet 2015–2030
Perspektivet fram till 2030 innefattar ett stort antal befintliga planer. De flesta av
kommunernas översiktsplaner har ett målår kring 2030. Även den senaste regionala
utvecklingsplanen RUFS 2010 sträcker sig till 2030. Utvecklingen av de regionala
stadskärnorna har dock inte följt den regionala planen. Tunnelbaneutbyggnaden enligt
2013 års Stockholmsförhandling har inte heller helt följt den regionala planen med en
större exploatering i regioncentrum i jämförelse med den planerade. I den här rapporten utgår analysen från den planerade utvecklingen i processen med den nya regionala
utvecklingsplanen RUFS 2050.

Jämförelse mellan materialbehov och schaktat material
Det här avsnittet inleds med en översikt av de totala behoven och de totala schaktade
materialen. Det byggs naturligtvis tätast och högst i den centrala regionkärnan och i de
yttre regionala stadskärnorna, vilket medför stora behov av material. Avstånden till
omkringliggande områden är mycket stora, vilket framför allt genererar många transporter. Notera skalorna i Figur 7, där den centrala regionkärnan har fått en egen färgkodning.
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Det framgår också att materialbehovet i jämförelse med mängden schaktat material är
lika stort, både i absoluta tal och fördelat på yta.
Figur 7 Länets totala materialbehov och schaktat material

Totalt materialbehov
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Totalt materialbehov fördelat på yta
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Totalt schaktat material

Totalt schaktat material fördelat på yta

Grus från täkter
Betonggrus. Detta kallas i många sammanhang ballast. Det finns inga närbelägna
täkter i förhållande till planerade exploateringsområden och det är stor skillnad mellan
behoven i den centrala regionkärnan och i kringliggande områden. Det är ofta målkonflikter mellan lokaliseringen av grustäkter och grundvattenskydd som gör att etableringen av nya grustäkter går långsamt. På sikt kan det leda till att Stockholm försörjs av
grustäkter som ligger ännu längre bort från exploateringsområdena.

TEKNISKA FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR MASSHANTERING OCH TÄKTER

21

Figur 8 Behov av betonggrus samt de täkter som kan leverera grus

Behov av material för permeabelt skikt och tillgång på
krossat berg
Behovet av material för permeabelt skikt kan antingen täckas av täktberg eller av krossat entreprenadberg. Kartorna i Figur 9 - Figur 11 visar mängden permeabelt skikt som
behövs i länet fram till 2030, hur mycket entreprenadberg som uppstår på grund av
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exploatering, samt några större infrastrukturprojekt som genererar stora mängder entreprenadberg på grund av tunneldrivning.
Permeabelt skikt. Länet har ett tjugotal bergtäkter. På flera av platserna får även
grus brytas. Det finns inga bergtäkter i de områden som har de största behoven av
permeabla (dränerande) material. Berg från täkter kan till viss del ersättas av entreprenadberg.
Figur 9 Behoven av permeabelt skikt samt bergtäkter i länet
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Entreprenadberg. På en byggplats uppstår en stor mängd material, bland annat berg
som sprängs eller schaktas bort. Entreprenadberget uppkommer i området där det behövs. Vissa skillnader i intensitet mellan Figur 9 och Figur 10, exempelvis i länets centrala nordvästra del, förklaras av att det är olika markförhållanden i olika delar av länet.
Entreprenadberget i Stockholms län har ofta tillräckligt god kvalitet för att kunna användas i de permeabla skikten, men för att kunna återanvändas behöver det krossas
och mellanlagras. Idag finns det ofta krossanläggningar och mellanlager på täktområdena, men som framgår av Figur 8 och Figur 9 ligger de flesta täkter långt bort från de
områden där det mesta entreprenadberget uppkommer och behövs.
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Figur 10 Entreprenadberg vid exploatering

Infrastruktur. Ett antal infrastrukturprojekt i regionen genererar berg genom bergskärning och tunneldrivning. Fram till 2030 finns det ett antal planeringsdokument för
transportinfrastruktur, bland annat länsplanen för transportinfrastruktur, RUFS uppgifter i strukturanalyserna och Sverigeförhandlingens lista. På många platser saknas
det upplag eller mellanlagring av entreprenadberg, alternativt har det inte fattats något
beslut om detta ännu, vilket påverkar transporterna. Transportsätten för entreprenadberg kan utvecklas exempelvis genom sjötransporter. Många av tunnelbanans sträckningar för kommande utbyggnad är lämpliga för sjötransporter.
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Figur 11 Infrastrukturprojekt med markering av var tunnelmynningar eller arbetstunnlar ligger och där entreprenadberg uppkommer vid exploatering

Fyllmaterial
Fyllmaterial i exploatering kan vara bergkross, sand, grus eller morän, men en mindre
del kan utgöras av mjuka massor. De följande bilderna jämför behovet av fyllmaterial i
exploateringsområdena med mängden schaktad sand, grus och morän.
Behov av fyllmaterial. Behoven av fyllmaterial följer samma geografiska fördelning
som de andra materialbehoven. Skalan i Figur 12 innehåller dock färre steg än de tidigare figurerna.
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Figur 12 Behov av fyllmaterial

