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I 
 

Sammanfattning 
 
Denna rapport beskriver hur hanteringen av berg- och schaktmassor ser ut vid 
anläggningsprojekt i Stockholms län. Rapporten är resultatet av ett examensarbete som är 
gjort under höstterminen 2010 på Linköpings Universitet tillsammans med NCC Construction 
Sverige. Syftet med rapporten är att se hur NCC arbetar med massor som uppkommer i 
produktionen. Rapporten fokuserar på hur masshanteringen sköts i Stockholmsregionen, och 
vid två aktuella anläggningsprojekt som NCC bedriver i Stockholm, Citybanan och 
utbyggnaden av Henriksdals reningsverk. I rapporten görs en jämförelse mellan de två 
projekten där skillnader och likheter beskrivs. Rapporten har baserats på faktainsamling samt 
intervjuer och konsultation med personer insatta i ämnet.  
 
Vid bygg- och anläggningsprojekt skapas ofta stora mängder överskottsmassor. Massorna kan 
bestå av t.ex. jord eller krossat berg. Att hantera dessa massor på ett effektivt sätt är viktigt ur 
många avseenden. Att ha en effektiv hantering av överskottsmassor är en viktig del i ledet för 
att få en fungerande byggprocess. 
 
Bygget av Citybanan och utbyggnaden av Henriksdals reningsverk är två projekt där 
hanteringen av massor spelar en viktig roll. Båda projekten bedrivs i stadsmiljö där utrymmet 
runt arbetsplatsen är mycket begränsat.  
 
Arbetet har visat att NCC har bra rutiner kring masshanteringen och i båda de undersökta 
projekten så fungerar hanteringen av massor utan några större problem. En annan slutsats med 
rapporten är att återanvändningsgraden av schaktmassor har ökat de senaste åren, och idag 
återvinns nästan allt bergmaterial som skapas vid bygg- och anläggningsprojekt.  
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Abstract 
 
This report describes how the handling of excavation residues is conducted in Stockholm. The 
report is the result of a thesis that is done during 2010 at Linköpings Universitet, in 
conjunction with NCC Construction Sverige. The report aims to see how NCC works with the 
masses that arise in production. The report focuses on how excavation residues is handled in 
Stockholm and in two construction projects that NCC conducts in Stockholm, “Citybanan” 
and the expansion of “Henriksdals sewage treatment plant”. The report makes a comparison 
between the two projects where the differences and similarities are described. The report is 
based on fact finding and also interviewing and consulting with people familiar with the 
subject. 
 
In major construction projects are often large quantities of excavation masses. The masses can 
be either soil or crushed rock. To handle these loads in an efficient manner is important in 
many aspects. To have an effective management of excavation residues is an important part of 
the stage to get an efficient build process. 
 
Construction of “Citybanan” and the expansion of “Henriksdals sewage treatment plant” are 
two projects in which the handling of loads plays an important role. Both projects are 
conducted in an urban environment where the free space around the workplace is very limited.  
 
The work has shown that NCC has good procedures for mass handling and in both the 
investigated projects the mass handling proceeded without major problems. Another 
conclusion is that the recycling rate of materials has increased in recent years. 
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Förord 
 
Det här examensarbetet är den avslutande delen av byggnadsingenjörsutbildningen vid 
Linköpings Universitet, Campus Norrköping. Examensarbetet motsvarar 16 hp och har utförts 
under hösten och vintern 2010. Arbetet har utförts i samarbete med NCC Construction 
Sverige. 
 
Jag vill först och främst tacka Thomas Krekula, platschef vid utbyggnaden av Henriksdals 
reningsverk, för handledningen av arbetet, samt hjälpen med fakta om masshanteringen hos 
NCC.  
 
Jag vill också tacka Göran Manell, platschef vid Citybanan, för uppgifterna om hur 
masshantering fungerade vid bygget av Citybanan. Tack också till Madjid Taghizadeh, 
handledare på Linköpings universitet, för hjälpen med arbetet. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Vid anläggningsprojekt skapas stora mängder berg- och schaktmassor. Hur man hanterar 
dessa massor är en viktig del i ledet för att få en effektiv byggprocess. Hanteringen av 
schaktmassor är även intressant i miljöavseende. 
 
Denna rapport är resultatet av det examensarbetet som har utförts tillsammans med NCC 
Construction under hösten 2010.  I jämförelse med andra ämnen inom anläggningsbranschen 
så finns det relativt lite skrivet inom detta ämne tidigare. Det är därför intressant att se om 
några nya idéer kan komma fram under arbetets gång.  
 
De två anläggningsprojekt som rapporten fokuserar på har valts för att båda två är stora 
pågående projekt där ansenliga mängder berg- eller schaktmassor måste tas omhand.  
 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur masshanteringen fungerar i Stockholm samt hur 
NCC Construction använder och tar hand om de massor som uppkommer i produktionen. 
Syftet är även att se hur hanteringen skiljer sig mellan olika anläggningsprojekt, samt att få 
insikt i hur hanteringen påverkar miljön och hur man kan effektivisera tillvägagångssättet. 
 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur ser hanteringen och transporten av berg- och schaktmassor ut idag? 
2. Hur skiljer sig hanteringen mellan olika anläggningsprojekt? 
3. Finns det metoder för att effektivisera hanteringen? 

 

1.4 Metod och källor 

Rapporten baseras på material från egna observationer under praktiska besök, 
informationssökning samt intervjuer med personer som är insatta i ämnet. 
Informationssökningen kommer ske i elektroniska dokument och rapporter som rör det 
aktuella ämnet. De egna fotona i rapporten är tagna på olika byggarbetsplatser i Stockholm. 
 
Rapporten baseras på fakta från byggprojekt som NCC Construction bedriver i Stockholm, i 
första hand utbyggnaden av Henriksdals reningsverk samt byggnationen av Citybanan 
(Norrströmstunneln).  
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1.5 Avgränsningar 

Studien är inriktad på anläggningsprojekt som NCC Construction bedriver i 
Stockholmsområdet. Därför kommer rapporten inte behandla projekt utanför 
Stockholmsområdet eller regler och förordningar som inte gäller projekt i Stockholm. Vid 
beskrivningen av masshanteringen vid byggnationen av Citybanan läggs det ett större fokus 
på den del som NCC Construction är ansvariga för (Norrströmstunneln), jämfört med de 
andra delarna. Vid ombyggnaden av Henriksdals reningsverk kommer masshanteringen hela 
projektet beskrivas då NCC Construction är ansvariga för hela utbyggnaden. 
 
Vid beskrivningen av hur masshanteringen fungerar i Stockholm kommer rapporten beskriva 
hanteringen av olika sorters berg- och schaktmassor, men fokus ligger mer på hanteringen av 
bergmassor än övriga schaktmassor. Detta beror på att de anläggningsprojekt som beskrivs 
senare i rapporten i huvudsakligen är projekt där bergmassor dominerar. 
 

1.6 Metod- och källkritik 

För att få en mer omfattande överblick av hur masshanteringen går till skulle man även ha 
kunnat jämföra hur andra företag inom branschen hanterar berg- och schaktmassor. Man hade 
även kunnat studera hur regler och förordningar skiljer sig mellan Stockholm och andra delar 
av Sverige. Intervjuerna som en del av rapporten baseras på är gjorda med personer som är 
anställda av NCC. För att få en mer oberoende bild kunde man eventuellt ha intervjuat 
personer som inte är anställda av NCC. 
 

1.7 Rapportens disposition 

I kapitel ett – Inledning ges en introduktion till rapporten. I detta kapitel redovisas hur 
examensarbetet har utförts samt bland annat bakgrunden, syftet och frågeställningar i 
rapporten. Kapitel två – NCC ges det en beskrivning av företaget NCC och företag knutna till 
NCC. Detta kapitel beskriver även de två byggprojekten som behandlas senare i rapporten. 
 
