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Abstract 

The environmental quality objective ”A Non-toxic Environmental” aims to protect human 
health and biological diversity by limiting and reducing the spread of dangerous substances in 
products and buildings. Large projects in the Gothenburg region are predicted to create a large 
excess of excavated masses during the coming years, but these natural resources can be saved 
by reusing them and in this way mitigate the adverse environmental impact of urban 
development works. Since these masses may continue toxic substances, they must be treated 
correctly prior to reuse or recultivation in order to eliminate the risk of distribution of toxic 
substances. The purpose of the study is to identify how the excavated masses are handled by 
the waste plants within the county of Västra Götaland since the amount of excavated soils will 
increase. The knowledge about how these masses can be reused is not sufficient. The other 
purpose of this study is to assess the environmental risks associated with the reuse of the 
identified masses in different construction works and identify the possible, environmentally 
risk-free uses of these masses. This will be done by analyzing the yearly environmental 
reports of the facilities, and data obtained from the waste facilities in view of the Swedish and 
EU legislation.   

The study shows that the identified and received masses almost exclusively have been used in 
the receiving waste processing facility. The masses have been used as coverage, stabilization 
or modelling of the landfills within the waste processing plants. The excavated masses 
classified as contaminated or hazardous were deposited within the landfills and not used for 
any type of construction works. The environmental risks regarding the management of the 
excavated masses in this study have been assessed as small since the re-used material have 
not been contaminated or used outside of the waste processing facilities. The risk of spreading 
environmentally dangerous substances is lower within an isolated landfill since the area is 
supervised and controlled. The used method in this study is partly inadequate because the 
unintentional reduction of data from the yearly environmental surveys do not represent the 
whole county’s treatment plants and the result only summarizes the data of year 2015. Current 
statistics over excavated masses in Sweden and the Västra Götaland region is shown to be 
insufficient but despite the choice of method this study have been able to answer how over  
479 000 tons of excavated masses have been handled and used within the county. It is 
possible to identify and map the way of how excavated masses are handled and re-used by 
compiling information from project reports and environmental reports, but this is not done by 
the authorities which should have made both supervision of excavated masses and 
environmental risk assessment more appropriate.   

 
Keywords: Waste, excavated masses, constructions purposes, landfill, Västra Götaland 
County, environmental risk, limit values.  
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Sammanfattning 

Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” syftar till att skydda människors hälsa och den biologiska 
mångfalden genom att förebygga och minska spridningen av farliga ämnen i produkter, varor 
och byggnader. Stora projekt i Göteborgsregionen kommer skapa ett överskott på 
schaktmassor under kommande år, och genom att återanvända schaktmassor kan naturresurser 
sparas. För att inte sprida farliga ämnen i miljön behöver hanteringen av massorna ske 
miljösäkert. Eftersom mängden uppkomna schaktmassor i regionen kommer öka och 
osäkerhet kring vad massorna används till är stor är studiens syfte är att kartlägga hur 
uppkomna schaktmassor har använts i Västra Götaland under 2015. Genom att analysera 
miljörapporter från tillståndspliktiga verksamheter, kontakt med anläggningar samt 
sammanställning av handböcker och juridik ska studien också analysera vilka miljörisker det 
kan finnas med att använda de kartlagda schaktmassorna i olika anläggningsändamål.  

De kartlagda mottagna schaktmassorna i studien har nästan uteslutande används i den 
mottagande anläggningens egna verksamhet, med ändamål som täckning, stabilisering, eller 
modellering av deponi. De kartlagda schaktmassorna som varit klassificerade som förorenade 
eller farligt avfall har deponerats på deponin eller i deponicell och inte används utanför 
deponin i anläggningsändamål. Miljöriskerna med de kartlagda schaktmassornas hantering 
bedöms som relativt liten på grund av att de kartlagda schaktmassorna inte varit förorenade 
och för att de använts inom avfallsanläggningarnas verksamhetsområde där spridningsrisken 
bedöms som liten. Några av de större miljöriskerna bedöms vara konsekvenser från bristande 
informationsutbyte mellan olika aktörer, information om avfallets ursprung, framtidens 
användning av deponiområdena, samt samsyn mellan nationella, regionala och lokala 
tillsynsmyndigheter.  
 
På grund av bortfallet av sekretessbelagda anläggningar har endast en mindre del av 
anläggningarna som hanterar schaktmassor i Västra Götalands län kunnat inkluderats i 
studien, vilket skapar stor osäkerhet i bedömningarna. Att denna information kan 
sekretessbeläggas och därmed undanhållas för att göra samlade miljöriskbedömningar utanför 
myndigheter är ett stort problem. Befintlig tillgänglig statistik på schaktmassor i Sverige och 
regionen bristfällig, och studien ger trots metodval svar på hur över 479 000 ton schaktmassor 
hanterats och använts i Västra Götaland län under ett år. Möjligheterna att kartlägga 
schaktmassors hantering och användning i Västra Götaland finns men nyttiggörs inte vilket 
kan göra både tillsyn och riskanalys svårare. 
 

Nyckelord: Avfall, schaktmassor, anläggningsändamål, deponi, Västra Götalands län, 
miljörisk, gränsvärden. 
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Ordlista
 
A-Verksamhet Miljöfarlig verksamhet som måste få tillstånd från Mark- och 

Miljödomstolen för att få starta och bedriva sin verksamhet 

Anläggningsarbeten Där schaktmassorna används, t.ex. i markförstärkning, 
bullervallar och sluttäckning av deponier,  

Anläggningsändamål Det ändamål där avfallet används och ersätter traditionella 
anläggningsmaterial. För att avfallet ska återvinnas i 
anläggningsändamål får bara den mängd avfall som behövs för 
konstruktionens funktion användas. 

Avfallsanläggning En verksamhet som hanterar avfall. I denna studie används för 
de anläggningar som hanterar schaktmassor i länet.  

B-verksamhet Miljöfarliga verksamheter som måste ha tillstånd från 
länsstyrelsen för att starta och bedriva sin verksamhet. 

KM Känslig markanvändning. En markanvändning som tillåter lägre 
halter föroreningar ex. bostäder och skolor 

MKM Mindre känslig markanvändning. En markanvändning som 
tillåter högre halter föroreningar. T.ex. industrier eller vägar. 

Riskminskningsämnen Vissa farliga ämnen ska framställning och användning minskas 
fortlöpande enligt nationella miljömålet Giftfri miljö. 

Schaktmassor Massor som uppkommer vid markarbeten, vägarbeten, 
exploatering eller olika grävarbeten. Kan definieras som avfall 
enligt miljöbalken och kan innehålla både ren och förorenad jord 
och sten. 

Tillsynsmyndighet Tillsynsmyndigheter har inom sitt verksamhetsområde tillsyn 
över lag, föreskrifter, beslut och vägledning. 

Uppkomstplats Den geografiska placeringen där markarbeten, vägarbeten, 
exploatering och grävarbeten genererar schaktmassorna. 

Utfasningsämnen Vissa särskilt farliga ämnen som ska upphöra att användas på ett 
sådant sätt att de kommer in i kretsloppet enligt nationella 
miljömålet Giftfri miljö. 

Verksamhetsutövare Den som ansvarar för en verksamhet och dess miljöpåverkan. 
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1. Introduktion 
Det uppkom totalt 35,6 miljoner ton icke-farligt avfall i Sverige 2014 och jordmassor var 
(borträknat gruvavfall) den dominerande avfallstypen med 5,1 miljoner ton. De uppkomna 
jordmassorna uppkom framförallt i samband med byggverksamhet. Förorenade jordmassor 
var den dominerande avfallstypen för farligt avfall med uppmätta mängder på 590 000 ton 
2014 (Naturvårdsverket, 2016b). Under kommande år beräknas projekt som Västlänken skapa 
stora mängder överskottsmassor i Göteborgsregionen (Miljösamverkan Västra Götaland och 
Miljösamverkan Halland, 2017).  

För att inte sprida farliga ämnen i miljön behöver hantering av uppkomna schaktmassorna ske 
miljösäkert (Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland, 2017). Ett sätt att 
hantera uppkomna schaktmassor kan vara att återvinna dem i anläggningsarbeten, och en 
effektiv återvinning kan därför också bidra till en bättre resurshushållning av samhällets avfall 
och miljö (Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Värmland, 2010). 

Användning av avfall för anläggningsändamål är ett återvinningsförfarande, och ersätter 
traditionella anläggningsmaterial. För att avfallet ska återvinnas i anläggningsändamål får 
bara den mängd avfall som behövs för konstruktionens funktion användas (Naturvårdsverket, 
2010).  

Det finns en skyldighet att behandla avfall så att återvinning gynnas. Inert avfall är enligt 14 § 
deponeringsförordningen undantaget från denna skyldighet om en behandling inte är tekniskt 
genomförbar eller miljömässigt motiverad (SGI, 2017). Avfall kan deponeras, om det är enda 
lämpliga behandlingsmetoden av avfallet utifrån geografiska, miljömässiga, tekniska och 
samhällsekonomiska bedömningar enligt avfallshierarkin (Avfall Sverige, 2017a). 
Avfallshierarkin beskrivs i 15kap. 10§ miljöbalken och prioriteringsordning innebär att 
avfallet främst ska förebyggas och återanvändas, för att annars materialåtervinnas eller annan 
typ av återvinning. Sist i hierarkins prioritetsordning ska bortskaffande av avfallet ske. 