Sand, grus och morän. Det mesta av detta schaktas bort, men cirka tio procent återanvänds på byggplatsen. Ofta kan materialet dock delvis användas som fyllmaterial, om
det kan sorteras först. Det är ovanligare med sandiga och grusiga områden och därför
ser den geografiska fördelningen i denna karta annorlunda ut än i tidigare kartor, med
en större koncentration av material även i länets yttre delar. Mängden schaktad sand,
grus och morän är i samma storleksordning som behoven av fyllmaterial, förutom i den
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centrala regionkärnan där behoven är sex till sju gånger större än de schaktade
mängderna.
Figur 13 Schaktad sand, grus, morän
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Mjuka massor samt övriga material
Mjuka massor och fyllnadsmaterial transporteras de längsta sträckorna eftersom de har
litet ekonomiskt värde. Lite drygt 20 procent av de totala schaktmassorna i länet består
av mjuka massor och drygt 30 procent av ”övrigt material”. I jämförelse med de andra
materialen står den centrala regionkärnan för en mycket liten andel av de schaktade,
mjuka massorna. Däremot består nästan hela andelen ”övrigt material” av gamla fyllnadsmassor från den centrala regionkärnan.

Analys med perspektivet 2030–2050
Detta perspektiv är av naturliga skäl mer osäkert. När det gäller infrastrukturen förlängs den nationella planen i första hand till 2029, ett arbete som pågår just nu. Vidare
slutförs Sverigeförhandlingen om en höghastighetsjärnväg, vilket får stor betydelse för
Stockholmsregionen. När det gäller bostadsbyggande och övrig exploatering måste man
räkna med att svängningar i den internationella konjunkturen påverkar byggandet när
en så lång period överblickas. Detta kan innebära perioder av minskat byggande och
därmed ett minskat fokus på täkt- och masshantering. Det är därför viktigt att grunden
till effektivare transporter och en mer cirkulär hantering läggs nu, under en högkonjunktur.
I stort fortsätter utvecklingen som innebär att den centrala regionkärnans behov av
material ökar, liksom mängden schaktat material som måste transporteras bort. Fokus
har ökat på de yttre, regionala stadskärnorna vilket i sig innebär en något bättre balans
mellan behov och schaktat material. Ett antal terminalplatser för mellanlagring är i
drift men det finns fortfarande anledning att ytterligare effektivisera hantering och
transporter.
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Figur 14 Materialbehov och schakt 2030–2050