I kapitel tre – Schaktmassor i Stockholm beskrivs det vilka regler och förordningar det finns 
om berg- och schaktmassor i Stockholm. I detta kapitel redogörs det även hur man använder 
schaktmassor och vilket behov det finns för schaktmassor. 
 
I kapitel fyra och kapitel fem beskrivs hur hanteringen av schaktmassor går till vid 
ombyggnaden av Henriksdals reningsverk respektive Citybanan. I kapitel sex - Jämförelse så 
görs en jämförelse mellan de båda projekten och skillnaderna beskrivs.  
 
Rapporten avslutas med kapitel sju - Diskussion och slutsatser, där rapportens slutsatser 
redovisas och diskuteras. I detta avsnitt diskuteras även förslag för att förbättra hanteringen av 
schaktmassor. 
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1.8 Begreppsförklaring 

Samordnad generalentreprenad - En entreprenadform där byggherren upphandlar alla 
entreprenaderna som behövs för att genomföra bygget, t.ex. byggentreprenör, 
markentreprenör och VVS-entreprenör. En av de upphandlade entreprenörerna får sedan ta 
över ansvaret att samordnar alla de andra entreprenaderna. Den som får detta ansvar blir då 
generalentreprenör för projektet. 
 
Injektering - Injektering är en metod för att täta vattenläckage i bland annat 
betongkonstruktioner och tunnlar i berg. Metoden går ut på att man pumpar in ett 
tätningsmaterial, baserat på cement eller kemiska material, i de sprickor som finns i berget 
eller i betongen. 
 
Makadam - Makadam är ett krossat stenmaterial som har sorteras efter storlek. Det kan 
användas till bland annat underbyggnad för vägar. 
 
Ballast - Ballast är grus och framförallt krossat berg som används i bygg- och 
anläggningsprojekt. 
 
Naturgrus - Naturgrus är naturligt bildat och sorterat grus, sten och sandmaterial. Naturgrus 
bildats under istiden och sorterades naturligt i marken när inlandsisen smälte. Naturgruset 
består till skillnad från krossat material av mer eller mindre runda partiklar.  
 
Bergkross - Krossat berg som används i bygg- och anläggningsprojekt. Kan användas som 
ersättningsmaterial för naturgrus i många fall. 
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2. NCC 
 
NCC är ett av Nordens största byggföretag med cirka 18 000 anställda och en omsättning på 
52 miljarder kronor år 2009. NCC bygger vägar, anläggningar, infrastruktur, bostäder, lokaler 
och offentliga byggnader i hela Norden. I Tyskland, Baltikum och S:t Petersburg utvecklar 
och bygger NCC bostäder och hus. Huvudkontoret ligger i Solna. Södra Länken i Stockholm 
och Kista Science Tower är exempel på två kända projekt som NCC har varit med och byggt.1 
 
NCC-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, på listan Large Cap. Största aktieägaren i 
NCC är Nordstjernan AB. NCCs största konkurrenter på den Svenska marknaden är Skanska 
och Peab.1  
 

2.1 Historia 

NCC är en förkortning för Nordic Construction Company AB och bildades år 1988 genom en 
sammanslagning mellan bolagen Armerad Betong Vägförbättringar (ABV) och Johnson 
Construction Company (JCC). Genom tiden har NCC utvecklats och vuxit. NCC har gått 
samman och tagit över ett antal bolag sedan starten 1988.2  
 

2.2 Bolagsstruktur  

NCCs organisation är uppdelat i fem affärsområden (se figur 1); NCC Construction, NCC 
Housing, NCC Property Development och NCC Roads. De fem affärsområdena samarbetar 
ofta nära i olika byggprojekt.2 

 
 
 
NCC Housing är en verksamhetsgren av NCC som utvecklar och säljer bostäder i Norden, 
Baltikum, Tyskland och S:t Petersburg.  NCC Housing ingick tidigare i NCC Construction, 

                                                 
1 NCC Årsredovisning 2009 
2 http://www.ncc.se/ 

Figur 1. Bolagsstruktur NCC  
Källa: http://www.ncc.se/ 
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men är sedan januari 2009 ett eget affärsområde. NCC Property Development utvecklar och 
säljer kommersiella fastigheter, bland annat kontor, handelsfastigheter och logistikfastigheter.2  
 
NCC Roads tillverkar krossprodukter, asfalt och asfaltbeläggningar.  NCC Roads har 
verksamhet i hela Norden och även i S:t Petersburg. Man utför även vägservice, där man 
sköter drift och underhåll av vägar. NCC Roads driver krossfabriker under varumärket 
Ballast. Ballast har cirka 90 krossanläggningar i Sverige där man bearbetar 15 miljoner ton 
stenmaterial årligen.2, 3  
 

2.3 NCC Construction 

NCC Construction är NCCs byggande verksamhet. Man bygger bland annat bostäder, lokaler, 
industribyggnader, vägar, anläggningar och infrastruktur (se figur 2). NCC Construction är det 
största affärsområdet hos NCC, med 70 % av de anställda och 62 % av omsättningen år 2009. 
Bland kunderna finns bland annat stat, kommun, allmännytta och privata aktörer (se figur 3). 
NCC Construction är uppdelat i fyra delområden; Sverige, Finland, Danmark och Finland (se 
figur 1). 
 

 
 

 
2.4 Utbyggnaden av Henriksdals reningsverk 

NCC Construction har fått i uppdrag av Stockholm Vatten att bygga om 
avloppsreningsanläggningen vid Henriksdals reningsverk i Stockholm. Uppdraget är värt 
cirka 170 miljoner kronor och kommer utföras mellan augusti 2008 och maj 2011. Syftet med 
ombyggnaden är att minska lukten och bullret från reningsverket. Detta är nödvändigt i och 
med att nya bostadsområden byggs i närområdet. Byggprojektet genomförs som samordnad 
generalentreprenad, där NCC Construction samordnar alla underentreprenader. Ombyggnaden 
av Henriksdals reningsverk är en del i stadsutvecklingsprojektet ”Danvikslösen” vilket 
innefattar bland annat nybyggda bostäder och utbyggd kollektivtrafik.2 
 

                                                 
2 http://www.ncc.se/ 

3 http://www.ballastsverige.se/ 

Figur 2. Produktmix NCC Construction 
Källa: http://www.ncc.se/ 

Figur 3. Kundfördelning NCC Construction 
Källa: http://www.ncc.se/ 
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Figur 4. Nya tunnlar och bergrum i Henriksdals reningsverk 
Källa: http://www.stockholmvatten.se/ 

Henriksdals reningsverk är ett av Europas största reningsverk och renar avloppsvatten från 
centrala och södra Stockholm. Den största delen av reningsverket ligger under berg och det 
består av cirka 300 000 m2 tunnlar och bergrum insprängt i berget. Den totala längden av 
tunnlarna är cirka 18 kilometer.4 
 

 

Under ombyggnaden ska en ny anläggning för grovrening byggas, samt en mottagningsstation 
för fett och organiskt material. Grovreningen är den del av reningsverket där avloppsvattnet 
först passerar. I grovreningen tas de grövsta partiklarna bort från avloppsvattnet. 
Mottagningsstation för fett och organiskt material används för att ta omhand organiskt 
material som uppkommer i bland annat fettavskiljare och restauranger. 
 
Båda dessa anläggningar ska ligga insprängda i berget, på samma sätt som den befintliga 
anläggningen (se figur 4). NCCs uppdrag är att utföra berg- och byggarbetena i de nya 
tunnlarna och bergrummen. I uppdraget ingår bland annat att spränga, injektera och att 
förstärka berget i den nya anläggningen.5 

                                                 
4 http://www.stockholmvatten.se/ 
5 Pressmeddelande NCC, ”NCC bygger reningsanläggning för Stockholm Vatten”, 2009-09-24 
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Figur 5. Citybanans sträckning 
Källa: http://www.dn.se/ 

2.5 Citybanan 

Citybanan är en helt ny pendeltågstunnel 
under de centrala delarna av Stockholm. 
Tunneln kommer att bli totalt sex 
kilometer lång och innehålla två nya 
pendeltågsstationer. Tunneln kommer gå 
mellan Stockholm Södra och Tomteboda 
(se figur 5). De nya stationerna kommer 
ligga vid Odenplan och under T-centralen.  
 