Vid deponering är det viktigt att avfallet är kemiskt och fysiskt stabilt så att farliga ämnen inte 
läcker ut till omgivningen (Avfall Sverige, 2017b). Uppkomna schaktmassor måste bedömas 
utifrån flera aspekter och kan användas till olika typer ändamål, vilket gör forskningsområdet 
intressant och geografiskt relevant. 
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga hanteringen av schaktmassor som transporterats bort från 
uppkomstplatsen i Västra Götalands län. Det finns idag stor osäkerhet om mängder och 
hantering av schaktmassorna samtidigt som det finns ett ökat behov att hantera schaktmassor 
när stora infrastrukturprojekt inleds i regionen. Insamlade datan kommer användas för att 
svara på följande frågor om hur schaktmassorna används och vilka risker det kan finnas med 
att använda de kartlagda schaktmassorna för olika typer av anläggningsändamål. 

 Hur och till vad används de kartlagda massorna i Västra Götaland?  

 Hur säkerställs kvalitén på schaktmassorna inför nyttiggörandet? 

 Vad finns det för risker med hur de kartlagda schaktmassorna använts? 
 

1.3 Avgränsningar 
Studien har geografiskt avgränsats till Västra Götalands län för att få en regional analys av 
schaktmassors användningsområden. Urvalet anläggningar som ingått i studien har utgått från 
de avfallsverksamheter som har Västra Götalands länsstyrelse som till tillsynsmyndighet. De 
avfallsanläggningar med länsstyrelsen i Västra Götaland som tillsynsmyndighet men begärt 
delar av sin miljörapport sekretessbelagd har inte ingått i studien då viktig data varit 
otillgänglig för analys. De anläggningar som ingått i studien behöver dessutom hanterat avfall 
som blivit definierat som schaktmassor, jordmassor eller förorenade schaktmassor. 
Anläggningar som uppgett hantering av schaktmassor som klassats med EWC-gruppkoden 17 
05 under 2015 har också ingått i studien. Ingen avgränsning med avseende på 
anläggningarnas storlek har gjorts, dvs både större och mindre avfallsanläggningar är 
inkluderade.  

I studien analyseras data från verksamhetsåret 2015, men för att kunna få en större 
datainsamling från Sobackens avfallsanläggning i Borås kommun har även har 
verksamhetsåret 2016 analyserats.   
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2. Bakgrund 
2.1 Miljömål 
Riksdagen beslutade 1999 att anta femton nationella miljökvalitetsmål, och 2005 
kompletterades det med ett sextonde miljökvalitetsmål Miljökvalitetsmålen med preciseringar 
ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet och fungerar också som vägledning för alla 
samhällets aktörer. Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska skydda människors hälsa och den 
biologiska mångfalden. Det ska ske genom att förebygga och minska spridningen av farliga 
ämnen i produkter, varor och byggnader. Det är anses som en utmaning att hantera de ämnen 
som är långlivade och spridda i miljön eller lagrade i varor och byggnader som kan påverka 
människor och miljön under en lång tid. En av preciseringarna för miljökvalitetsmålet Giftfri 
miljö är ”att förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot 
mot människors hälsa eller miljön” fram till år 2020 (Naturvårdsverket, 2017a).  

Miljökvalitetsmålet God Bebyggd miljö syftar till att vår bebyggda miljö ska fylla människors 
och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. 
Preciseringen ”användning av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett 
effektivt, resursbaserat och miljöanpassat sätt” fram till år 2020 (Naturvårdsverket, 2017a) är 
speciellt relevant för denna studie. 

2.2 Avfallsdefinitioner 

Med avfall menas föremål eller ämnen som innehavaren ska göra sig av med eller är skyldig 

att göra sig av med enligt 15 kap. 1§ 1st Miljöbalken. Miljöbalken klassificerar inte 

schaktmassor, men enligt avfallsdefinitionen i 15 kap. 1§ 1st Miljöbalken är de att betrakta 

som avfall.  

Användning av avfall för anläggningsändamål är en miljöfarlig verksamhet enligt 

Miljöbalken, där definitionen återfinns i 9 kap. 1§ Miljöbalken, och tillämpningen är inte 

beroende av om något klassificerats som avfall eller inte. Begreppet biprodukt är så gott som 

aldrig tillämpningsbart på schaktmassor eftersom de inte uppkommit i en 

tillverkningsprocess, dock kan vissa typer av avfall som uppkommit i industriella processer 

definieras som antingen biprodukt eller avfall. I dessa fall är ofta materialets innehåll känt av 

producenten och därmed enklare att återanvända säkert (Miljösamverkan Västra Götaland; 

Miljösamverkan Värmland, 2010  

Enligt EU:s avfallshierarki som definierats i EU-direktiv 2008/98/EG och som 
implementerats i 15 kap. 10§ miljöbalken ska avfallshantering skötas i följande sjunkande 
prioriteringsordning; förebyggande, återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning 
och sist bortskaffande. Avfall som uppkommer ska i första hand återanvändas om det är 
möjligt, och återvinning innebär att materialet eller energin återvinns eller att näringsämnena 
ingår i ett kretslopp. Bland återvinningsmetoderna finns biologiska behandlingsmetoder så 
som kompostering eller rötning, samt förbränning och energiutvinning i särskilt anpassade 
förbränningsanläggningar. I sista hand kan avfall deponeras, och då ska det vara den enda 
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lämpliga behandlingsmetoden av avfallet utifrån geografiska, miljömässiga, tekniska och 
samhällsekonomiska bedömningar (Avfall Sverige, 2017a).  
Naturvårdsverket framhåller i sin vägledning om hantering av massor i infrastrukturprojekt 
(2016a) att man i enlighet med avfallshierarkin bör sträva efter att använda massorna även om 
de klassificeras som avfall. De anser att det ska noteras att även om massorna inte skulle 
klassas som avfall och avfallslagstiftningen inte anses tillämplig ska verksamhetsutövaren 
beakta de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. Miljöbalken.  
 

2.3 Riktvärden och nivåer för risk 
Om avfallets innehåll av föroreningar överskrider nivåer för ”mindre än ringa risk” ska 
hanteringen anmälas eller tillståndsprövas (Naturvårdsverket, 2010) enligt Miljöbalken. 
Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten av 
(Naturvårdsverket, 2010) innehåller nivåer för när risken är olika föroreningar anses ”mindre 
än ringa”. Naturvårdsverket gör bedömningen att avfallet kan användas utan anmälan förutsatt 
att den angivna föroreningsnivån inte överskrids och att det inte finns föroreningar i avfallet 
som saknas i handboken som kan påverka föroreningsrisken. Avfallet ska inte heller används 
inom ett område som kräver särskild hänsyn.  

Nivåerna för återvinning av avfall är uppdelade i nivåerna ”mindre än ringa risk” och 
”deponitäckning”. Vid en anmäla eller tillståndsansökan kan avfallets förutsättningar jämföras 
mellan nivåerna och ge vägledning om hanteringen av avfallet bör omfattas av anmälnings- 
eller tillståndsplikt. Naturvårdsverket har tagit fram nivåer för totalt 13 ämnen/ämnesgrupper 
som Naturvårdsverket anser vara de mest kritiska för många avfallsslag som används i 
anläggningsarbete. I de fall där avfallet innehåller andra föroreningar än de som 
Naturvårdsverket tagit upp i en sådan omfattning att föroreningsrisken påverkas behöver en 
enskild bedömning göras för dessa ämnen.  

De principer som beskrivs i kapitel 10, Miljöbalken kan användas som stöd för att göra 
bedömningen enligt 2 kap Miljöbalken för ämnen som inte har angivna nivåer. Principerna 
innebär att naturligt förekommande bakgrundnivåer är styrande i bedömningen om ämnenas 
totala påverkan är försumbar. För riskminskningsämnena bly, kadmium och kvicksilver finns 
det uträknade naturliga bakgrundshalter. För övriga utfasningsämnen som förekommer 
naturligt finns det inga uträknande bakgrundhalter och för dessa ämnen behöver man jämföra 
avfallets innehåll med naturlig bakgrund på platsen. För utfasningsämnen som inte 
förekommer naturligt är det inte aktuellt att relatera till bakgrundshalter i miljön. Halterna av 
dessa naturfrämmande ämnen bör vara nära noll i det avfall man vill använda o och ämnenas 
påverkan på ekosystemet försumbar (Naturvårdsverket, 2010). 

Om hanteringen av uppkomna schaktmassor bedöms som anmälnings- eller tillståndspliktiga 
omfattas verksamheten av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2000:25) om genomförande 
av mätningar och provtagningar. För mätning, provtagning och analys ska 
verksamhetsutövaren använda de metoder som framgår av föreskrifter, domar eller 
tillståndsbeslut, enligt 4§ NFS 2000:15, och i övriga fall ska verksamhetsutövaren använda 
metoder enligt svensk eller internationell standard. Verksamhetsutövaren ska också ta fram en 
provtagningsplan enligt SS-EN 14899:2005 för att strukturera och kvalitetssäkra 
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provtagningen (Naturvårdsverket, 2007).  