Totalt behov

Totalt behov fördelat per yta

Totalt schaktat material

Totalt schaktat material fördelat per yta

Kommentar till Figur 14: Skillnaderna är små i jämförelse med perioden
2015–2030.
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Sammanfattande slutsatser av analysen
Det uppstår stora mängder schaktmaterial vid en exploatering. En del av materialet går
att återanvända och kan ersätta material från täkter. Särskilt värdefullt är entreprenadberget som redan i dagens läge har ett ekonomiskt värde och återanvänds. Det uppstår
dessutom i samma områden som där det behövs. Det finns också viss potential för en
ökad återanvändning av schaktad sand, grus och morän.
En nyckel för en effektiv återanvändning av entreprenadberg och andra material är att
det finns materialterminaler i bra lägen, nära eller i exploateringsområdena, där
schaktmaterialet kan krossas, sorteras och mellanlagras. I dagsläget finns sådana terminaler ofta på täktområdena, men dessa ligger inte optimalt i förhållande till exploateringsområdena. Det blir troligtvis svårt att lokalisera täkter nära bebyggda områden
även i framtiden. Att inrätta materialterminaler nära eller på exploateringsområden,
eventuellt med tillfälliga tillstånd, skulle därför kunna förkorta transportavstånden för
entreprenadberg och minska belastningen på hårt trafikerade vägar. Detta är en regional samordningsfråga eftersom de bästa lägena skulle innebära ett samarbete mellan
flera kommuner och mellan olika kommersiella aktörer.
Av analysen framgår det att det finns potential att minska transportavstånden för jordoch bergtransporter. De viktigaste konsekvenserna av materialhanteringen i regionen
är kopplade just till transporter. Långa transporter fördyrar byggprocessen, både på
grund av själva transportkostnaden och på grund av trafikträngsel och de förseningar
den ger upphov till. Transporterna ger också utsläpp av både koldioxid och andra föroreningar så kortare transporter hjälper regionen att nå de uppsatta klimat- och miljömålen.
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Viktiga förhållningssätt
Reflektioner kring regionens utmaningar med mera
I samrådsförslaget till RUFS 2050 framgår det att Stockholmsregionens förutsättningar,
omvärldens påverkan och bedömningar om framtiden innebär ett antal tydliga
utmaningar för regionen och dess invånare. De sex utmaningar som identifierades i
RUFS 2010 och som bekräftades i programmet för RUFS 2050 är viktiga utgångspunkter i valet av vilka åtgärder som ska prioriteras när den kommande regionala utvecklingsplanen genomförs.
De frågor som behandlas i denna rapport anknyter särskilt till följande tre utmaningar:
• Utmaning 1: Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens
miljö och invånarnas hälsa.
• Utmaning 4: Att minska klimatpåverkan och samtidigt möjliggöra en ökad tillgänglighet och ekonomisk tillväxt.
• Utmaning 5: Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att växa.
Täkt- och masshantering knyter an till dessa tre utmaningar, men också indirekt till de
andra utmaningarna.
När det gäller de Prioriterade åtgärderna så förutsätter även dessa att en fungerande
täkt- och masshantering finns:
• Knyt ihop regionen och bygg tätt, varierat och kollektivtrafiknära.
• Säkra värden genom att leva klimatsmart, värna naturresurser och utveckla
effektiva system.
• Stärk konkurrenskraften med smart, grön och inkluderande tillväxt.
Frågorna under Tematiska frågor och förhållningssätt hör närmast till 7.4 Tekniska
försörjningssystem som redovisar ett antal områden med främst kapacitetsaspekter.
Men även 7.1 Klimatpåverkan, 7.2 Bostadsförsörjning och 7.3 Transportsystemet
är beroende av en fungerande täkt- och masshantering. Ytterligare områden är 7.6
Bebyggelsestrukturens betydelse för den sociala hållbarheten och 7.12 Storregional
samverkan.
Gemensamt för hur dessa frågor behandlas i samrådsförslaget är att man har utgått
från att det redan finns fungerande system för materialförsörjningen till byggandet.
Behoven har dock inte beräknats och något regionalt eller storregionalt förhållningssätt
till frågan har inte formulerats.
En särskilt viktig fråga är bebyggelsestrukturens betydelse. Det kan tyckas att en regional planering som utvecklar de yttre regionala stadskärnorna också bör ta hänsyn till
hur dessa ska kunna byggas. Att ta ansvar för hur tillgången på material ser ut och att
peka ut områden för materialterminaler där schaktat material kan lagras för återanvändning bör ingå. Det är ett led i att åstadkomma en socialt hållbar bebyggelsestruk-
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tur, att trygga bostadsförsörjningen och att utveckla transportsystemet. Detta kan då
ske med en minskad klimatpåverkan.
I byggprocessen finns det alltså behov av olika jord- och bergmaterial, samtidigt som
det uppkommer schaktmaterial på byggplatsen. En viktig planeringsfråga är hur dessa
samspelar.