Beställare av Citybanan är Trafikverket 
(tidigare Banverket) och byggkostnaden 
för tunneln är cirka 16,8 miljarder kronor. 
Sex entreprenadföretag är upphandlade 
för att utföra de olika etapperna på 
Citybanan. De företag som anlitade är 
NCC Construction, Bilfinger Berger, 
Peab, Oden, Phil & son och Züblin.6  
 
Citybanan byggs för att minska 
belastningen på de befintliga järnvägsspår 
som går igenom Stockholm samt för att 
minska restiden för de som åker med 
pendeltågen. Spårkapaciteten genom 
Stockholm kommer att fördubblas.  
 
Bygget av Citybanan kommer pågå från år 2009 fram till år 2017, då man planerar börja köra 
tåg på spåren. Tunneln går till största del genom berg, men en del består av en 325 meter lång 
betongtunnel som går under vatten.2, 6 
 
NCC Construction har fått i uppdrag att bygga en del av Citybanan som kallas 
Norrströmstunneln. Norrströmstunneln är knappt en kilometer lång och uppdraget är värd 
cirka 1,5 miljarder kronor. NCCs arbeten i Norrströmstunneln beräknas vara slutförda år 
2015.7 
 
Förutom den knappt en kilometer långa tunneln innefattar även entreprenaden byggnationen 
av en ny pendeltågsstation under T-centralen. Den nya stationen kommer ligga 40 meter under 
marken och innehålla anslutningstunnlar till tunnelbanestationerna och uppgångar till 
marknivå. För att kunna bygga tunneln byggs ett antal arbetstunnlar och tillfartstunnlar, som 
kan användas för bland annat transport av maskiner och borttransport av bergmassor.2, 6 

                                                 
2 http://www.ncc.se/ 
6 http://www.trafikverket.se/ 
7 Pressmeddelande NCC, ”NCC bygger del av Citybanan till ett värde av 1 500 MSEK”, 2008-07-04 
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”När bergschakter görs för att materialet skall användas som byggnadsmaterial, t ex 
krossas till makadam eller användas i vägbankar i aktuellt projekt, så är berget en 
produkt och inte avfall. Bergmassor klassas dock som avfall när de är överskottsmassor 
vid t ex tunnelbyggnad eller vid sprängning för väg och transporteras till tipp. /– – –/ 
Motsvarande resonemang gäller även för jordschaktmassor.” 8 

 

 

3. Massor i Stockholm 

 

3.1 Vad är massor? 

Massor kan bestå av många olika saker och skapas på många olika sätt. Exempel på olika 
typer av massor är; jordmassor, bergmassor och muddermassor. Denna rapport fokuserar på 
berg- och schaktmassor som skapas vid större anläggningsprojekt. Det vill säga massor som 
produceras när man schaktar eller spränger för tunnlar, vägar och liknande.  
 
De massor som inte går att återanvända direkt på arbetsplatsen där materialet har skapats, 
måste antingen transporteras bort eller lagras någonstans i närheten av bygget, för att 
användas i ett senare skede. I större bygg- och anläggningsprojekt uppstår ofta mycket stora 
mängder överskottsmassor som måste tas om hand.  
 

3.2 Överskottsmassor, avfall eller inte? 

 
 
 
 
 
 

Så här beskriver Svensk Byggtjänst i ”Allmän material- och arbetsbeskrivning för 
anläggningsbranschen (AMA Anläggning)” hur man avgör om schaktmassor ska ses som 
avfall eller som en produkt. Sammantaget kan man säga att berg- och jordmassor som 
produceras i bygg och anläggningsprojekt ska ses som avfall om det inte finns någon metod 
för hur överskottsmassorna ska komma till användning. Om man däremot har en plan för hur 
överskottsmassor ska återanvändas, så ses inte massorna som avfall. 8 
 
Om massorna transporteras bort och förvaras på en plats i mindre än tre år innan de kommer 
till användning, så räknas det som att materialet mellanlagras och inte som massorna läggs på 
deponi. Om massorna inte är avsedda att komma till användning så övergår en 
mellanlagringsplats dock till deponi redan efter ett år.9 
 
 
 
 
                                                 
8 http://ama.byggtjanst.se/ 
9 Avfallsförordning (2001:1063), 5§ 
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Figur 6. Användningsområden, ballast 
 

3.2.1 Förorenade massor 
I vissa fall kan schaktmassor vara förorenade. Detta gäller speciellt jordmassor som schaktats 
bort från markområden vid industrifastigheter och liknande. Jordmassorna kan i dessa fall 
vara förorenade med t.ex. olja eller tungmetaller. Förorenade massor måste hanteras på ett 
speciellt sätt och det behövs speciella tillstånd för att hantera och transportera förorenade 
massor. När man ska hantera förorenade jordmassor kan man sortera och rena massorna så att 
föroreningsgraden minskar. Det kan sedan vara möjligt att återanvända massorna i något annat 
projekt. Förorenade jordmassor kan antingen renas på plats med mobila reningsanläggningar 
eller transporteras bort för rening. Metoden för att rena jord väljs utifrån vad massorna är 
förorenade med. Exempel på metoder för rening är; tvättning med vatten, uppvärmning eller 
förbränning. Ibland är det dock inte möjligt eller ekonomiskt försvarbart att rena massorna på 
ett tillfredställande sätt. Om så är fallet så man får man transportera bort massorna och lägga 
de på en deponi för förorenade massor.10 
 
I bortsprängt berg från entreprenader kan det ibland finnas ickedetonerade sprängämnen kvar, 
så kallade dolor. Dolor bildas då sprängmedlet som används vid sprängning i t.ex. tunnlar inte 
detonerar utan ligger kvar odetonerat i bergmassorna. De odetonerade sprängämnena kan 
sedan explodera i ett senare led vid hanteringen. Detta kan utgöra en fara för människor och 
utrustning på de platser där materialet tas omhand. Det är viktigt att man vid sprängningen är 
noggrann och väljer ett sprängmedel som är passar för det aktuella projektet, så att det inte 
blir kvar odetonerade sprängämnen i bergmassorna.12 
 

3.3 Användning av massor 

Massor av berg eller jord som produceras i bygg- och anläggningsprojekt kan antingen 
återvinnas eller läggas på deponi. Deponi innebär att man transporterar restmassorna av berg 
eller jord till ett kontrollerat avfallsupplag där massorna slutförvaras. År 2000 återanvändes 
endast 15-20 procent av det materialet som producerades vid anläggningsprojekt i Sverige. 
Men sedan dess har återanvändningsgraden ökat.11 
 
De återanvända massorna, främst massor av berg och 
grus, används ofta i olika anläggningsprojekt. Av allt 
producerat ballastmaterial i Stockholmsområdet går 
cirka 40 % till vägbyggen och vägunderhåll. Resterande 
del går till betongtillverkning, fyllnadsmaterial samt till 
diverse övriga ändamål inom bygg- och 
anläggningssektorn. Se figur 6 för att se hur 
fördelningen var år 1999.11 
 
 
                                                 
10 http://www.atervinningscentralen.se/ 
11 Rapport 2000:11, Länsstyrelsen i Stockholm 
12 http://www.roads.nu/ 
 