För avfall som uppkommer regelbundet kan man överensstämma provtagningarna. Detta 
innebär att avfall som genereras regelbundet och som genomgått en grundläggande 
provtagning av relevanta egenskaper kan provtas med bestämda intervall. För deponier ska 
detta ske minst en gång per år. När resultat från provning redovisar bör även osäkerheten i 
resultatet anges (Naturvårdsverket, 2010). Enligt Förordningen (2001:512) om deponering av 
avfall 29 § ska verksamhetsutövaren föra register med uppgifter om det deponerade avfallets 
mängd, egenskaper, ursprung och leveransdatum, avfallsproducenten identitet. Det ska även 
registreras i vilken del av deponin avfallet har placerats. Vid deponering av farligt avfall ska 
avfallets exakta placering i deponin registreras.  

Modellen som använts för framräknandet av riktvärden för förorenad mark är även väl 
lämpad för bedömning av avfall som används för anläggningsändamål. Modellen för 
beräkning av riktvärden tar dock endast hänsyn till risker i det enskilda fallet, och storskaliga 
risker med vissa ämnen eller samverkanseffekter mellan olika ämnen beaktas inte. De 
storskaliga riskerna beaktas endast genom att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö anger 
riktningen och prioriteringen av arbetet i modellen (Naturvårdsverket, 2010). 

En allmän utgångspunkt för beräkning av nivåer är att risken för förorening inte endast 
bedöms utifrån vad som tillåts läcka ut från en konstruktion där avfall används utan även hur 
avfallet exponeras för människor och hur markfunktionen påverkas av en nedsättning. Nivån 
för mindre än ringa risk är lagt på en lägre nivå för att försöka med viss säkerhet ge skydd för 
miljö och hälsa under än längre tid. Motivet till hög säkerhet är att materialet kan flyttas igen, 
och det går inte att förutsäga vad marken kommer användas till i framtiden (Naturvårdsverket, 
2010). Idag saknas det ett system som säkerställer kvaliteten på flyttade schaktmassor, vilket 
innebär potentiella risker med återvinning av avfall, och riskerna kan därför inte enbart 
baseras på förutsättningarna som gäller för den ursprungliga platsen (Naturvårdsverket, 2010). 

2.4 Tungmetaller och PAH 
Tungmetaller är en dåligt definierad grupp oorganiska kemiska föreningar. De vanligaste 
förekommande i förorenade områden är bly, koppar, kvicksilver och nickel. Jordar är en stor 
sänka för tungmetaller som släpps ut i miljön och metaller genomgår inte kemiskt eller 
mikrobiell nedbrytning som organiskt material gör. Tungmetallerna kan förändra kemisk 
konstruktion och biotillgänglighet, men dess totala koncentration kan bibehållas under en lång 
tid från att de blivit utsläppta. Närvaron av giftiga tungmetaller i jordar kan kraftigt påverka 
nedbrytningen av organiska föroreningar. Föroreningar av tungmetaller i jordar kan också 
utgöra en risk för människor och ekosystem genom bland annat direkt konsumtion eller 
kontakt, genom näringskedjan i konsumerad mat eller förorenat grundvatten som används 
som dricksvatten. Riskbedömningar är effektiva vetenskapliga metoder som gör det möjligt 
att ta beslut kring områden som är förorenade. Bedömningarna gör det också möjligt för 
beslutsfattarna att ta hänsyn till ekonomiska och miljö- och hälsoperspektiv (Wuana & 
Okieimen, 2011). 
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Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) är polycykliska föreningar med varierande antal 
sammanbundna bensenringar. PAH bildas vid all typ av förbränning av kolväten och den 
viktigaste källan till PAH för industriell användning är stenkolstjära som ingår i framställning 
av impregneringsändamål. Lågmolekylära PAH sprids lätt med grundvatten, och medel- och 
högmolekolekylära PAH sprids främst via damm. PAH är starkt cancerframkallande och 
giftigt för alla levande organismer (Muntean, Muntean & Duda, 2015). 
Alifatiska och aromatiske kolväten återfinns i många olika produkter, och i förorenade 
områden och schaktmassor är det främst alifater med ursprung i oljeprodukter som bensin, 
diesel och eldningsolja. De kortare alifaterna och aromaterna är flyktigare och mer 
vattenlösliga, vilket gör dem mer spridningsbenägna. De längre är mer tjockflytande, med 
högre kokpunkt och mindre spridningsbenägna. De längre återfinns därför oftast lokalt nära 
föroreningskällan (Åtgärdsportalen, 2017). 

2.5 Ansvar vid användande 
Det är den som innehar ett avfall som alltid har ansvaret för att se till att det hanteras på ett 
miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt, enligt 15kap. 11§ Miljöbalken. Detta krav gäller både 
avfallsproducenter och verksamhetsutövare som hanterar avfall i ett senare skede. Den som 
yrkesmässigt producerar eller hanterar ett avfall ska känna till om avfallet klassas som ett 
farligt avfall enligt avfallsförordningen (2001:1063), och för att kunna klassa avfallet korrekt 
krävs uppgifter om avfallets egenskaper. Användare av avfall i anläggningsarbeten har som 
verksamhetsutövare ansvar att ta reda på avfallets egenskaper enligt 2 kap. 2 § och 26 kap. 19 
§ Miljöbalken. Det är inte acceptabelt att återvinna avfall där innehållet är okänt och det finns 
risk för förorening enligt 3 kap. Miljöbalken. Om verksamhetsutövaren inte får information 
om avfallets egenskaper via avfallsproducenten, ska det verksamhetsutövaren undersöka 
avfallet på egen hand för att kunna bedöma om verksamheten omfattas av anmälnings- eller 
tillståndsplikt (Naturvårdsverket, 2010). Om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig gäller dessutom förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 
(1998:901). Den som använder avfall i anläggningsarbeten har också ansvaret för 
anläggningens miljöpåverkan enligt 2 kap. 3§ Miljöbalken. Detta innebär även att en 
eventuell miljöpåverkan i närområdet ska följas upp av den ansvarige enligt 26 kap. 19§ 
Miljöbalken (Naturvårdsverket, 2010). 

2.6 Årlig miljörapport 
Utövare av en tillståndspliktig verksamhet ska varje år lämna in en miljörapport till dess 
tillsynsmyndighet (Naturvårdsverket, 2017b). Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport 
(NFS 2016:8 5 §) beskriver vad den årliga rapporten ska innehålla. Verksamheterna som 
omfattas av föreskrifterna ska uppge flertalet detaljerade uppgifter om hur verksamhetens 
skötts under året. Vissa uppgifter behöver inte anges i den årliga rapporteringen men ska 
finnas till hands om tillsynsmyndigheten efterfrågar dem. Exempel på sådana uppgifter är 
mottagna schaktmassor ursprung. Den årliga miljörapportens innehåll ska granskas och 
godkännas av tillsynsmyndigheten. 
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2.7 Göteborgsregionen 
Det kommer genomföras stora projekt i Göteborgsregionen under kommande år, vilket 
kommer skapa ett överskott på massor. Länsstyrelsen i Västra Götaland uppger att antalet 
anmälningsärenden för återanvändning av avfall kommer öka för närliggande kommuner och 
de regionala tillsynsmyndigheterna. När ärenden gällande överskotts- och schaktmassor 
beräknas öka anses det viktigt att ta fram material tillsammans mellan kommuner och 
länsstyrelser för att sprida information, erfarenheter och effektiv handläggning av 
avfallsärenden (Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland, 2017).  

Västlänken är en del av det Västsvenska paketet som ska resultera i cirka 8 km dubbelspårig 
järnväg, varav 6 km i tunnel. Som villkor för anläggandet har regeringen ålagt Trafikverket att 
tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs kommun upprätta en plan 
för transporter och omhändertagande av berg- och jordmassor som uppkommer under 
projektet (Trafikverket, 2017).  

Trafikverket beskriver i en framtagen plan hur samordning och ansvar fördelas, men också 
upphandlade mottagare samt ungefärliga beräknade mängder. Utgångspunkten har varit att så 
mycket massor som möjligt kan återvinnas hos lämplig mottagare, med avseende på tekniska 
och miljömässiga möjligheter, och med en minsta möjlig transportinsats. Totalt uppskattar 
Trafikverket att projektet kommer generera omkring 1 500 00 m3 jord- och lermassor under 
4–6 års tid (Trafikverket, 2017a). Byggstart för Västlänken är 2017/2018 och projektet 
beräknas vara färdigställt inför trafik under 2026 (Trafikverket, 2017b). 
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3. Metod 
Studien är uppdelad mellan de olika metoderna som använts.  Litteraturstudien är delvis en 
analys över dagens litterära underlag i ämnen, men också en textanalys med regional och 
juridiskt perspektiv. Litteraturstudien och den utförda fallstudien förhåller sig till varandra 
genom att konkretisera hanteringen, problematiken och eventuella risker i avfallsanläggningar 
i Västra Götalands län under de utvalda åren.  