Reflektioner kring materialbehov
Vad vi bygger
Befolkningen i regionen beräknas öka till över tre miljoner invånare till år 2050. Detta
kräver ett ökat byggande av bostäder, kontor, handel och industri, samt ett stort antal
anläggnings- och infrastrukturprojekt. Erfarenheten från ett antal projekt visar att endast en liten del av det material som frigörs vid exploatering återanvänds i närområdet.
Det talas alltså mest om behovet av bostäder, men ett stort antal andra byggnader och
anläggningar behöver också byggas i regionen. Även typen av bostäder (storlek, antal
våningar, friliggande hus med mera), samt typen av kontors- och verksamhetslokaler
och övrig exploatering som är kopplad till regionens utveckling spelar roll. En bild från
Stockholms stad belyser detta (Figur 15).
Figur 15 Samhällsfunktioner som är kopplade till bostäder
(källa: Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad)
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Betong
Byggandet genererar ett materialbehov:
• Ett permeabelt skikt som består av berg eller grus. Detta ligger närmast huset på
sidorna och under byggnaden så att det kan transportera bort vatten och fukt.
• Fyllnadsmaterial används för att fylla ut och jämna till ojämnheter på tomten.
• Täktgrus används för betongtillverkning, i huvudsak den betong som hamnar i
huskroppen eller i anläggningen.
Behovet av material styrs av vårt sätt att bygga. Idag byggs de flesta bostäder och
anläggningar i betong. Både transporterna och själva tillverkningen ger en klimatpåverkan.
Att tillverka cement kräver idag förbränningsugnar som bränner kalk och lera vid 1 450
grader. En mycket energikrävande process som står för drygt fem procent av de globala
koldioxidutsläppen. Det innebär att cement är en dubbelt så stor utsläppskälla som
flyget.Betong tillverkas till cirka 80 procent av grus, sand och sten. Utöver det utgörs
cirka 15 procent av cement, en mald kalksten som har hettats upp till 1 300 grader, och
resterande fem procent består av vatten. För att förbättra betongens egenskaper tillsätts små mängder tillsatsmedel. Ibland handlar det om att ta tillvara restprodukter
från trävaruindustrin. Det tillför egenskaper som frostbeständighet och ökar betongens
arbetsbarhet.
Betong fortsätter att vara det vanligaste stommaterialet i flerbostadshus. Under 2014
(det år den senaste statistiken kommer ifrån) gjordes drygt 88 procent av stommarna
i nyproduktion i betong. Trä stod för cirka 9 procent och stål för 2,6 procent. Därmed
ökade betonganvändningen i stommar till flerbostadshus med 0,6 procent, konstaterar
cementtillverkaren Cementa i ett pressmeddelande.
– Statistiken visar att betong har varit helt dominerande i byggprojekten i storstadsregionerna och att marknadsandelarna för betong ökar, samtidigt som trä har tappat något
i marknadsandel. En anledning kan vara att det nu finns omfattande resultat från både
trä- och betongforskningen att luta sig mot och att beställare har möjlighet att kvantifiera byggnadernas funktion och livslängd, vilket har varit positivt för betong som stommaterial, säger Robert Larsson, projektledare utveckling, Cementa (källor: Cementa,
Statistiska centralbyrån).
Går det att effektivisera och förändra tillverkningen för att minska
koldioxidutsläppen?
Att tillverka ett ton cement resulterar i utsläpp på drygt 700 kilo koldioxid. Swerock ser
det som en utmaning att minska utsläppen och det pågår forskning och produktutveckling inom området.
Eller bör strävan vara att bygga mer i trä?
Klimatmötet i Paris förordade trä som byggmaterial, sett ur ett livscykelperspektiv.
Under Almedalsveckan år 2016 presenterade Kungliga Tekniska högskolan, KTH,
och IVL Svenska Miljöinstitutet en ny klimatstudie där två flerbostadsbyggen jämförs.
Det ena ligger i Sundbyberg och har en stomme av massivt trä. Det andra ligger i
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Hökarängen och har en stomme av betong. Forskarnas slutsats var att utsläppen av
klimatgaser från träbyggnationen var hälften så stora som från betongbyggnationen.
– Studier visar också att upp till 80 procent av det totala klimatutsläppet från ett hus
sker under byggprocessen. Det är nog väldigt mycket mer än vad man tidigare trott,
säger bostadsminister Peter Eriksson. – Vi har länge fokuserat på att minska energianvändningen under boendet, till exempel genom att isolera bättre och att använda
förnybara energikällor, men inte till fullo insett att klimatpåverkan kan minskas i själva
byggprocessen.
Det finns en potential att öka träbyggandet. Det skulle visserligen ge upphov till transporter och påverkan genom olika former av bearbetning, men sannolikt skulle koldioxidutsläppen inom byggandet kunna minska. Beräkningarna i den här rapporten utgår
från dagens val av byggnadsmaterial och byggnadsteknik.
Täktmaterialet
Kommersiella täkter kräver tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. Tillståndet bereds som
regel av länsstyrelsen och beslut fattas av miljöprövningsdelegationen. Tillstånd ges för
den totalt utbrutna mängden inom tillståndstiden och även den utbrutna mängden per
år (källor: Länsstyrelsen Stockholm och SGU). I tillståndsprövningen kan en ansökan
om täkt avslås med motiveringen att det inte finns något behov av bergmaterial. Detta
har hänt under senare år, även i Stockholms län. Hur sökande ska styrka ett behov av
en täkt beskrivs inte av prövningsmyndigheterna: miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen, samt mark- och miljödomstolen respektive mark- och miljööverdomstolen.
Ett underförsörjt område kan alltid försörjas av material från täkter som ligger längre
bort om det finns en överkapacitet där. Figur 16 visar täkternas läge i Dalarnas,
Stockholms samt Uppsala län.
Tillståndsgivningen är i sig omfattande och ställer stora krav på att störningar, buller
och emissioner begränsas på och omkring själva täkten. Det innebär att sökanden
måste leta efter lämpliga platser där avståndet till bostäder och annan bebyggelse är
tillräckligt stort för att undvika klagomål och överklaganden.
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Figur 16 Befintliga täkter i Uppsala, Stockholms och Dalarnas län