10 
 

40

%

23

%

37

%

1999

32%

28%

40%

2002

23%

38%

39%

2007

Naturgrus

Bergkross, 

täckt

Bergkross, 

återvunnet

Figur 7. Fördelningen av naturgrus och bergkross 

Olika ballastmaterial är en nödvändig del av de flesta anläggningsprojekt och har många olika 
användningsområden, bland annat till betongtillverkning, vägbyggnad, järnvägsbyggnad och 
olika typer av grundläggning. En god tillgång på ballastmaterial är en förutsättning för att 
Strockholmsregionen ska kunna utvecklas. Tidigare lades ofta bergmassor på deponi, men 
man har blivit alltmer noggrann med att ta tillvara på överblivna bergmassor. Idag tas nästan 
alla bergmassor som produceras omhand.10 
 
Återanvändning av överblivna bergmassor har ökat till följd av att man har tvingats minska 
användning av naturgrus de senaste åren (se figur 7). Detta beror på att tillgången på naturgrus 
i naturen minskar och man har tvingats söka alternativ till naturgruset. I de flesta fall kan man 
ersätta naturgruset med krossat berg från bergtäkter eller från byggentreprenader. Till vissa 
produkter som t.ex. betong är går det dock inte alltid att ersätta naturgruset med krossat 
berg.11 

 

 

 

 

 

 

 

Överblivna jordmassor har inte lika många användningsområden som bergmassor, men kan 
användas till bland annat bullervallar, markutjämning eller till diverse täck- och 
fyllnadsändamål. 
 

3.4 Behovet och tillgången av massor i Stockholm 

Behovet av massor varierar beroende på konjunkturen i byggbranschen, dvs. på hur många 
bygg- och anläggningsprojekt som bedrivs i Stockholm. De finns dock alltid en efterfrågan på 
en viss mängd ballastmaterial till underhåll och drift av vägar. På samma sätt som behovet av 
massor påverkas av pågående bygg- och anläggningsprojekt påverkas även tillgången på 
massor av pågående projekt. Vid större tunnelprojekt som t.ex. Citybanan eller Norra Länken 
bildas stora mängder bergmassor och tillgången är då stor. 
 
 
 
                                                 
10 http://www.atervinningscentralen.se/ 
11 Rapport 2000:11, Länsstyrelsen i Stockholm 
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Ett problem med hanteringen av massor är dock att behovet och utbudet ofta inte hänger 
samman. När överskottsmassor av jord eller krossat berg skapas så finns det kanske inget 
aktuellt bygg- eller anläggningsprojekt där massorna kan komma till användning, utan man 
tvingas mellanlagra massorna. Det är viktigt att man tidigt i byggprocessen planerar hur 
hanteringen av massor ska ske. Då kan man utnyttja det producerade materialet på ett optimalt 
sätt och minska transporterna. 11 
 
Behovet av överskottsmassor är mycket beroende på vilken typ av massor det handlar om. 
Krossat berg är en viktig resurs som i de allra flesta fall återanvänds till olika bygg- och 
anläggningsprojekt. Det råder därför ofta brist på bergmaterial och det är relativt lätt att sälja 
vidare bergmassor till andra byggprojekt eller företag som handlar med ballast. Detta gäller 
även naturgrus. Enligt Lanstinget i Stockholms län är nästan alla bergtäkter i Stockholm i stort 
sätt uttömda, detta gör att återvunna bergmassor från entreprenader spelar en viktig roll och 
kommer spela än ännu viktigare roll i framtiden.16  
 
När det handlar om t.ex. jord- och muddermassor är det dock inte lika lätt, eftersom 
efterfrågan på dessa produkter relativt låg. Om man inte hittar ett lämpligt 
användningsområde så får man lägga massorna på deponi. 12 
 
Enligt beräkningar används det varje år mellan 11 och 14 miljoner ton ballastprodukter i 
Stockholmsområdet. År 2007 bestod 39 % av detta material av bergkross från 
anläggningsverksamhet och resten kom från naturgrus och bergkross från bergtäkter. Behovet 
av krossat berg kommer sannolikt inte att minska i framtiden, då många nya bygg- och 
anläggningsprojekt planeras de kommande åren. Behovet av att ta tillvara krossat berg 
kommer även öka till följd av att tillgången på naturgrus minskar. 11, 13 

 

3.5 Lagstiftning och kontroll 

Det är länsstyrelsen i Stockholmsoms län som har till uppgift att sätta upp mål för hur 
hanteringen av massor ska skötas i Stockholmsområdet. Det är också länsstyrelsen som tar 
fram planeringsunderlag för hur masshanteringen ska ske i framtiden. Länsstyrelsen har med 
hjälp av bland annat Lanstinget och Kommunförbundet i Stockholms län tagit fram en rapport 
som heter ”Masshantering i Stockholms län”, (Rapport 2000:11). I den rapporten beskrivs hur 
hanteringen av grus-, berg- och schaktmassor fungerar i Stockholms län. Det beskrivs också 
hur hanteringen av massor kan förbättras och vika som är ansvariga för att förbättra 
hanteringen. I rapporten framställs även ett antal mål och riktlinjer som ska styra hur 
masshanteringen ska gå till för att hushålla med grus- och bergtillgångarna i Stockholms län.  
 
Den som ansvarar för ett byggprojekt i Stockholm har enligt Länsstyrelsen skyldighet att 
undersöka möjligheten att återanvända de överskottsmassor som produceras i projektet, 
                                                 
11 Rapport 2000:11, Länsstyrelsen i Stockholm 
12 http://www.roads.nu/ 
13 Faktablad 2003:6, Länsstyrelsen i Stockholm 
16 http://www.regionplanekontoret.sll.se/ 
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någonstans vid byggplatsen eller på någon annan plats.11 Länsstyrelsen betonar även i  
rapporten hur viktigt det är att hanteringen av schakt- och överskottsmassor planeras i ett 
tidigt stadium av byggskedet.  
 
För att minska användningen av naturgrus till förmån för krossat berg, har en skatt på 
naturgrus införts. Denna skatt är på 13 kronor per ton och debiteras alla som bryter naturgrus i 
större omfattning. Länsstyrelsen är även mycket återhållsam när de gäller att ge nya tillstånd 
för naturgrustäkter i Stockholm.14 
 

3.6 Transport av massor 

Transport av schaktmassor sker i första hand med lastbilar. Om platsen där massorna 
uppkommer ligger vid vatten, så kan eventuellt transport ske med båtar. Transporten av 
massor är resurskrävande och det står för en betydande del av kostnaden för hanteringen av 
materialet.11, 13 
 
Enligt länsstyrelsen finns det en mycket stor brist på platser för mellanlagring och 
återvinningsanläggningar för berg- och jordmassor i Stockholm. Detta leder till att de 
överskottsmassor som producerad i Stockholmsområdet måste transporteras längre än 
nödvändigt. Transporter av schaktmassor har stor påverkan på omgivningen bland annat 
genom avgasutsläpp, buller och slitage på vägar. Transporter av schaktmassor på vägar inom 
tätbebyggda områden leder även till att trafiksäkerheten minskar. 11, 14  
 
För att minska transporterna är det bästa om anläggningarna som tar hand om massor ligger 
relativt centralt placerade i närheten av byggarbetsplatser där överskottsmassor produceras 
och kommer till återanvändning. Att placera anläggningarna i stadsmiljöer eller nära 
bostadsområden är dock ofta inte genomförbart. Detta beror på att anläggningar för 
deponering och hantering av berg- och jordmassor tar stora markområden i anspråk och 
medför buller och ökad trafikbelastning inom närområdet.14 
 
Inom vissa sektorer, speciellt inom vägbyggnad, så har man ofta möjlighet att återanvända de 
överskottsmassor som bildas i projektet. Detta kräver dock att man kan använda massorna 
direkt efter att de skapas eller att man har en plats för mellanlagring, där massorna kan lagras 
tills att de kommer till användning. I arbeten i stadsmiljö eller vid känsliga naturområden är 
det ofta svårt att hitta lämpliga platser för mellanlagring av massor. Genom att ta tillvara på 
överskottsmassor i det egna projektet kan transportkostnaderna minska betydligt men det 
kräver dock planering för hur mycket massor som produceras och när de behöver 
återanvändas. Ett sätt att minska transporerna av bergmassor är att hyra in mobila 
krossanläggningar som placeras vid arbetsområdet. På detta sätt kan man krossa bergmaterial 
direkt på arbetsplatsen för att sedan använda det i produktionen.  