3.1 Litteraturstudie  
Studien börjar först med en kvalitativ textanalys genom att systematisera de relevanta 
referenserna. Genom att sammanställa nödvändig kunskap från svenska lagar och 
förordningar, samt myndigheters vägledning blir förståelsen för hur miljön ska värnas om vid 
hanteringen av förorenade schaktmassor. Studien har fokus på Västra Götaland för att kunna 
tillämpas mer regionalt. Flertalet utredningar och rapporter skrivna av regionala myndigheter 
ingår i studien. Miljöinspektörer på Göteborg stads miljöförvaltning har bidragit med kunskap 
om tillsyn och juridik, vilket redovisas under resultatets litteraturstudie. Litteraturstudien ska 
också tydligt redovisa hur inkomna schaktmassor hanteras på avfallsanläggar och genom att 
analysera schaktmassors potentiella miljörisker utifrån forskning och artiklar får fallstudien 
ytterligare kontext. De analyserade schaktmassornas faktiska miljörisk avgörs senare utav 
mängd, innehåll och karaktär på nyttiggörandet.  

3.2 Fallstudie 
Syftet med fallstudien är att försöka konkretisera hur schaktmassors hantering ser ut i 
praktiken, närmare bestämt i Västra Götalands län. De 14 kartlagda anläggningarna finns 
utpekade på en karta framställd genom GQIS programvara från SLU:s Geodata Extraction 
Tool (SLU, 2017). Insamling av data från Västra Götalands avfallsanläggningar kommer 
främst ske genom uppgifter som verksamhetsutövaren på respektive avfallsanläggning 
uppgett i den årliga miljörapporten. Genom att använda miljörapporter som dataunderlag till 
fallstudien är det samma underlag som tillsynsmyndigheter har i deras bedömningar av 
avfallsanläggningarnas hantering och risker. Studien är begränsad till miljörapporter som 
avser 2015 verksamhetsår. Avfallsanläggningarnas miljörapporter från 2015 har 
kategoriserats utifrån vilka avfallskategorier avfallsanläggningen har emot. I den insamlade 
datan finns det bortfall. På grund av sekretess. De anläggningarna som inte offentligt redogör 
vilka mängder schaktmassor de mottager, behandlar och eventuellt deponerar har inte ingått i 
studien. 
 
De anläggningar som kartlagts i denna studie är de som under 2015 mottagit, behandlat 
och/eller deponerat schaktmassor, och som inte sekretessbelagt uppgifter om mängder. Av de 
14 anläggningar som ingått i studien är 12 stycken B-verksamheter och 2 stycken är A-
verksamheter. Samtliga avfallsanläggningar är tillståndspliktiga verksamheter och har 
tillstånd att bedriva avfallsverksamhet. Flertalet av anläggningarna har även sidoverksamheter 
med fler verksamhetskoder. De tar alltså emot, behandlar och deponerar fler avfallskategorier 
än schaktmassor. Information från de 2 A-verksamheterna har tillhandahållits från 
kontaktpersoner på anläggningarna och inte miljörapporterna. Resultatet av 
sammanställningen redovisas i tabeller och diagram.  
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Utöver miljörapporterna har mer detaljerad data med information om vad schaktmassorna 
innehåller och hur deras hanteringsprocess studerats för Sobackens avfallsanläggning i Borås 
kommun. Med mer detaljrik information om inkomna schaktmassor har studien 
förutsättningar för att kunna svara på hur schaktmassorna använts även utifrån innehåll av 
föroreningar.  
 

4. Resultat litteraturstudie 
 

4.1 Nuvarande avfallsituation 
Under 2014 uppkom det totalt 25,6 miljoner ton icke-farligt avfall i Sverige exklusive 
gruvavfall (Figur 1). Jordmassor var den dominerande avfallstypen med 5,1 miljoner ton 
uppkomna mängder, vilket motsvarar 20 % procent av uppkommit icke-farligt avfall. 
Jordmassorna uppkom framförallt i samband med byggverksamhet (Naturvårdsverket 2016b). 
I Figur 1 redovisas totalt uppkomna icke-farliga avfallsmängder per avfallstyp.  
 

 
Figur. 1. Uppkomna mängder icke-farligt avfall i Sverige 2014 per avfallstyp, exklusive gruvavfall. Från 
(Naturvårdsverkets 2016b) 
 
Mängden farligt avfall som uppkom i Sverige under 2014 och som totalt uppmättes till 2,6 
miljoner ton (figur 3). Även för farligt avfall var jordmassor var den dominerande 
avfallstypen även för farligt avfall med 590 000 ton under 2014. Figur 2 redovisar totalt 
uppkomna mängder farligt avfall per avfallstyp 2014. Statens Geotekniska Institut (SGI) 
uppger att dagens statistik över jordmassor är bristfällig och att dataunderlaget till Sveriges 
avfallsstatistik gällande just jordmassor är mycket osäkert. Jordmassor är den dominerande 
avfallstypen när det gäller både uppkomst och deponering (SGI, 2017). Enligt Sundqvist & 
Palms rapport (2010) återanvändes 18 % och 76% deponerades av den totala mängden 
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uppgrävd förorenad jord. Den totala uppkomna mängden uppges vara 435 000 ton i Sverige. 
Rapporten har använt Sveriges inrapporterade mängder till EU från 2006.  
 

 

 
Figur 2. Uppkomna mängder farligt avfall per avfallstyp i Sverige 2014, exklusive gruvavfall. Från 
Naturvårdsverket 2016b). 
 

4.2 Infrastrukturprojekt 
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar samhällets krav på planering och byggande. Enligt lagen 
beslutar kommunerna beslutar om hur mark och vatten ska användas, vilket kallas för det 
kommunala planmonopolet (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). Marklov behövs 
enligt PBL för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter eller mark för 
allmän plats ändras avsevärt inom områden med detaljplan. Marklov behövs inte för 
förberedande schakt- och fyllningsarbeten vid byggnation eftersom det då redan prövats inom 
bygglovet (Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Värmland 2010).  

I en bygghandling redovisas detaljer som t.ex. hur en väg ska byggas. En eventuell 
strandskyddsdispens, en eventuell dispens från biotopskydd och en anmälan eller tillstånd för 
deponier och upplag, samt krossning av bergmassor måste vara i ordning innan byggstart. Vid 
planering av ett stort vägprojekt beräknas mängden material som behövs till projektet och 
beräknade uppkomna material. Man ska eftersträva en balans på material för att undvika 
underskott som leder till behov av att hämta material utifrån projektområdet. Man vill också 
undvika ett överskott av uppkomna material då det innebär problem med att få avsättning för 
materialen. Schaktmassor om ingår i massbalansen blir inte ett avfall eftersom 
verksamhetsutövaren inte avser att göra sig av med dem. Det anses att fler delprojekt bör 
beräkna sin massbalans för en större säkerhet i hanteringen. Det är en fördel om frågan om 
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hur eventuella överskottsmassor ska hanteras redan innan arbetena med vägen påbörjas. Det 
ska vara tydligt hur massor ska hanteras i projekten (Miljösamverkan Västra Götaland och 
Miljösamverkan Värmland 2010). Schaktmassor kan uppnå stora volymer och dess 
klimatpåverkan är som störst under transsportskedet (Sundqvist & Palms, 2010).  

Trafikverket var delaktiga i att undersöka hur en hemsida där överskotts- och schaktmassor 
möjliga att använda i anläggningsyfte registrerades och entreprenörer skulle få möjlighet att 
”beställa” de massor som de hade ett anläggningsyfte för, liknande en handlingsplats. Syftet 
med en sådan hemsida skulle vara att öka användningen och tillgängligheten för schaktmassor 
som kunde användas i anläggningsändamål (Trafikverket 2011). 

4.3 Avfall i anläggningsändamål 
Naturvårdsverket anser att användning av avfall för anläggningsändamål är ett 
återvinningsförfarande, som ersätter traditionella anläggningsmaterial. Återvinningsbegreppet 
omfattar dock endast den mängd avfall som behövs för konstruktionens funktion, t.ex. 
bärförmåga, hållbarhet eller utjämning. Syftet med anläggningen och avfallets funktion som 
konstruktionsmaterial är det avgörande för om verksamheten betraktas som användning av 
avfall för anläggningsändamål och inte ett bortskaffningsförfarande (Naturvårdsverket, 2010).  

Typen av material som uppkommer vid schaktning är beroende på vart det schaktas. 
Schaktning är vanligast vid exploatering vid olika markområden, som exempelvis vid 
vägarbeten. Det är lättare att hitta återanvändningsändamål för fraktioner av samma material 
och som är inte är förorenade, jämfört med blandningar av material och förorenade fraktioner. 
Detta eftersom det kan krävas mycket bearbetning innan de kan användas.  (Miljösamverkan 
Västra Götaland och Miljösamverkan Värmland, 2010). En effektiv hantering av 
schaktmassor i entreprenadarbeten kan därför bidra till en bättre resurshushållning.  

Att transportera bort massor till en deponi är ofta enklare än återvinning, trots att det kan vara 
ogynnsamt från miljösynpunkt (Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan 
Värmland, 2010). I praktiken krävs det endast att man kan ange att det uppkomna materialet 
har sådana egenskaper att det inte finns några hinder för aktuell deponi att ta emot det. För 
schaktmassor med så lågt föroreningsinnehåll att påverkan på människors hälsa eller miljö är 
obetydlig motsvarar det deponering på en deponi för inert avfall. Med inert avfall menas 
avfall som inte förändras fysikalisk, kemisk eller biologiskt under lagring. I 
deponeringsförordningen (SFS 2001:512 14 §) föreskrivs att det finns skyldighet att behandla 
avfallet så att återvinning gynnas. Inert avfall är undantaget från denna skyldighet om en 
behandling inte är tekniskt genomförbar eller miljömässigt motiverad (SGI, 2017). 