Ballast är en grundläggande beståndsdel i byggandet. Det är ett material som ingår i
betong eller asfalt och består oftast av grus eller makadam. Ecoloop kallar det betonggrus i den här rapporten. SGU sammanställer årligen statistik över mängden ballast
som levereras från landets tillståndspliktiga täkter. Hur mycket ballast som behövs
under ett år beror främst på byggkonjunkturen. De senaste åren levererades mellan
70 och 80 miljoner ton ballastmaterial per år från täkterna.
Tidigare användes framför allt naturgrus som ballast. Det hämtades från de stora grusåsarna, men där finns även de största grundvattentillgångarna. Idag prioriteras skydd
av grundvatten framför utvinning av grus som byggnadsmaterial. En omställning till
alternativa material, vanligen krossat berg, har därför pågått en längre tid.
I SGU:s statistik går det att se hur mycket ballast som har levererats varje år sedan
1984. Då var naturgrus det vanligaste materialet och utgjorde ungefär 80 procent av
ballastproduktionen. Idag är förhållandet det omvända; mer än 80 procent utgörs av
krossat berg. SGU:s periodiska publikation Grus, sand och krossberg presenterar årligen uppgifter om leveranser av ballast och dess användningsområden. Data över tillståndspliktiga täkter har hämtats från den svenska miljörapporteringsportalen, SMP.
Det som utmärker utvecklingen under de senaste trettio åren är att antalet täkter har
minskat. I gengäld är det färre men större täkter som producerar mer. Framför allt
minskar antalet mindre naturgrustäkter och sedan något år tillbaka finns det fler tillståndsgivna bergtäkter än naturgrustäkter. En annan trend är att allt större mängder
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bergmaterial bryts direkt på plats i samband med att väg- och tunnelbyggen utförs
(källa: SGU).
Bör användningen av täktmaterial minska?
I olika statistik förkommer begrepp som exempelvis ballastproduktion, grus, sand och
krossberg. En gemensam nämnare för dessa är att de kan kopplas till de exploateringsobjekt som blir följden av befolkningsökningen och tillväxten i Stockholmsregionen.
I Ecoloops beräkningsverktyg finns tre huvudtyper av exploateringsprojekt: bostäder,
industri och köpcenter, samt infrastruktur. Man kan med fog anta att behovet av ballast
i byggandet med komplexa strukturer, ofta med underjordsdelar, ökar i storstadsregionerna.
Några iakttagelser från Mälardalen är att naturgrus traditionellt har använts i betongtillverkningen, men idag används även krossad ballast av många tillverkare. Det rör sig
antingen om blandad eller krossad ballast och naturballast, eller enbart om krossad
ballast. Naturgrus för betongtillverkning transporteras normalt sett inga längre sträckor inom Mälardalen. I ett fåtal fall transporteras ballast även sjövägen.
Leverans av Prefab, det vill säga färdigtillverkade betongelement, sker främst inom
Mälardalen och i Mellansverige, men förekommer även till projekt söder- och västerut.
Strävan är att minimera transportavstånden och leverera från närmaste fabrik.
Återvunnen betong tas ibland tillvara och krossas till vägfyllnad.

Reflektioner kring schaktat material
På en byggplats uppkommer material som av olika anledningar sprängs eller schaktas
bort i exploateringsområdet. De består i huvudsak av följande:
• Berg, även entreprenadberg, sprängs i block och kan krossas, oftast på en annan
plats.
• Schaktad sand och grus, kan ha ett högt värde men måste sorteras, oftast på en
annan plats.
• Morän, i alla kornstorlekar, från block till silt, kan ibland återanvändas på plats.
I rapporten har vi räknat med att tio procent återanvänds på plats.
• Mjuka massor, leriga och siltiga material som håller vatten. De är besvärliga att hantera och väldigt lite kan återanvändas. Dessa material har inget större värde, utan
tvärtom kan man behöva betala 500 kronor per ton i deponiskatt och deponiavgifter
i centrala delar av Stockholmsregionen. Tillsammans kan kostnaderna uppgå till
2 000 kronor per ton, vilket gör att dessa massor ofta transporteras långt för att
hitta mottagare med lägre avgifter. Paradoxalt nog har områden som tidigare hade
ett stort värde som jordbruksmark nu blivit en kostnad.
• Övrigt: torv som är organiskt och fyllmaterial som består av rester från tidigare
bebyggelse, ledningar, gammal betong med mera. Dessa material måste oftast
transporteras bort.
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Mängden uppkommet schaktmaterial styrs också av sättet att planera och bygga. I en
storstadsregion med många förtätningsprojekt finns det ofta rester av äldre bebyggelse
och anläggningar.
Jordbruksmarken har minskat i betydelse. I många fall byggs nya bostäder och anläggningar på jordbruksmark vilket innebär att mjuka massor måste schaktas bort.
Konflikter när det gäller markanvändning eller upplevda störningar leder också till att
infrastruktur förläggs i tunnlar, vilket innebär att stora bergmassor sprängs bort.
Entreprenadberg är alltså en del av det överskott som uppstår i samband med exploatering, exempelvis på en byggplats eller i ett infrastrukturprojekt. De största mängderna kommer från tunneldrivning och utsprängning av våningsplan under mark samt
garage. Ecoloop har tagit fram beräkningsunderlag för att kunna schablonberäkna
detta.
Återvinning av material?
Återanvändning eller återvinning av entreprenadberg är i hög grad beroende av att
materialet har ett marknadsvärde. En kommun uppger till exempel att de i förfrågningsunderlagen för bygge av gator, VA och iordningsställande av tomter ställer krav på
att entreprenören sköter masshanteringen. Det blir då en faktor som budgivarna måste
ta med i de anbud som lämnas. Det är en korrekt ekonomisk bedömning, men den tar
inte hänsyn till hur långt materialet i praktiken transporteras och därmed klimatpåverkan, trafikrisker med mera.
Bristen på närbelägna platser för krossning och bearbetning medför också att transporterna ökar. Ecoloop har genomfört studier och forskning, bland annat inom ramen för
Optimass-projektet, som visar att transportarbetet ökar på grund av
• bristande samordning mellan projekten
• tillämpning av upphandlingsregler vid entreprenader
• tidsbundna och tidspressade projekt med olika projektkulturer, till exempel
modeller med ”massbalans i projekt”
• brist på länsvisa materialförsörjningsplaner
• brist på mellanlagringsplatser.
Den grundläggande frågan
Bygg- och anläggningsbranschen är konservativ. En lång utveckling har lett fram till
dagens materialval och konstruktioner. Det är också viktigt att komma ihåg att moderna
material och tekniker har löst ett antal samhällsproblem.
Inom ett stort antal samhällsområden har man utgått från att tillgången på material
och resurser är obegränsad och att användningen inte påverkar natur eller miljö, eller
i varje fall inte oss människor. Undan för undan har vi lärt oss att så inte är fallet och
att störningar i ekosystemet både tar lång tid att upptäcka och lång tid att återställa.
Detta får även ekonomiska konsekvenser.
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Ett viktigt förhållningssätt är alltså att fundera på övergången från en linjär till en mer
cirkulär användning av material.
Figur 17 Linjär respektive cirkulär hantering av
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Utgångspunkter och möjligheter
Den regionala planeringen kopplad till RUFS 2050
Tillgången på material från täkter och hanteringen av massor och byggnadsmaterial
är en funktionell fråga och kan inte hanteras av varje kommun för sig. Den regionala
planeringen har möjligheter att utveckla frågan och koppla den starkare till en lämplig
bebyggelseutveckling.