                                                 
11 Rapport 2000:11, Länsstyrelsen i Stockholm 
13 Faktablad 2003:6, Länsstyrelsen i Stockholm 
14  http://www.ab.lst.se/ 
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Figur 8. Borttransport av bergmassor 
Källa: http://www.eniro.se/ 

4. Masshantering vid Henriksdals reningsverk 
 
Vi utbyggnaden av Henriksdals reningsverk har cirka 55 000 m³ bergmassor sprängts bort inne i 
Henriksdalsberget för att skapa den tunnlar och bergrum där de nya anläggningarna ska ligga4. Efter 
att bergmassorna sprängts bort så har lastbilar kört in i tunneln och lastat på det bortsprängda berget, 
för att sedan transportera ut de ur tunneln iväg till bearbetning och återvinning.  
 
Då större delen av anläggningen ligger inne i 
berget har de mesta av det bortransporterade 
materialet bestått av bergmassor. Eftersom 
bergmassor är en eftertraktade i Stockholm har 
det har därför varit lätt att sälja massorna. NCC 
har valt att låta företaget Ballast Sverige ta hand 
om de bortsprängda massorna. Thomas Krekula, 
Platschef vid bygget, berättar vid intervjun att 
man ofta anlitar Ballast för att ta hand om 
bergmassor. Detta gör man främst på grund av 
att Ballast är en del av NCC. 
 
 För att transportera bort massorna från 
arbetsplatsen har man anlitat åkeriföretaget 
Bellmans Åkeri och Entreprenad AB. Bellmans 
transporterar bort bergmassorna från 

arbetsplatsen till Ballasts anläggningar på 
olika platser kring Stockholm (se figur 8).  
 
Ibland har det varit problem med att hitta 
lediga anläggningar som har haft möjlighet att ta emot och krossa bergmassorna. Detta har lett till 
att man har varit tvungen att transportera massorna längre sträckor. När man transporterar bort 
bergmassorna har man inte heller kunnat köra på alla vägar runt Stockholm, detta på grund av de 
regler som finns för tung trafik i kommunen. 
 
Thomas Krekula berättar också att det sällan uppkom problem kring hanteringen och transporten av 
bergmassorna. Borttransporten av massorna beställde man av åkeriföretaget dagen innan de 
bortsprängda massorna skulle transporteras bort och transporterna har skett dagtid fram till senast 
klockan 22.00. Ibland var det brist på tillgängliga lastbilar hos åkeriet, och det gjorde att det 
saknades lastbilar när massor behövdes transporteras bort, men detta skedde mycket sällan och 
oftast fungerade det utan några större problem.  
 
 
 

                                                 
4 http://www.stockholmvatten.se/ 
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Figur 9. Trafikplats Lugnet 
Källa: http://www.eniro.se/ 

Arbetsplatsen ligger precis vid Lugnets trafikplats. Lugnets trafikplats är en stundtals hårt trafikerad 
trafikplats där Värmdövägen/ Värmdöleden (väg 222) och Sicklavägen passerar. På Värmdövägen/ 
Värmdöleden passerar i genomsnitt cirka 48 000 fordon per dygn17. På Sicklavägen passerar cirka 
14 000 fordon i genomsnitt per dygn17. Borttransporten av bergmassorna från bygget har lett till en 
viss ökning av tung trafik kring Lugnets trafikplats.  
 
Arbetsområdet utanför tunnelöppningarna är ytterst begränsat (se figur 9), och mycket av de 
tillgängliga ytorna kring tunnelöppningarna används som parkering samt uppställning för 
arbetsbodar, maskiner och material. Man har därför inte haft möjlighet mellanlagra några av de 
bortsprängda bergmassorna någonstans kring arbetsområdet. Man har på grund av det varit tvungna 
att transportera bort alla bergmassor direkt när de kommit ut ur tunneln.  
 
Thomas Krekula säger i intervjun att man har övervägt att mellanlagra en del massor vid 
arbetsområdet. Men nackdelarna med mellanlagring visade sig dock vara större än fördelarna. 
Mellanlagringen skulle bland annat ha lett till en del miljöproblem, som t.ex. buller och damm. Man 
har inte heller behövt återanvända några av de bortsprängda bergmassorna direkt i produktionen. 

På grund av den begränsade utrymmet kring tunnelöppningarna har det även stundtals uppstått 
problem med lastbilar som väntar på att få köra in i tunneln. Lastbilarna har ibland ställt sig utmed 
vägen i rondellen och väntat. Thomas Krekula berättar att detta inte var optimalt, och man har fått 
bett att man ställer lastbilarna längre bort längs vägen och vänta när det är kö.  

                                                 
17 http://www.trafikverket.se/PageFiles/23501/mkb_vag_222_lugnet.pdf/ 
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Figur 10. Berg-, och jordmassor från Citybanan. 
Källa: Masshanteringsplan Citybanan 2009, Banverket 

NCC har arbetat aktivt för att minimera störningarna för de boende i området under byggtiden. Man 
har bland annat skickat ut SMS till boende i närområdet vid sprängningsarbeten, för att förvarna4. 
Man har inte fått in några klagomål från boende när det gäller störningar vid borttransport av 
bergmassor. 
 

5. Masshantering vid Citybanan 
 
Byggnationen av Citybanan är ett av de största byggprojekten i Stockholm under de senaste åren. 
Bygget av den cirka sex kilometer långa tunneln kommer resultera i mycket stora mängder 
bergmassor, men även jord- och muddermassor. Totalt kommer drygt 4,3 miljoner ton15 bergmassor 
bildas vid sprängningen av tunneln (se figur 10). För att kunna hantera den stora mängden massor 
som uppkommer under byggtiden krävs tydliga rutiner och bra samarbete mellan alla berörda parter. 
En stor utmaning vid masshanteringen kring Citybanan är att huvuddelen av tunneln går under tät 
stadsmiljö och utrymmet kring tunneln är mycket begränsat.15 
 

 

Banverket har upprättat en plan för hur masshanteringen vid bygget av Citybanan ska genomföras. 
Upprättandet av denna plan var ett krav från regeringen när man tog beslut om byggnationen av 
Citybanan.  Hanteringen av massor beskrivs även i MKB (Miljökonsekvensbeskrivningen) och i de 
årliga miljörapporterna för projektet. I masshanteringsplanen för Citybanan beskrivs hur de jord-, 
berg- och muddermassor som uppkommer vid byggnationen ska hanteras och styras. Planen 
redogör bland annat för hur stor mängd massor som bildas vid de olika delarna av tunneln samt hur 
borttransporterna av massor ska genomföras.  

                                                 
4 http://www.stockholmvatten.se/ 
15 Masshanteringsplan Citybanan, Banverket 
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Figur 11. Uppställning av bodar, Citybanan. 
Foto: Markus Lindberg 

Masshanteringsplanen beskriver även vilka möjligheter det finns att använda överskottsmassorna 
från Citybanan i andra projekt i Stockholms län samt vilka anläggningar runt Stockholm som kan 
användas för återvinning eller deponi av överskottsmassor.6, 15 
 
Vid byggnationen av Citybanan används det total sju stycken arbetstunnlar som går ut ifrån 
huvudtunneln. De här tunnlarna är placerade på lämpliga positioner längs med dragningen av 
Citybanan.  Arbetstunnlarna är gjorda för att kunna transportera bland annat material och 
arbetsmaskiner till och ifrån huvudtunneln. Det är också genom arbetstunnlarna som de 
bortsprängda bergmassorna transporteras bort. När bergmassorna transporterats ut ifrån tunneln så 
fraktas de vidare till bearbetningsplatser utanför staden. Enligt planen för masshantering vid 
Citybanan så ska allt av de drygt 4,3 miljoner tonen bortsprängt berg återvinnas, både för att senare 
användas till Citybanan eller till andra bygg- och anläggningsprojekt.15 
 

 
 
 

Vid bygget av Citybanan kommer man inte mellanlagra några massor uppe vid marknivå, i närheten 
av tunneln. Detta beror på att tunneln byggs under tät stadsmiljö och det finns ingen plats för några 
upplag för massor (se figur 11). Detta medför att alla massor som uppkommer under bygget 
transporteras iväg direkt till anläggningar i Stockholm för bearbetning och återvinning. Eftersom 
massorna inte mellanlagras i närheten av Citybanan kommer inga massor som uppkommer under 
byggnationen att speciellt kunna avsättas för senare användning i projektet. 