Avfallets yta, placering i en konstruktion, skyddsskikt och tätskikt, vattengenomsläpplighet, 
vattenmättnad, dräneringar som kan reglera vattennivåer samt snabba transportvägar, är alla 
faktorer som påverkar bedömningen av avfallet möjliga användningsområde. Möjlighet för 
växtetablering för skydd mot erosion och möjlighet till ätliga växter, speciella tätskikt och 
stabilisering av avfallet, samt långtidsstabilitet så som konstruktion och dräneringar påverkar 
också (Naturvårdsverket, 2010).  

Lokaliseringens lämplighet avgörs av markanvändningen och dess omgivning vid 
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anläggningen, så som människor, markmiljö, djurliv, dräneringar, grundvattenförhållanden, 
skyddsobjekt och placering i förhållande till skyddsobjekt.  

Övriga faktorer som påverkar bedömningen är försiktighetsåtgärder vid byggande och krav på 
säkerhetsavstånd. Avfall som ska användas för anläggningsändamål omfattas av 
avfallsförordningen (2001:1063) om hur avfall ska klassificeras.  

För att avgöra hur avfallet ska klassificeras krävs det kunskap om avfallets innehåll, t.ex. 
huvudbeståndsdel, funktion, innehåll av farligt ämne eller fysikaliska egenskap. För att kunna 
bedöma vilka ämnen som avfallet innehåller kan det behövas ytterligare information om 
avfallets ursprung, t.ex. verksamhet, bransch, process och kemikalieanvändning. 
Naturvårdsverkets har utrett hur avfallsklassificeringen är uppbyggd i jämförelse med målet 
om utfasning och riskminskning, där det visat sig att avfallsklassificeringen inte kan användas 
som kriterier för om avfallet är lämpligt att använda i anläggningsändamål (Kemakta AR 
2005–34). Det är främst avsaknaden av hänsyn till mer specifikt användningsområde som 
avfallsklassificeringen inte lämpar sig (Naturvårdsverket, 2010).  

4.4 Anläggning på deponi 
Avfall används i vissa situationer som anläggningsmaterial under tätskiktet på deponier. Där 
ska man använda sig av mottagningskriterierna för aktuell deponiklass. När ett avfall ska 
deponeras krävs det grundläggande karaktärisering och ofta även laktester (Naturvårdsverket, 
2010). Tätskikt är en sammanfattande benämning för dränerings-, skydds- och/eller 
växtetableringskikt. Inom ett deponiområde kan avfall återvinnas i något av dessa skikt, och 
syftet med sluttäckningen är att skydda tätskiktet från skador som kan uppkomma på deponin. 
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:5) gällande 3–33§§ i 
Deponeringsförordningen bör inte tätskiktet ligga närmre ytan än 1,5 meter. För att ett avfall 
ska kunna återvinnas för deponitäckning förutsätter det att finns ett tätskikt under skiktet där 
avfallet återvinns för deponitäckning. Deponier med inert material saknar krav på sluttäckning 
med tätskikt, enligt Deponeringsförordningen (2001:512), vilket innebär att 
Naturvårdsverkets nivåer för bedömning av avfall inte kan användas på en deponi för inert 
avfall.  

Naturvårdsverket har gjort bedömningen att sannolikheten att avfall som används i något av 
en deponis tätningsskikt på deponier kommer flyttas till en känsligare plats är mycket liten, 
och i beräkningarna för att ta fram godtagbara nivåer för deponitäckning har därför gjort på en 
typisk lokalisering av en deponi. Deponiområden bedöms också som områden som långsiktigt 
behöver skydd mot exploatering och ändrad markanvändning, dock finns det inte något 
utvecklat system med generella restriktioner för deponier. Därför kan deponier på lång sikt 
komma att användas till andra ändamål, och även känsligare sådana. Det är inte rimligt att 
långsiktigt hindra människor från att vistas inom deponiområden. Dessutom skulle den 
ekonomiska säkerheten inom ramen för tillståndsprövningen av deponeringsverksamheten 
behövas granskas på ett helt annat sätt än vad den gör idag. Gällande människors exponering 
av sluttäckta deponier är det främst det övre lagret i sluttäckningen som är viktigt att begränsa 
föroreningarna i. Även lakvatten är en av deponins negativa miljöeffekter som kan komma att 
påverka både miljö och människa vid urlakning. När flera olika förorenade material och 
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massor samlas på en och samma plats ökar mängden farligt avfall, men spridningsrisken blir 
mindre eftersom föroreningarna är samlade inom ett område (Naturvårdsverket, 2010). 

4.5 Olika materials användningsområden 
Statens Geotekniska Institut (SGI) identifierade olika fraktioners funktioner inom väg-, gatu-, 
och järnvägsbyggnader, övrigt anläggningsbyggande samt sluttäckning av deponier. 
Säkerheten i deras sammanställning är varierande, vilket delvis beror på att den årliga 
uppkomna mängden rester i olika industriverksamheter är känd, medan uppgiften om 
mängden avfall som används varje år är osäker eller ibland okänd (SGI, 2007). SGI uppger att 
gruvindustrin och byggsektorn genererar störst mängd avfall som är potentiellt användbart i 
anläggningsarbeten år 2007. Från branscherna bygg- och anläggnings- samt 
bergmaterialindustrin visar SGI:s rapport att majoriteten av de kartlagda schaktmassorna 
2004–2005 användes som utjämning och/eller modellering av mark, tryckbankar och 
bullervallar. En mindre del av de kartlagda schaktmassorna användes som sluttäckning av 
deponier, väg- och parkeringsytor samt utfyllnad, markförstärkning och vägutbyggnad. Även 
järnvägsarbeten och parkeringsplatser är möjliga användningsområden enligt Miljösamverkan 
Västra Götaland och Miljösamverkan Värmland (2010). Vidare uppger SGI att på vägar, 
vägbankar, fyllningar, pulkabackar också är möjliga användningsområden för schaktmassor 
(SGI 2007). SGI:s rapport visar att de förorenade schaktmassor främst används som 
utjämning och/eller utjämning av mark, tryckbankar, bankbreddning och bullervallar. En 
mindre andel av förorenade schaktmassorna används som sluttäckning av deponier, och SGI 
anser att fyllningsmaterial är ett annat möjligt användningsområde för förorenade 
schaktmassor.  

4.6 Hantering av avfallsströmmar 
Utvärderingen som Naturvårdsverket har utfört med enkäter visar att tillsynsmyndigheter i 
Sverige anser att de största bristerna i avfallsströmmarna finns i avfallsanläggningars 
hantering. Anteckningsskyldigheten, att upprätta transportdokument, samt klassning av 
avfallet är exempel på brister. Resultaten i undersökningen påverkas av hur respektive 
tillsynsmyndighet bedrivit sin tillsyn. Både tillsynsmyndigheter och företrädare för 
avfallsbranschen uppger i undersökningen att brister i avfallsströmmarna är vanligast där det 
farliga avfallet uppkommer. Schaktmassor är den ström som i resultaten framträder som 
problematisk, och olika aspekter lyfts fram som orsaken. Bland annat är det ett svårt område 
att bedriva tillsyn och kontroll på, samt att de stora volymerna massor involverar många 
aktörer inom olika administrativa gränser som ställer högre krav på överblick och samverkan 
mellan tillsynsmyndigheter. Enkätsvaren tyder på att det föreligger en miljörisk för spridning 
av föroreningar i miljön då kunskapen och kontrollen om innehållet på massorna är bristfällig 
(Naturvårdsverket, 2016c). De tillfrågade tillsynsmyndigheterna i enkäten pekar på flertalet 
förbättringsområden. Tillsyn och information till både verksamhetsutövare och 
tillsynsmyndigheter i Sverige behöver ökas och förbättras, samt att vägledning till 
tillsynsmyndigheter och branscher behövs. Samarbete mellan tillsynsmyndigheter nämns 
också som en viktig aspekt eftersom avfallsströmmarna kan passera både kommuner och län 
(Naturvårdsverket, 2016c). 
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Göteborgs miljöförvaltning uppger att förvaltningen sammanställde statistik över mängder 
massor som blivit borttransporterade från förorenade områden som sanerats, men det 
upphörde under 2013 (Personlig kommunikation, 26 oktober 2017). Den statliga myndigheten 
Trafikverket är en av de största beställarna i infrastrukturprojekt och de sammanställer inte 
heller någon statistik över genererade mängder schaktmassor från deras projekt i regionen, 
vart de vidare transporteras eller används till. Avgörande i en upphandling om att ta hand om 
Trafikverkets överskotts-schaktmassor är avfallsanläggningarnas tillstånd att bedriva sin 
verksamhet, och avfallsanläggningen tar över ansvaret för schaktmassorna efter mottagandet 
(Personlig kommunikation, 12 december 2017).  

4.7 Behandlingsmetoder 
I Sverige fanns det 2004 ca 110 anläggningar med ca 180 olika verksamheter som kunde 
deponera farligt avfall. Undersökningen 2004 visade att anläggningar som deponerade 
förorenande massor med klassningen farligt avfall var mycket ojämnt fördelade över landet 
och saknades i Västsverige och Skåne. Rapporten diskuterade även de problem som kan 
uppstå på grund av ojämn fördelning. (RVF utveckling, 2005).  