Kommunala planer och exploatering
I kommunens planering och tillståndshantering bestäms bebyggelsens utformning.
De exploateringsavtal som kommunen upprättar avgör ofta hur materialhanteringen
går till. Ett bättre underlag och ett samspel mellan kommunen och entreprenören
skulle kunna minska klimatpåverkan, trängsel och olycksrisker, samt inte minst spara
pengar som kan användas till annan verksamhet i kommunen.

Utpekande av platser för materialterminaler
De schaktade materialen kräver givetvis ytor för att kunna lagras i avvaktan på att
användas i andra, kommande projekt. Materialet kan även behöva bearbetas och
krossas. I analysen ser vi att materialet uppstår nära de platser där det behövs. Det
framgår också att samverkan mellan bebyggelseexploatering, infrastruktur och
anläggningsprojekt kan förbättras. På regional nivå kan dessa platser vara lämpliga
för materialterminaler.
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Figur 18 Lägen för materialtreminaler
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Samrådsförslag RUFS 2050
Samrådssynpunkter
Många remissinstanser anser att det saknas ett tydligt och utpekat ”ägarskap” för målen och delmålen. Det är en synpunkt som flertalet kommuner i Stockholms län framhåller och det framkommer också i remissvaren från andra instanser. Flera remissinstanser anser att målen och delmålen saknar eller behöver en tydligare anknytning
till andra regionala, nationella och internationella mål, eller att det är otydligt hur planen bidrar till att uppfylla de nationella målen. Detta är särskilt tydligt inom området
täkt- och masshanteringsverksamhet. Tillståndsgivning och prövning är myndighetsutövning som följer komplicerade regler, men där det i princip saknas planeringsunderlag
för att kunna bedöma behoven av material. Sådana underlag kan bidra till möjligheten
att uppfylla nationella mål om ett begränsat uttag av naturgrus och skydd av grundvatten.
Av ett par hundra inkomna remissvar kommenterar ett tiotal frågor om täkt- och masshantering. Bland andra Sveriges geologiska undersökning, Sveriges Bergmaterialindustri, kommunerna i Stockholm Nordost, Länsstyrelsen i Stockholms län, Fortum
Värme, Ragn-Sells och Nacka Miljövårdsråd. Mer indirekt har det också kommit synpunkter från Stockholms handelskammare, SJ, Stockholms stad, Stockholms studentkårers centralorganisation, Hyresgästföreningen region Stockholm och Naturskyddsföreningen i Stockholm.
En viktig fråga är ambitionen att minimera användningen av naturgrus som ballastmaterial genom ökad återanvändning och återvinning, samt genom användning av
alternativa material. Bedömningen är dock att man redan idag återanvänder eller återvinner större delen av dessa massor i storstadsregionerna och att det därför inte är rimligt att förutsätta att ytterligare återvinning och återanvändning räcker för att möta
länets växande behov av ballast. Det ”behövs en nulägesbeskrivning och framtidsscenarier för befintliga och framtida möjligheter till produktionsplatser av ballastmaterial,
terminalplatser, transportflöden av ballast samt möjliga hamnanslutningar med mera”.
En strategisk översikt över befintliga och framtida produktionsställen för ballastmaterial, liknande den som fanns i RUFS 2010, efterlyses också.
En analys av alternativa transporter av ballastmaterial önskas, samt att frågan om
lokaliseringen av anläggningar och transporter av ballastmaterial lyfts. Den regionala
utvecklingsplanen bör utveckla ”strategier och lösningar för effektivare utvinning,
mellanlagring och transporter inom byggsektorn med särskilt fokus på jord- och bergstransporter”.
Ett flertal aktörer vill också se tydligare strategier för godstransporterna i samrådsförslaget. Vissa önskar ett förhållningssätt där en strävan efter minskade godstransporter
nämns, exempelvis via en kommunal samlastning av varor.
Flera tar upp att målkonflikten mellan bostadsbyggande och annan typ av markanvändning inte hanteras i planen, till exempel industri, terminaler och kajutrymme
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för sjöfarten, samt inte minst de omfattande kraven på att skydda obebyggd mark från
att bebyggas. SJ menar att markområden måste reserveras för tillkommande järnvägsinfrastruktur.
Slutligen kan det nämnas att några aktörer förespråkar en höjd ambitionsnivå när det
gäller bostadsbyggandet samt området miljö och klimat.