                                                 
6 http://www.trafikverket.se/ 
15 Masshanteringsplan Citybanan, Banverket 
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Förutom alla bergmassorna måste även knappt 200 000 ton jordmassor schaktas bort från de olika 
delarna av Citybanan (se figur 10). Dessa jordmassor uppkommer främst vid ingången till 
arbetstunnlarna och vid uppgångarna på de nya stationerna.  
Vid schaktningen kommer jordmassorna kontinuerligt att testas, så att man kan se om marken är 
förorenad. Det är dock bara en liten del av jordmassorna som är så förorenade att de måste 
behandlas.15 
 
Totalt 350 000 ton av olika massor kommer behöva transporteras till Citybanan. Dessa massor 
används som material i byggnationen. 200 000 ton av de tillförda massorna består av sprängt berg 
som ska användas som spårballast i tunneln.15 
 

5.1 Transport 

Valet av fordon för transport av massor till och ifrån Citybanan väljs utifrån arbetstunnlarnas storlek 
och läge. De mesta av transporterna sker dock med boggielastbilar som tar mellan 11 och 15 ton per 
gång. Från vissa arbetstunnlar kan större lastbilar även användas. Varje sprängning inne i tunneln 
resulterar i cirka 60 stycket lastbilslast med sten.18 Enligt beräkningar som har gjorts så kommer det 
krävas totalt cirka 300 000 lastbilstransporter för att transportera bort alla berg- och jordmassor från 
Citybanan.15 
 
Trafikverket har ställt hårda krav på vilken påverkan byggnationen av Citybanan får ha på miljön. 
Det finns krav på att miljöfordon ska användas vid bygget samt att arbetsmaskinerna ska gå på 
syntetisk diesel och inte vara äldre än åtta år. Vid transport av olika massor till och ifrån Citybanan 
så ska transporterna ske i linje med Stockholms stads miljözonskrav. Stockholms stads 
miljözonskrav innebär att det ställs speciella krav på de tunga transporter som sker genom 
Stockholms centrala delar. Miljözonsreglerna innebär att äldre lastbilar med omodern avgasrening 
inte får köra innanför gränsen för miljözonen. För transporter till och ifrån Citybanan gäller 
Stockholms stads miljözonskrav även för transporter som sker utanför miljözonen.6 
 

5.2 Norrströmstunneln 

Norrströmstunneln är den delen av Citybanan som NCC Construction har fått i uppdrag att bygga. 
NCC är även ansvariga för bygget av den nya stationen under Stockholm Central.  
 
Det berg som skapas i dessa delar av tunneln kommer transporteras ut genom en tunnel som kallas 
”Tillfartstunnel Centralstationens bangård” (se figur 12). Tillfartstunneln kommer fungera som 
arbetstunnel under byggtiden. Efter att bygget är klart kommer arbetstunneln övergå till att vara en 
tillfartstunnel för bland annat service och underhåll.15 
 
 
                                                 
6 http://www.trafikverket.se/ 
15 Masshanteringsplan Citybanan, Banverket 
18 http://sl.se/PageFiles/1789/SL-annons-sida_31maj_LOW.pdf 
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Figur 12. Infart till tillfartstunnel, Centralstationens bangård, Citybanan. 
Foto: Markus Lindberg 

 
Ingången till tillfartstunneln ligger precis intill Stockholms Centrals banområde och i anslutning till 
Kungsbron och Klarastrandsleden. Genom tillfartstunneln kommer totalt 1,5 miljoner sprängt berg 
transporteras ut. Efter att lastbilar hämtat berget ur tunneln transporteras det vidare via 
Klarastrandsleden till återvinningsanläggningar runt Stockholm. För att krossa och återvinna 
bergmassorna har man anlitat Ballast.  
 
NCC har valt att anlita åkeriföretaget Foria AB för borttransport av bergmassor från tunneln. 
Transporten av bergmassor sker under hela dygnet, bortsätt från mellan klockan sju och elva på 
morgonen, då man gör ett uppehåll i transporterna. Anledningen till att man gör ett uppehåll på fyra 
timmar är för att man ska följa reglerna för kör- och vilotid som finns för yrkestrafik. 
 
Göran Mannel säger i intervjun att man inte har haft några särskilda problem med hanteringen och 
transporterna av bergmassorna ur tunneln. Ibland kan de dock bildas en kö med lastbilar vid 
ingången till tillfartstunneln. Kön av lastbilar, som väntar på att få köra in i tunneln, påverkade 
ibland den vanliga trafiken på vägarna runt om arbetsplatsen. 
 

 

Från området runt tillfartstunneln (se figur 12) har man schaktat en hel del jord- och lermassor, 
sammanlagt cirka 25 000 ton.15 
 
                                                 
15 Masshanteringsplan Citybanan, Banverket 
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Göran Mannel säger i intervjun att man på grund av platsbristen inte har någon mellanlagring av 
massor kring arbetsplatsen. Men man har dock planer på att mellanlagra en del bergmassor ner i 
tunneln när det finns tillräckligt med plats. I dagsläget har man dock inte kommit så långt i bygget 
så att detta är möjligt. 

 

6. Jämförelse 
 
Byggnationen av Citybanan och utbyggnaden av Henriksdals reningsverk är två stora 
anläggningsprojekt som kommer användas till helt olika ändamål. Vid hanteringen av massor finns 
det dock många likheter. Vid båda projekten består majoriteten av de borttransporterade massorna 
av bergmaterial, när de gäller Citybanan så är det även en stor mängd jordmassor som måste 
transporteras bort. 
 
Platsbrist i det båda projekten har lett till att man inte har kunnat mellanlagra några massor runt 
arbetsplatsen, utan man har fått transportera bort massorna direkt. Vid Citybanan har man dock 
möjlighet att mellanlagra bergmassor nere i tunneln, dock inte förrän det finns tillräckligt med plats 
nere i tunneln.  
 
Ballast Sverige har anlitats av NCC för att ta hand om det bortsprängda berget, vid både Citybanan 
och vid utbyggnaden av Henriksdals reningsverk. Att man väljer att sälja bergmassorna till Ballast 
är ganska förståeligt, eftersom Ballast är ett varumärke som är en del av NCC koncernen.  
 
Man har valt två olika åkeriföretag för transporten av bergmassorna i de två projekten. Vid 
Citybanan har man anlitat Foria AB och vid Henriksdals reningsverk har man anlitat Bellmans 
Åkeri & Entreprenad. Båda lösningarna verkar ha fungerat bra och vid intervjuerna med Thomas 
Krekula och Göran Manell framkom det att man sällan har haft några större problem med 
transporterna. Ett gemensamt problem som hade uppkommit var dock att det stundtals blev problem 
med lastbilar som köade för att få köra in i tunnlarna. Ibland tvingades lastbilar som stod och 
väntade stå ute på allmänna vägar. Inga boende i närheten har emellertid klagat på transporterna i 
något av projekten.  
 