När en deponi blivit full ska den täckas med material, och detta görs oftast i flera lager för att 
hindra att regnvatten tränger ner. Mellantäckning läggs mellan lager av avfall och 
sluttäckningen i ett tjockare lager överst på deponin. Avslutade deponier ska sluttäckas, och 
årligen behövs ca 6–8 miljoner ton material. Idag används och utnyttjas material så som slagg, 
slam, askor och förorenade jordar i de olika skikten i sluttäckningnarna. Genom att 
materialåtervinna kan utsorterat material ersätta andra produktions- och 
konstruktionsmaterial, vilket även medför att uttaget av mängden jungfruligt material minskar 
(Avfall Sverige, 2017b).  

Avfall som lämnas till mottagnings- eller behandlingsanläggningar är sällan homogent farligt 
avfall och därför förbehandlas avfallet genom separation, återanvändning alternativt 
destruktion (RVF utveckling, 2005). Farligt avfall måste ofta förbehandlas inför den fortsatta 
behandlingen, och behandlingen går oftast ut på att förstöra de farliga ämnen som ska fasas ut 
ur kretsloppet. De ämnen som inte kan oskadliggöras eller återanvändas deponeras, och då är 
det viktigt att det avfallet är kemiskt och fysiskt stabilt så att farliga ämnen inte läcker ut till 
omgivningen. Materialåtervinning från farligt avfall sker främst genom att de farliga ämnena 
separeras ut och det som återstår återvinns. Förorenad jord kan saneras genom biologisk och 
termisk behandling samt genom jordtvätt (Avfall Sverige, 2017b). RVF utvecklings 
undersökning från 2005 visade också att den vanligaste behandlingsmetoden för farligt avfall 
var biologisk behandling (45 anläggningar i Sverige) och den näst vanligaste metoden var 
deponering (35 stycken).  
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4.8 Miljörisker 
Riskerna som kan uppstå med att använda avfallet härrör från att avfallet ifråga vittrar eller 
reagerar så att vissa oönskade ämnen löses ut och kan transporteras vidare. Det finns en 
begränsad dataöverföring mellan investeringsansvariga och underhållsansvariga för 
anläggningar, vilket kan ge generera en osäkerhet i miljöriskbedömningen. När schaktmassor 
använts till flera olika anläggningsarbeten och materialets information inte överförts kan den 
slutgiltiga användningen ge stor miljöpåverkan. Genom krav på informationsdokumentation 
kan dock de riskerna minskas (SGI, 2007).  

I anläggningar som vägar, gator och andra trafikerade ytor uppger SGI att det finns risker att 
ta hänsyn till. I belagda vägar är dessa lager täckta av minst ett bundet lager, och i obelagda 
vägar är de täckta av grusslitlager, vilket gör dem mer utsatta. Landsbygdsvägar har vanligtvis 
slänter och diken som dränerar vägkroppen. Vägar projekteras för en livstid på ca 40 år. Gator 
har antingen slänter och öppna diken, eller täckt dränering utan slänter. Risken för 
uppgrävning är möjligtvis större i gator än i landsbygdsvägar, vilket i sådana fall skulle 
betyda större risk i gatubyggnationer (SGI, 2007). 

Bankfyllning läggs normalt ovanpå naturlig mark, med eller utan bankdike. Här är risken för 
stillastående bankmaterial liten, och ovanpå bankfyllningen läggs överbyggnaden. I 
underballast i banvallar fungerar anläggningen på liknande sätt som i obundna lager i vägar, 
och riskerna ser likadana ut. När det kommer till råvara vid jordtillverkning är exponeringen 
och risken beroende på användningen efter tillverkning. Ska det ske en direkt förtäring eller 
odling på jorden påverkas även risken (SGI, 2007). 

Stabilisering och förstärkning av befintlig mark genom inblandning kan ske på olika sätt. 
Antingen stabiliseras ett ytskikt som senare kommer utsättas för exponering, eller så 
stabiliseras ett ytskikt som ska täckas eller bära något annat. Djupstabilisering förekommer 
också. I tätorter finns det risk för att det stabiliserade områdets användning förändras och 
därför kommer schaktas igen, vilket påverkar exponering och risk. Material som används för 
bäddningen och kringfyllning i ledningsgravar har en stor risk att bli uppgrävd igen, och 
därmed en exponeringsfaktor att ta hänsyn till vid anläggning. När det gäller bullervallar 
uppger SGI att de ofta blir vegetationsstärkta och blir därför delvis dränerad (SGI, 2007).   
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5. Resultat fallstudie 
5.1 Avfallsanläggningar 
Data i studien kommer från avfallsanläggningar spridda över Västra Götalands län, se 
markeringar i Figur 3.  
 

 
Figur 3. Karta över studerade avfallsanläggningar i Västra Götalands län. Blåa cirklar anger 
avfallsanläggningar från vilka data inhämtas och röd cirkel anger Sobackens avfallsanläggning som 
specialstuderats. 
 
 
5.2.1 Inkomna mängder och hantering 
Data från anläggningarna varierar beroende på miljörapporternas detaljeringsgrad, men även 
anläggningarnas olika tillstånd, huvudverksamheter samt storlek. Anläggningarnas mottagna 
mängd och hur de har använt massorna 2015 redovisas i Figur 4 och här utan att göra skillnad 
på de olika verksamheternas tillstånd eller förutsättningar. Total mottagen mängd för 
anläggningarna 2015 är 479 338 ton, och av dessa har 1 066 ton blivit klassad av respektive 
verksamhetsutövare som farligt avfall, inte inkluderat asbest. 24 400 ton uppges ha 
mellanlagrats på avfallsanläggningarna under 2015. Mellanlagrad mängd innebär att 
anläggningen förvarar avfallet i väntan på användningsområde eller vidare transport, En 
tydlig majoritet av de mottagna massorna används i den egna verksamheten (361 890 ton) 
som konstruktionsmaterial på anläggningen, skyddsskikt på deponin eller fyllnadsmaterial 
internt. Totalt har 81 274 ton deponerats på anläggningarnas deponier, och samtliga av dessa 
massor var förorenade. De deponerade massorna har deponerats i cell för icke farligt 
alternativt cell för farligt avfall. Från de anläggningarna som ingått i studien har endast 2 965 
ton bortforslats vidare från anläggningen.  
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De bortforslade massorna transporterades till en annan avfallsanläggning och användes sedan 
inom den mottagande verksamhetens anläggning. Från miljörapporterna har uppgifterna om 
hanteringen av massorna från vissa anläggningar varit obefintlig och därav en kategori som 
benämns som mängd utan info i Figur 4. Det har inte varit möjligt att kartlägga hur eller till 
vad dessa massor har används. Totalt är det 8 809 ton som anläggningarna mottagit men 
saknar uppgifter om hur den vidare hantering sett ut. Dessa massor har inte varit 
klassificerade som förorenade vid mottagandet av verksamhetsutövaren. 
 

 
Figur 4. Tabell över mängder (ton) schaktmassor som inkommit till samtliga anläggningar under 
verksamhetsår 2015. Tabellen visar också hur många ton som mellanlagras, används i verksamheten, 
deponeras samt bortforslas. 
 
Sammanställd data från anläggningarnas hantering av de mottagna schaktmassorna 2015 
redovisas med procentuella andelar i Figur 5. Av de mottagna schaktmassorna (479 338 ton) 
var det 75 % som användes i den egna verksamheten och 17 % som deponerades på 
anläggningarnas deponier. De massor som anges användas inom verksamheten används 
främst som skyddsskick vid sluttäckning, som konstruktionsmaterial eller modellering av 
deponin. De förorenade massorna läggs på deponin eller i en deponicell för att tas ur 
kretsloppet. Av de mottagna massorna var det 1 % som transporterades vidare från 
anläggningarna och 2 % saknar uppgifter om hantering. Totalt 5 % av de sammanställda 
mottagna massorna saknar information i miljörapporterna om hantering och nyttiggörande av 
massorna. Bristen på information om hantering påverkar även sammanställningen av vart 
massorna ursprungligen kommer ifrån. För de miljörapporter som uppgett schaktmassornas 
ursprung så är det regionala schaktningsarbeten, utan specifika geografiska platser. Under 
2015 var det också 8 % av de mottagna massorna som mellanlagrades på anläggningarna, och 
den främsta anledningen var för att använda massorna i verksamheten under nästa år. 
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Figur 5. Visar en procentuell fördelning över avfallsanläggningarnas hantering av de inkomna 
schaktmassornas. Den största andelen schaktmassor (75 %) används i den egna verksamheten. 17 % 
deponeras och 5 % mellanlagras. 1 % respektive 2 % av de mottagna schaktmassorna bortforslas eller 
saknar vidare hanteringsinformation.  
 

5.2 Sobacken avfallsanläggning  
Sobackens avfallsanläggning är belägen i Borås kommun och har tillstånd att hantera de flesta 
fraktioner avfall. Både rena och förorenade fraktioner. Sobacken genomgår ut- och 
ombyggnationer till och med 2018 och den del av verksamheten som behandlar förorenade 
massor började behandlingarna under 2017. Detta är anledningen till att de massor som 
inkommit under 2015 och 2016 inte behandlats eller används i nyttiggörande utanför 
anläggningen utan istället använts i deponikonstruktion eller deponerats i deponiceller. 
Sobacken har samarbete med avfallsanläggningen RGS90 som är lokaliserad i Göteborg 
kommun, och under kommande år kommer RGS90 ta emot förorenade schaktmassor från 
Sobacken. RGS90 kommer främst ta emot förorenade schaktmassor förorenade av annat än 
endast oljeföroreningar. Totalt tog Sobackens avfallsanläggning emot 153 451 ton 
schaktmassor under 2015 och 2016. 