Ecoloops analys
I andra projekt har Ecoloop erfarit att flera kommuner inte vill ta med täkter i sin
kommunala översiktsplan. De vill i stället att regionplaneorganet tar upp dessa frågor,
vilket ger ett tydligare ägarskap.
Några kommentarer om delmålen:
Minst 9 000 och upp till 16 000 bostäder ska färdigställas varje år fram till 2030.
Detta kräver material och byggtransporter, vilket inte syns i delmålen eller beskrivningarna.
Minst hälften av regionens invånare når minst 55 procent av länets arbetsmarknad
inom 45 minuter med kollektivtrafik. Bakom detta döljer sig stora infrastruktursatsningar som också erfordrar material och som inte har samordnats med behoven av
täkter eller utbyten med andra exploateringar.
Vi har tagit del av förvaltningens kommentarer till de sammanställda remissvaren där
det framgår att de regionala prioriteringarna ska uttrycka behovet av regional samverkan och överenskommelser om genomförande.
Ecoloop anser att detta bör utformas som särskilda kontrakt eller avtal om masshanteringen mellan stat, landsting, kommun och näringsliv.
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, bör peka ut
områden som har ett stort behov av nytt material från täkter samt platser för terminaler där material kan lagras för återanvändning.
Räcker de områden som har en tidshorisont till 2030 och som pekas ut för
täkter och masshantering i RUFS 2010?
En beräkning av behovet pekar på att kapaciteten för ballast inte räcker till och att det
kan uppstå en brist 2021–2022. Flera omständigheter påverkar givetvis detta och är
svåra att förutse.
Bristen blir större om stora infrastrukturprojekt som Förbifart Stockholm och Östlig
förbindelse blir fördröjda och överskottet från dessa projekt inte kan tas tillvara.
Bristen blir däremot mindre om tillståndsgivningen för täkter hos länsstyrelserna i
Stockholm ökar, samt om samordningen av entreprenadberg från exploateringar kan
förbättras.
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Konsekvenserna av bristen på ballast resulterar i ett större transportarbete, vilket leder
till att kostnaderna för bostadsbyggandet ökar. Olika problem, exempelvis ökande koldioxid- och partikelutsläpp samt trängsel och olycksrisker, följer också på detta. Enligt
bedömningar inom ramen för detta projekt är ökningen av koldioxidutsläppen betydande.
Är täkterna rätt lokaliserade?
Lokaliseringen av täkter bestäms i huvudsak av grusåsarnas läge i landskapet och av ett
antal historiska skäl, krav på att konkurrens ska upprätthållas inom sektorn, krav på
markägare med mera. Bergtäkter kräver givetvis en viss typ av geologi som påverkar
lokaliseringen. Men olika omständigheter har lett till att täkter idag lokaliseras längre
ut från regioncentrum och de regionala stadskärnorna. Lokaliseringen skulle behöva ta
mer hänsyn till hur materialet kan transporteras och vart det transporteras.
Sammanfattningsvis borde behovet och transporterna kopplas tydligare till lokaliseringen. Det talar för fler centralt belägna täkter. Rapporten visar att betydande miljövinster kan göras om lokaliseringen kan göras mer i samklang med var behoven uppstår och att fler tillfälliga och tidsbegränsade anläggningar borde tillåtas.
Är systemen och anläggningarna funktionella, resurseffektiva
och hållbara?
Av analysen framgår det att områden med stora behov inte matchar tillgången. Dessutom finns det enklaver med stora överskott av massor som borde tas tillvara. I ett
längre perspektiv är det inte hållbart att ständigt flytta ut täkter och masshantering i en
region.
Behöver nya strategiska frågor och förhållningssätt lyftas?
Ett förhållningssätt som bör lyftas är att gå från en linjär till en mer cirkulär resursanvändning. En viktig fråga är hur de planerande myndigheternas ansvar ser ut och
vilket underlag de har tillgång till inför olika beslut. Även länsstyrelsens resurser för
tillståndsgivning bör lyftas. Täkter och masshantering är en funktionell fråga som
måste hanteras på regional eller storregional nivå.
Behöver nationella, regionala eller lokala vägval göras?
Statistiken över täkt- och schaktat material behöver förbättras. Vid en jämförelse med
Danmark och framför allt Norge framgår det att det där förs nationella register över
ett stort antal fraktioner. Detta är nödvändigt för att det ska gå att nå förbättringar
inom området. Även synen på vad som är avfall skiljer sig åt mellan Sverige och andra
EU-länder, vilket påverkar hanteringen av främst mjuka massor. Detta bör leda till en
diskussion om det svenska systemet även på nationell nivå.
Behövs det nya former av samverkan?
Tillgången på material bestäms även av ett antal upphandlingar och kontrakt i olika
led. Vissa av dem ingår som en del i offentlig upphandling, medan andra är överenskommelser mellan privata aktörer. Det är önskvärt med en samverkan som knyter stat,
landsting, kommuner och privata aktörer inom täkt- och masshantering närmare
varandra.
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Behöver nya eller reviderade delmål eller prioriterade åtgärder föreslås
i utställningsförslaget?
Nya delmål formuleras om
• att minska transportavstånden för Stockholmregionens försörjning av ballastmaterial för byggande, möjliga täkter och att minska transportavstånden för
schaktat material
• att redovisa antalet lämpliga områden för terminaler och omlastningsstationer.
Nya prioriterade åtgärder är
• att en materialförsörjningsplan tas fram för regionen
• att en strategisk översikt över befintliga produktionsställen för och framtidens behov
av ballastmaterial tas fram.
Inom området tematiska frågor och förhållningssätt föreslås kompletteringar för att
lyfta fram sjö- och järnvägstransporter.