Vid transporterna från Citybanan och Henriksdals reningsverk måste båda följa Stockholms stads 
miljözonskrav och använda lastbilar med modern avgasrening. På grund av reglerna för tung trafik i 
Stockholm har man inte heller kunnat åka på alla vägar. Detta kan ha lett till något längre 
transporter till och från krossanläggningarna. 
 
Båda projekten bedrivs i närheten av relativt tungt trafikerade vägar och nära bostadsområden. 
Citybanan ligger dock i betydligt tätare stadsmiljö. Vid båda projekten så drabbas dock 
lastbilstransporterna med bergmassor, ibland av trafikstockningar. Vid Citybanan slipper man dock 
den värsta rusningstrafiken på morgonen. Detta eftersom man inte transporterar ut något berg från 
tunneln mellan klockan sju och elva. Vid utbyggnaden av Henriksdals reningsverk har man haft 
vissa problem med att SL-bussar har kört för fort i närheten av arbetsplatsen.  
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7. Diskussion och slutsatser 
 
Masshanteringen har skett på ett bra sätt i det båda projekten och det är svårt att sett hur hanteringen 
ska ha utförts på något annat sätt. Vid båda projekten styrs masshanteringen av att det lediga 
området runt arbetsplatsen är begränsat, detta har man dock löst och bygget har fortlöpt utan att 
störas av problem med masshanteringen. Vid båda projekten har man också tagit till vara på 
bergmassorna som bildats och låtit återvinna dem, vilket är bra. Den stora mängd berg som frigörs 
leder till att tillgången på ballast kommer blir bättre i Stockholmsområdet och det är viktigt för 
regionens framtida utveckling. Samarbetet mellan NCC och åkerifirmorna som tar hand om 
transporterna verkar även fungerat bra. 
 
De senaste tio åren har återanvändningsgraden av överskottsmassor ökat. Denna utveckling kommer 
troligen att fortsätta i framtiden, speciellt när Länsstyrelsen blir mer och mer restriktiv med att ge 
tillstånd till naturgrusbrytning samt när bergtäkterna runt Stockholm blir alltmer uttömda. 
 
I och med att Stockholms befolkning ökar och regionen blir allt mer tätbebyggd så kommer det 
förmodligen även bli mycket svårt att hitta platser för anläggningar som tar hand om berg- och 
schaktmassor i närheten av de centrala delarna av Stockholm. Det kommer också bli svårt att öppna 
nya anläggningar för brytning av berg i närheten av tätbebyggda områden. Man kommer behöva 
placera dessa anläggningar längre bort ifrån var massorna produceras och används. Det är därför 
viktigt att Stockholms kommun och kommunerna runt Stockholm är beredda att avsätta 
markområden för bergtäkter och återvinningsanläggningar i översiktsplaner och utvecklingsplaner 
för regionen. Då kan man säkerställa en effektiv hantering av massor i framtiden. 
 
Ett sätt att minska lastbilstransporterna med överskottsmassor på vägarna runt Stockholm är att öka 
transporterna av massor som sker med järnväg eller båt. Om transporterna sker via tåg eller båt kan 
anläggningarna för bergkrossning och liknande flytta längre bort från tätbebyggda områden utan att 
man tvingas öka trafikbelastningen på vägarna runt Stockholm. Detta kan också underlättas genom 
att placera nya anläggningar för hantering berg- och jordmassor i närheten av järnväg eller vid 
vattnet.  
 
Det är dock mycket tveksamt om det är miljömässigt bättre eller mer kostnadseffektivt att 
transportera via båt eller järnväg. Om transporten sker på detta sätt så kommer man tvingas till mer 
omlastning, då massorna ska lastas på och ifrån tågen/båtarna. De finns ofta inte heller järnvägsspår 
eller fartygshamnar i närheten av där massorna uppkommer, utan man måste först transportera iväg 
massorna en längre sträcka med lastbil och då försvinner hela poängen med båt och 
järnvägstransporter.  
 
Vid både bygget av Citybanan och utbyggnaden av Henriksdals reningsverk har man inte kunnat 
eller velat mellanlagra några massor kring arbetsplatsen. Detta beror främst på bristen på ledig mark 
vid arbetsplatsen.  
 
Jag tror dock att det finns en del vinster att göra, om man ökar mängden material som mellanlagras i 
närheten av arbetsplatsen i framtiden, både när det gäller bergmassor och jordmassor. Om man 
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mellanlagrar massor vid arbetsplatsen kan framföralt transporterna effektiviseras och minskas. Man 
behöver inte vara lika beroende av åkerifirmor vid borttransporten, om man först mellanlagrar 
massorna. Om man mellanlagrar massor så kan man också enkelt tillgodogöra sig massorna om det 
behövs senare i projektet  
 
För att mellanlagring av massor ska bli lönande krävs det dock att man vet hur massorna ska kunna 
komma i användning igen, antingen i sitt eget projekt eller vid något annat projekt. En annan 
nackdel med att mellanlagra massor är förstås att man måste avsätta markområden som annars 
skulle behövts användas till något annat. Mellanlagringen kan också leda till en del onödig 
omlastning av lastbilar, speciellt vid tunnelbyggen, då man först måste transportera ut massorna ur 
tunneln och lasta av för att sedan lasta på igen när massorna ska transporteras bort från 
arbetsplatsen. En annan nackdel är också att mellanlagring kan leda till en del ökade miljöproblem 
kring arbetsplatsen, t.ex. buller och damm.  
 
Ett bra sätt att minska transporterna av bergmassor är att använda mobila krossanläggningar för att 
ta hand om bergmassor som uppkommer vid anläggningsprojekt. Genom att använda mobila 
krossanläggningar behöver man inte heller ta hänsyn till om de fasta krossanläggningarna runt 
Stockholm är fulla. Krossning av bergmassor vid arbetsplatsen är kanske främst aktuellt där man 
kan återanvända materialet i det egna projektet, men även då sträckan till närmaste krossanläggning 
är stor.  
 
Vägbyggen är exempel på projekt där man kan göra stora vinster genom att använda mobila 
krossanläggningar, då man ofta både skapar och använder bergmassor i produktionen. Vid bygget 
av Citybanan så skulle man eventuellt kunna göra vissa vinster genom att använda mobila 
krossanläggningar, då man både kommer skapa och använda stora mängder bergmassor.  
 
Det är dock mycket tveksamt om det finns tillräckligt med plats kring arbetsplatsen vid Citybanan 
för att sätta upp en mobil krossanläggning, det finns även risk att en krossanläggning blir allt för 
störande för närmiljön. Ett annat frågetecken är om inte tiden mellan att man sprängt ur berget och 
då man använder berget igen är allt för stor. Man har helt enkelt inte möjlighet att låta bergmassorna 
ligga och vänta runt arbetsplatsen. Det är också oklart om det bortsprängda bergets kvallite 
uppfyller de krav som ställs för den ballast som ska användas inne i tunneln, t.ex. som spårballast.  
 
Ett annat viktig del i ledet för att minska miljöpåverkan är att använda så stora lastbilar som möjligt 
vid transporter av schaktmassor. Om man kan använda större lastbilar vid transporterna kan man ta 
större mängd berg i varje last. På så sätt kan antal vändor som lastbilarna tvingas köra mellan 
arbetsplatsen och krossanläggningarna minskas. Ett hinder för detta är dock de lokala 
restriktionerna som finns för tung trafik i Stockholm.  
 