RGS90 är en tillståndspliktig avfallsanläggning (A-verksamhet) i Göteborg som har tillstånd 
att behandla förorenade massor. För behandling av biologiskt nedbrytningsbara ämnen, så 
som petroleumprodukterna alifater och aromater används aktivt biologisk behandling. RGS90 
har tillstånd att hantera hela avfallsgruppen 1705, vilket även inkluderar förorenade massor. 
Hantering och märkning av inkomna massor sker enligt verksamhetens egenkontroll. 
Inkomna massor ska dessutom vara provtagna innan inleverans, alternativt klassificeras av 
RGS90 på anläggningen, och då krävs det bakgrundsinformation från lämnaren av massorna 
(RGS90, 2017). Vidare uppger RGS90 att det uppkommer varor efter behandlad och 
klassificerad jord, och att det alltid genomförd en slutprovtagning innan den utlevereras. 
Provtagningen jämförs med Naturvårdsverkets riktvärden för minder än ringa risk. Renare 
jord är lättare att göra sig av med. De uppger att de har levererat jord till olika typer av 
anläggningsprojekt och deponier (RGS90, 2017). 
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5.2.1 Inkomna mängder och hantering 
Inkomna förorenade schaktmassor till Sobackens avfallsanläggning under 2015 och 2016 
uppkom till totalt 153 451 ton. Dessa schaktmassor har som klassats som EWC-kod 170504 
eller 170503, se procentuell fördelning mellan de olika klassificeringarna i Figur 6. En tydlig 
majoritet av de mottagna massorna var metallförorenade, totalt 89 % (136 900 ton) och 10 % 
av de mottagna massorna (15 377 ton) var oljeförorenade. Endast 1 % (1 174 ton) av de 
mottagna massorna var så förorenade att de klassades som farligt avfall. Massorna har 
hanterats och används utifrån innehåll och de metallförorenade och oljeförorenade massorna 
transporterades till deponin för deponering. De mest förorenade massorna som klassats som 
farligt avfall avsattes i deponicell i den delen av deponin där farligt avfall deponeras. 
Schaktmassornas geografiska ursprung är från både länet (Partille och Lindholmen) och 
utanför (Varberg och Örebro). De mottagna förorenade schaktmassorna hr uppkommit i olika 
typer av projekt, både stora saneringsprojekt och mindre schaktarbeten av vägdiken och 
trottoarer. 

 

Figur 6. Visar procentuell fördelning mellan de olika klassningarna på Sobackens mottagna 
schaktmassor under 2015 och 2016, där en tydlig majoritet varit metallförorenade massor.  

De inkomna schaktmassor som klassificerats som förorenade eller farligt avfall har 
deponerats på deponi eller i deponicell på Sobackens avfallsanläggning och inga mängder har 
behandlats eller nyttiggjorts. Totalt deponerade 81 274 ton, och av dessa var det 1066 ton som 
klassats som farligt avfall. Tungmetaller, olja och PAH föroreningar var de vanligaste 
föroreningsgrupperna i Sobackens provresultat av de inkomna förorenade schaktmassorna 
2015 och 2016. Stor andelen av de mottagna schaktmassorna hade föroreningsinnehåll som 
överskred gränsvärdet för MKM eller KM för 1 föroreningsgrupp. En liten andel av de 
mottagna schaktmassorna hade överskridanden på fler än 1 föroreningsgrupp.  
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6. Diskussion 
Totalt har 479 338 ton schaktmassor i Västra Götaland för 2015 kartlagts. Av dessa har  
75%, motsvarande 361 890 ton används i den mottagande anläggningens egna verksamhet. 
Det har varit ändamål så som täckning, stabilisering, eller modellering av deponi, samt vägar 
och bullervallar som varit de främsta användningsområdena. Resultatet överensstämmer inte 
med SGI:s rapport från 2007 där statistik från 2004 och 2005 visade att endast en liten andel 
av uppkomna schaktmassor används inom deponiverksamhet, och den vanligaste 
användningen var utjämning, modellering och bullervallar utanför avfallsanläggningarnas 
område. Skillnaderna i studiernas resultat kan bl.a bero på förändring över tid, geografiska 
skillnader samt storleken på dataunderlaget. Skillnaden kan också bero på de avgränsningar 
som gjorts i denna studie. 
 
De förorenade schaktmassorna som kartlagts har deponerats, och inga massor har återanvänts 
eller nyttiggjorts. En anledning till att de förorenade schaktmassorna blivit deponerade kan 
vara för att det är lättare att återvinna fraktioner som inte är förorenade. Om de inkomna 
förorenade schaktmassorna varit blandningar av olika typer av massor krävs det mer 
bearbetning i efterhand innan de kan användas igen (Miljösamverkan Västra Götaland och 
Miljösamverkan Värmland, 2010). Enligt avfallshierarkin ska avfallshanteringen följa 
prioriteringsordningen. I sista hand kan avfall deponeras, och då ska det vara den enda 
lämpliga behandlingsmetoden av avfallet utifrån geografiska, miljömässiga, tekniska och 
samhällsekonomiska bedömningar (Avfall Sverige, 2017a). Någon annan hantering av det 
deponerade förorenade avfallet ska alltså inte ha varit möjlig. 
 
Studien har inte kunnat svara på hur förorenade massor används efter en rening eller 
behandlingsprocess eftersom de massor som ingått i studien inte behandlats innan de använts i 
anläggningsarbeten eller deponerats. När Sobackens anläggning är färdigbyggd ska de kunna 
behandla förorenade schaktmassor och deras hantering och användning av schaktmassorna 
kan komma att förändras. Även Sobackens samarbete med RGS90s anläggning i Göteborg 
kan påverka hantering och användning av inkomna schaktmassor. Det skulle också vara 
intressant med vidare studier av hanteringen av schaktmassor i Västra Götalands län eftersom 
stora schaktmassorna från Västsvenska paket kan påverka hantering och användningsområden 
för schaktmassor i regionen.  

 
Schaktmassornas innehåll har behövts fastställas tidigt eftersom det är avgörande om 
massorna lämpar sig för den avsedda avfallsanläggningen överhuvudtaget. Utifrån 
anläggningens tillstånd måste det vara möjligt för anläggningen att ta emot de schaktmassor 
som inkommer. Det är dessutom innehavaren av avfallet (verksamhetsutövaren) som har 
ansvar för tillräcklig kunskap (kunskapskravet 2 kap. 2§ Miljöbalken). Insamlade data från 
miljörapporterna uppger att kvalitén säkerställts utifrån de föreskrifter för 
mottagningskriterier som gäller. Samtidigt varierar miljörapporternas detaljrikedom mellan 
anläggningarna och beskrivningarna om mottagningsförfarande framgår inte alltid tydligt på 
samtliga miljörapporter. Flertalet av avfallsanläggningarna anger att informationen om 
avfallets egenskaper erhållits från verksamhetsutövare som lämnat avfallet.  



Göteborgs Universitet  Rebecca Härd 

27 
 

Resultatet från sammanställningen av Sobackens avfallsanläggnings hantering av inkomna 
schaktmassor visade att provanalyser utförts både i de fall som massorna inte blivit 
analyserade sedan tidigare, men också under avfallets förvaringstid på anläggningen, innan 
nyttiggörande och deponering.  
 
Det går att dra paralleller mellan tillstånd och de lagkrav som anläggningarna har eftersom 
tillsynsmyndigheterna bedömer att anläggningarna följer sina tillstånd och därmed får bedriva 
sin verksamhet. Bristande uppgifter i miljörapporter kan ligga till grund för tveksamheter i 
anläggningarnas egna säkerställande av kvaliteten på schaktmassorna. Resultatet i denna 
studie visar att 8 809 ton schaktmassor saknar uppgifter om hantering inom anläggningarna, 
vilket motsvarar 2 % av de kartlagda schaktmassorna som ingått i studien. Hur 
anläggningarna säkerställt kvalitén eller hanterat dessa massor vet vi alltså inte, och kan ses 
som en brist i säkerställandet av innehållet och kvalitén på schaktmassorna. Analysrapporter 
från Sobacken visar att provtagningsplan och hantering uppfyller de krav som finns för att 
fastställa en miljösäker hantering och användning.  
 
Resultatet i denna studie visar att de kartlagda förorenade schaktmassorna inte har blivit mer 
än förbehandlade inför deponering. Det är viktigt att avfallet är kemiskt och fysiskt stabilt så 
att farliga ämnen inte läcker ut till omgivningen (Avfall Sverige, 2017b). När flera olika 
förorenade material och massor samlas på en och samma plats ökar mängden farligt avfall, 
men spridningsrisken blir mindre eftersom föroreningarna är samlade inom ett kontrollerat 
område. En majoritet av de kartlagda massorna används inom avfallsanläggningarnas 
verksamhet, och eftersom ansvariga verksamhetsutövare både tagit emot och använt 
schaktmassor minskar risken för förlorad kunskap kring avfallets innehåll. 
Tillsynsmyndigheterna ser annars förlorad kunskap om avfallets innehåll som en risk 
(Naturvårdsverket, 2006). En av de största riskerna i avfallskedjan är enligt Naturvårdsverkets 
studie att schaktmassornas ursprung är okänt. Information om egenskaper och innehåll innan 
användande är därför en viktig riskminimerande åtgärd. 
 