Förslag
Utmaningarna i RUFS 2050
Utmaningarna i samrådshandlingen av RUFS 2050:
Utmaning 1: Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens
miljö och invånarnas hälsa.
Utmaning 2: Att vara en liten storstadsregion och samtidigt internationellt ledande.
Utmaning 3: Att öka tryggheten i regionen samtidigt som världen upplevs som
osäker.
Utmaning 4: Att minska klimatpåverkan och samtidigt möjliggöra ökad tillgänglighet och ekonomisk tillväxt.
Utmaning 5: Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att växa.
Utmaning 6: Att ha en fortsatt öppen region och samtidigt stärka inkluderingen.
Utmaningarna motsäger inte det som har framkommit i den här analysen. Tillgång till
och hantering av massor kopplar främst till utmaningarna 1, 4 och 5. Det kan även ha
betydelse för utmaning 2 genom teknikutveckling och smarta lösningar på masshanteringsfrågor, samt för utmaning 3 genom att försörjningen och säkerheten i hanteringen
ökar och för utmaning 6 genom att den rumsliga strukturen kan utvecklas enligt intentionerna i RUFS 2050.
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Delmål
Det är rimligt att minska transportavstånden för jord- och bergmaterial. Detta har en
gynnsam inverkan på både klimatet och på trängseln på vägarna. Utöver detta bör det
sättas upp mål för hur många materialterminaler det bör finnas i regionen.
Förslag till nya delmål under Mål 4:
• Ballast från täkter ska endast användas när entreprenadberg och andra schaktmaterial inte räcker till.
• Entreprenadberg återanvänds inom ett rimligt avstånd och transporteras högst
sju kilometer.
• Mjuka massor och förorenade massor transporteras högst 40 kilometer.
• Fem områden för materialterminaler och omlastningsstationer är i drift.

Prioriterade åtgärder
När det gäller den kortare tidsaspekten inom planens giltighetstid 2018–2026 bör
några planer och översikter tas fram. Dels som ett kunskapsunderlag, dels för att klargöra ansvarsfördelningen mellan olika aktörer.
Förslag till nya prioriterade åtgärder under 6.2:
• Ta fram en materialförsörjningsplan för regionen.
• Ta fram en strategisk översikt för lokalisering av materialtreminaler och omlastningsstationer i regionen.
• Ta fram en strategisk översikt över befintliga produktionsställen och för framtida
behov av ballastmaterial.

Tematiska frågor och förhållningssätt
Täkt- och masshantering berör mer eller mindre alla delkapitel, men är mest relevant
när det gäller klimatpåverkan, transportsystemen och de tekniska försörjningssystemen. Det finns redan skrivningar som tar upp täkt- och masshantering, men för att
förtydliga området bör det även göras några tillägg i detta kapitel.
Förslag till tillägg under 7.1 Klimatpåverkan:
• Utveckla strategier och lösningar för effektivare utvinning, mellanlagring och transporter inom byggsektorn, med särskilt fokus på jord- och bergtransporter.
Förslag till tillägg under 7.3 Transportsystemet:
• Planera för och stöd utvecklingen av transportsystem till och från lämpligt placerade
materialterminaler samt omlastningsstationer för täktmaterial och schaktat material. Lägg särskilt fokus på hamnlägen och järnvägsnära lägen.
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