Större anläggningsprojekt blir ofta uppskjutna eller försenade på grund av frågetecken om 
projektens miljöpåverkan. Det är därför mycket viktigt att man i ett tidigt skede ser över hur man 
ska sköta masshanteringen. Ibland kan regler som finns till för att skydda miljö och natur göra det 
krångligare för företag att sköta masshanteringen på ett miljömässigt bra sätt. Det är därför viktigt 
att både företag och myndigheter arbetar tillsammans för att hitta effektiva lösningar för 
masshantering vid olika byggprojekt. 
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Muntliga källor och intervjuer 

• Thomas Krekula, Platschef NCC Construction Sverige 
Arbetsplats: Henriksdals reningsverk 
 

• Göran Manell, Platschef (Berg), NCC Construction Sverige 
Arbetsplats: Citybanan 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1 

Intervju 

Sid. 1 

 
Intervju - Utbyggnaden av Henriksdals reningsverk 
Krekula, Thomas - Platschef, NCC Construction Sverige 
Datum: 2010-10-13  
 
 

1. Hur mycket bergmassor har ni sprängt bort? 
 
- Vi har tagit ut ungefär 55 000 fasta kubikmeter berg. 

 
 
 

2. Har ni tagit tillvara på några av de bortsprängda massorna själva, som t.ex. fyllnadsmaterial? 
 
- Nej, vi har lastat upp det på lastbilar och sålt det till Ballast. 

 
 
 

3. Har ni mellanlagrat massorna någonstans på området eller har ni kört bort massorna direkt? 
 

- Nej, vi har försökt att undvika mellanlagring.  
 
 
 

4. Om NEJ, varför? 
 

- Vi funderade på att ha ett mellanlager här utanför, men dels är det svårt rent praktiskt 
och det har inte heller funnits någon direkt mening för oss att mellanlagra massor.  
 

- De har kunnat komma ner med bilarna i tunneln direkt och lasta på. Helst vill vi att de 
kan komma ner med de stora trailerbilarna direkt ner i tunneln, och det har de kunnat 
där tunneln har varit tillräckligt stort, men på vissa ställen har de fått köra med mindre 
fordon, men det blir lite dyrare.  
 

- Mellanlagring kan även ha ställt till med miljöproblem för grannar och så, t.ex. att det 
hade dammat och låtit mer när man lastar. 
 

 
 

5. Anser du att projektet någon gång stannade upp alt. försvårades pga. bristfälliga rutiner 
kring masshanteringen? 

 
- Nej, nån gång, men ytters få gånger, har det varit så att man inte har fått tag i bilar när 

vi har velat ha. Men det handlar om en eller två gånger.  
 
 
 

6. Vilket företag lät ni ta hand om massorna? 
 

- Det är Ballast som har köpt berget. 
 
 



Bilaga 1 

Intervju 

Sid. 2 

 
 

7. Väljer ni alltid detta företag? 
 

- Inte riktigt alltid, men ofta eftersom det är ett NCC bolag. De behöver ju berg, och är det 
så att de inte behöver berg, får vi gå till andra.  

 
 
 

8. Tog detta företag hand om borrtransporten av massorna, eller vilka skötte det? 
 

- Vi har anlitat en extern åkare för borttransporten, i detta fall Bellmans. 
 
 
 

9.  I efterhand, anser du att det finns det något ni skulle ha gjort annorlunda, med avseende på 
hanteringen av de bortsprängda massorna? 
 
- Nej, jag tycker det har fungerat bra med bergutlastningen. Det hade i så fall varit om 

man i ännu större utsträckning har kunnat använda större bilar, att man kanske skulle ha 
sprängt ut en större vändplats. Men problemet är ju att ofta att man inte får plats inne i 
berget.  
 

 
 

10. Har ni fått klagomål från boende i närområdet, på hur transporterna till och från 
arbetsplatsen sköttes? 

 
- Nej, inte så att det har kommit fram till oss i alla fall.  

 
 
 

11. Hur fungerar det med trafiksituationen i rondellen utanför arbetsplatsen? 
 

- Det har fungerat hyfsat bra, problemet är ju att det dels är en rondell och dels att det är 
en bussfil som upphör i samband med rondellen och sen fortsätter den. Problemen vi har 
haft är ju att SL-bussarna ofta inte drar ner farten, utan dom anser att bussfilen 
fortsätter rakt igenom rondellen, och bara kör på. Så det har vi varit i kontakt med SL 
om.  
 

- Sen har vi ibland har vi haft problem med åkare. Ibland blir det att bilarna kommer för 
tätt inpå varandra. Då har de velat stå och köa längs sidan av rondellen. Och då har vi 
sagt till dem att de inte får stå i rondellen, utan de får stå någon annan stans och köra 
fram. Då har de stått längre bort efter vägen, längs väggrenen.  

 
 
 

12. Har ni fått transporterat massor under hela dygnet? 
 

- Ja, men vi har bara transporter på dagtid, fram till senast 22.00 
 
 



Bilaga 1 

Intervju 

Sid. 3 

 
 

13. Några andra synpunkter angående masshanteringen och transporterna? 
 

- Det är ju lite problem med transporter i Stockholm, man får ju inte köra på alla vägar 
med tunga transporter.  
 

- När man väljer kross vill man ju ha en kross som ligger så nära som möjligt, för att få så 
billiga transporter som möjligt. Problemet kan ju vara att den krossen inte kan ta emot 
hur mycket som helts, utan den tar tills den är full. Sen blir man hänvisad en annan 
kross.  

 
 



Bilaga 2 

Intervju 

Sid. 1 

 
Intervju – Citybanan (Norrströmstunneln) 
Manell, Göran - Platschef (Berg), NCC Construction Sverige 
Datum: 2010-11-30 
 
 

1. Hur mycket bergmassor ska ni spränga bort i er del av Citybanan (Norrströmstunneln)? 
 

- Totalt cirka 460 000 fasta kubikmeter berg. 
 
 
 

2. Har ni tagit tillvara på några av de bortsprängda massorna själva, till t.ex. fyllnadsmaterial? 
 

- Nej 
 
 
 

3.  Hur många arbetstunnlar har ni använt för att transportera ut berget från tunneln? 
 
- En tunnel 

 
 
 

4. Har ni mellanlagrat massorna någonstans på området eller har ni kört bort massorna direkt? 
 

- Vi har ingen mellanlagring uppe vid arbetsområdet. Senare under byggtiden kommer vi 
dock ha mellanlagring nere i tunnlarna. 

 
 
 

5. Om NEJ, varför? 
 

- På grund av platsbrist vid arbetsområdet. 
 
 
 

6. Anser du att projektet har stannat upp eller försenats p.g.a. bristfälliga rutiner kring 
masshanteringen? 

 
- Nej, inte vid något speciellt tillfälle. Takten på produktionen begränsas av vilken 

kapacitet som man kan transportera ut berget.  
 
 
 

7. Vilket företag lät ni ta hand om massorna? 
 

- Ballast 
 
 
 
 



Bilaga 2 

Intervju 

Sid. 2 

 
 
 

8.  Har ni schaktat bort några jordmassor? 
 

- Vid påslagen till tunneln har jord- och lermassor schaktats bort. (Vid ingångarna till 
tunneln från marknivå) 

 
 
 

9. Vilket åkeriföretag tog hand om borttransporten av massorna? 
 

- Foria  
 
 
 

10. Har ni fått ändra nått under byggtiden, med avseende till hanteringen av massorna?  
 

- Nej, längre fram under byggtiden kommer massor kunna mellanlagras nere i tunnlarna. 
 
 
 

11.  Har ni fått klagomål från boende/företag i närheten ang. transporten av massor? 
 

- Nej, ibland blir de en kö med lastbilar vid ingången till tunneln. Kön av lastbilar, som 
väntar på att få köra in i tunneln, kan emellanåt sträcka sig ut mot vägarna som går 
precis bredvid arbetsplatsen. Men det har inte varit några klagomål från boende eller 
företag. 

 
 
 

12.  När under dygnet har borttransporten av massor skett? 
 

- Under hela dygnet, förutom mellan 07.00 och 11.00 på förmiddagen. 
 
 
 

13.  Hur mycket berg sprängs bort vid varje sprängsalva? 
 

- Det beror på hur tunneln ser ut där man spränger, bland annat på diametern på tunneln. 
Igår sprängde vid t.ex. bort 1 500 m3 i en salva. 