Tungmetaller, olja och PAH föroreningar är några av de vanligaste förekommande 
föroreningarna i förorenade jordmassor (Sundqvist & Palm, 2010), vilket överensstämmer 
med Sobackens provresultat av de inkomna förorenade schaktmassorna 2015 och 2016. 
Schaktmassor förorenade med olja eller tungmetaller hade potential att behandlas för att 
kunna återvinnas istället för att deponeras (SGI, 2007). Men bedömning av hur 
schaktmassorna ska hanteras måste göras på plats, och om behandling inte är tekniskt 
genomförbar eller miljömässigt motiverad (SGI, 2017) kan den enda lämpliga 
behandlingsmetoden av avfallet utifrån geografiska, miljömässiga, tekniska och 
samhällsekonomiska bedömningar vara deponering.  
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Samtliga förorenade schaktmassor i studien har deponerats. Naturvårdsverkets gränsvärden 
för deponitäckning tillåter högre föroreningsnivåer än annan anläggning. Riskerna som 
kommer med att använda förorenat material på en deponi är lägre än det hade varit utanför en 
deponiverksamhet. Det kan dock vara svårt att sammanställa schaktmassornas miljörisker när 
användning skett inom ett deponiområde eftersom effekterna påverkas av vad deponiområdet 
kommer användas till i framtiden, om det kommer schaktning, vilken typ av exponering som 
sker, hur deponin är uppbyggd, mängder lakvatten som genereras och hur 
avvattningsområden ser ut och kan påverka miljö och hälsa. När det gäller sluttäckning av 
deponier är det främst det översta lagret i sluttäckningen som utgör en risk för människors 
exponering. Studiens resultat visar att de schaktmassor som varit förorenade inte har använts i 
sluttäckningen av någon deponi, och riskerna för exponering av människor är därför låga.  

Miljöriskerna med schaktmassornas hantering bedöms som relativt liten med hänsyn till vad 
de olika fraktionerna massor används till, samt de gränsvärden och halter som användare av 
avfallet måste ta hänsyn till innan de nyttiggörs. Den största miljörisken med hantering av 
schaktmassor uppges vara brister i informationsutbyte mellan olika aktuella aktörer men 
också odetaljerade miljörapporter, samt samsyn mellan nationell, regionala och lokala 
tillsynsmyndigheter. Samsynen kan bli extra svår och medföra risker om det saknas säker 
statistik över mängder vid tillsyn av avfallsverksamheter och hur de hanterar och använder 
schaktmassor.  

 
Delar av litteraturstudiens statistik och information är föråldrad, vilket skulle kunna påverka 
resultatet genom att inte bidra med den högst relevanta informationen. Fallstudiens säkerhet 
har påverkats av dataurvalet som inte endast baserats på intressanta parametrar så som 
anläggningarnas tillstånd, geografiska läge eller inkomna massors föroreningsnivå. Sekretess 
över delar av den insamlade datan blir därför en felkälla i studien. I de insamlade 
miljörapporterna används olika kategoriseringar och klassificeringar vilket gör att en 
fullständig sammanställning och jämförelse svår. Studier som gjort liknande 
sammanställningar (RVF Utveckling, 2005) har haft också haft problem med sekretess i 
nationell sammanställning.  
 
Studiens resultat kan ge svar för hur de kartlagda schaktmassorna har använts men inte ge 
svar på det generella användningssättet för schaktmassor i Västra Götalands län. För att kunna 
svara på vilket som är de generella användningsområdena för schaktmassor behöver fler 
anläggningar ingå i kartläggningen, och då även de största anläggningarna som i betydande 
del behandlar förorenade massor och låter annan part nyttiggöra de behandlade massorna 
utanför avfallsanläggningens verksamhetsområde. För att få mer beskrivande och säker 
statistik över Västra Götaland läns hantering av schaktmassor skulle även fler verksamhetsår 
analyserats. Frågeställningarna är också relevanta under kommande år när de stora 
infrastrukturprojekten i Göteborgsregionen börjar generera både förorenade och icke-
förorenade schaktmassor. Dessutom finns det en begränsning i hur stora mängder 
schaktmassor som kan användas inom deponeringsverksamheter, det är därför intressant och 
relevant att se vad schaktmassor kommer användas till, och om hantering kommer förändras, 
kommande år.  
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För att kunna besvara hur schaktmassor hanteras med större säkerhet behövs information om 
hur massor som inte inkommer till någon typ av avfallsanläggning hanteras och till vad de 
används. Schaktmassor som inte innehåller föroreningar omfattas inte av 10 kap. Miljöbalken 
och behöver därför inte anmälas till en tillsynsmyndighet, vilket i sin tur leder till att statistik 
och kontroll över icke förorenade massor är saknas. Naturvårdsverkets statistik från ”avfall i 
Sverige 2014” visade att 5.1 miljoner ton icke förorenade jordmassor och 590 000 ton 
jordmassor klassificerade som farligt avfall uppkommit 2014. Hur dessa jordmassor sedan 
hanteras beskrivs inte i rapporten. Både nationell och lokal statistik kring total mängd 
uppkomna och hanterade mängder schaktmassor har i denna studie visat sig vara bristfällig, 
vilket gör det svårt att veta hur fördelningen mellan olika typer av nyttiggöranden av 
schaktmassor ser ut. Icke förorenade schaktmassor omfattas inte av 10.kap Miljöbalken vilket 
gör det svårare att sammanställa mängder schaktmassor i rörelse, trots att icke förorenade 
schaktmassor utgör den största andelen schaktmassor som är i rörelse (Avfall i Sverige 2014).  
Trafikverket saknar också statistisk sammanställning över mängder överskottsmassor och 
schaktmassor som de genererar i olika projekt, både nationellt och regionalt. Därmed är det 
svårt att jämföra studiens resultat med befintlig statistik. Trafikverkets diskuterade 
handlingsplats online för schaktmassor skulle kunna leda till ökat statistikunderlag för 
uppkomna schaktmassor i Sverige, men också öka möjligheterna för att använda icke 
förorenade schaktmassor i anläggningsändamål utanför avfallsanläggningar.  
 
Samtliga anläggningar i kartläggningen har till stor del uppgett liknande mängder och 
hanteringssätt, vilket kan tyda att hanteringen på dessa anläggningar liknar varandra oavsett 
geografisk placering i länet. Det kan även vara ett resultat av att urvalet i studien gett ett 
partiskt resultat utifrån deras grundläggande förutsättningar, så som storlek på anläggningar, 
tillstånd och möjlighet till behandling av schaktmassor.  
 
Frågeställningen kring fastställandet av schaktmassornas kvalité blir extra relevant att besvara 
utifrån metodvalet i denna studie eftersom tillsynsmyndigheterna måste godkänna 
miljörapporterna och därmed även verksamheten som sådan. Går det att göra en miljömässigt 
säker bedömning av verksamheter utifrån de handlingar som inkommer med 
miljörapporterna. Om miljörapporterna fylldes in noggrant och mer likvärdiga varandra skulle 
både förorenade och icke förorenade schaktmassor kunna sammanställas och generera 
statistik som underlättar tillsynen och riskanalyser över hur schaktmassor hanteras och 
används i Västra Götalands län.  
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7. Slutsats 
De kartlagda schaktmassorna i studien har nästan uteslutande används i den mottagande 
anläggningens egna verksamhet, med ändamål som täckning, stabilisering, eller modellering 
av deponi. De kartlagda schaktmassorna som varit klassificerade som förorenade eller farligt 
avfall har inte använts i verksamheterna, utan deponerats på deponin eller i deponicell. 
Miljöriskerna med de kartlagda schaktmassornas hantering bedöms som relativt liten på grund 
av att majoriteten av de kartlagda schaktmassorna inte varit förorenade och att de använts 
inom avfallsanläggningarnas verksamhetsområden där spridningsrisken bedöms som liten. 
Några av de större miljöriskerna bedöms vara konsekvenser från bristande informationsutbyte 
mellan olika aktörer, information om avfallets ursprung, framtidens användning av 
deponiområdena, samt samsyn mellan nationella, regionala och lokala tillsynsmyndigheter.  
 
På grund av bortfallet av sekretessbelagda anläggningar har endast en mindre del av 
anläggningarna som hanterar schaktmassor i Västra Götalands län kunnat inkluderats, vilket 
skapar stor osäkerhet i bedömningarna. Att denna information kan sekretessbeläggas och 
därmed undanhållas för att göra samlade miljöriskbedömningar utanför myndigheter är ett 
stort problem. Befintlig tillgänglig statistik på schaktmassor i Sverige och regionen bristfällig, 
och studien ger trots metodval svar på hur över 479 000 ton schaktmassor hanterats och 
använts i Västra Götaland län under ett år. Möjligheterna att kartlägga schaktmassors 
hantering och användning i Västra Götaland finns men nyttiggörs inte vilket kan göra både 
tillsyn och riskanalys svårare. 
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