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Unik kompetens för cirkulär masshantering
Vi intresserar oss för olika försörjningssystem som bevarar eller återskapar resurser. 
Masshanteringen är ett försörjningssystem för byggande av infrastruktur, bostäder och  
industri med jord- och bergmaterial. Ecoloop har sedan 15 år forskat och utvecklat ny 
kunskap kring kommunal planering och byggande med inriktning på hantering av jord- och 
bergmaterial. Vår styrka är tvärfacklig och gedigen utbildning kombinerad med praktisk 
erfarenhet.

Vi kan värdekedjan
Vår förförståelse för komplicerade  och långa beslutsprocesser är unik samtidigt som vår 
uthållighet och kompetens ger oss möjlighet att bidra i hela värdekedjan från politik, 
planering och samordning i verksamheter till konkreta åtgärder i enskilda byggprojekt. 

Vem är Er eldsjäl?
I våra utvecklingsprojekt konstaterar vi att tekniken oftast redan finns för betydligt mer  
effektiva systemlösningar. För att kapitalisera och dra nytta av dessa lösningar handlar det 
om att välja väg i den egna förvaltningen. En etablerad struktur för implementering av  
effektiva systemlösningar finns i PBL, LoU, Miljöbalken och i annan lagstiftning men en  
kommun behöver eldsjälar för att saker ska hända. Antingen tar ni egen kontroll eller låter 
andra sköta saken. Vi hjälper er med båda inriktningarna! 

Smarta systemlösningar
Det finns flera exempel där en byggande förvaltning samordnar sin materialhantering. 
Genom att överskottsmaterial från ett projekt sparas och används i andra. Det vanligaste 
är dock att materialfrågan löses i en mängd led i enskilda projekt med begränsade 
samarbeten mellan projekt. Helsingborg, Marks kommun, Tyresö kommun, 
Helsingfors, har konkreta exempel och vi ser hur till exempel Linköping, Vallentuna, 
Södertälje, Stockholm och Oslo börjat sitt arbete för effektivare systemlösningar. 

Då byggnaders miljöpåverkan reducerats är fokus allt mer på byggproduktionen och dess 
kostnader. Hanteringen av material utgör en betydande del av byggkostnaden för en bostad. 
Den tillhörande tillverkningen och förflyttningen av material genererar stora transportarbeten, 
störningar och klimatpåverkan. Dessa kan minskas och värdet tillfalla samhället.

Har ni över- eller underskott av material? 
Ecoloop har tillsammans med Luleå tekniska universitet utvecklat Optimass, ett 
världsunikt verktyg som gör det möjligt att bedöma massbalans i till exempel en 
kommun, ett större område eller en region. Detta ger en särdeles god möjlighet att 
planera och samordna Era egna åtgärder även över längre tidshorisonter.

25 % av tunga  
transporterna

250 miljoner 
ton/år

5-10 % av 
byggkostnaden

chatarina.holmberg@ecoloop.se
+46 (0)70 884 36 36



Drift

Byggande

Detaljplan

Vi bistår och utvecklar stöd i alla delar av 
stadsbyggnadsprocessen

Planera för cirkularitet!

Organisera för effektivare styrning!
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Översiktplan 
Fördjupad översiktsplan

Tematiska tillägg, materialförsörjningsstrategi, material-
försörjningsplan, program för masshantering, transportplanering, 
strategisk miljöbedömning, lokaliseringsstudier

Masshanteringsplan, transportplan, miljöprogram, program för 
utredning och projektering, lokaliseringsstudier, markanvisningar 
och avtal

Upphandling, innovationsupphandling, förkommersiell upphandling
Anmälan, tillstånd och miljökonsekvensbeskrivning, beställarstöd 
och samordning

Livscykelanalys, skötsel, drift, underhåll, transporter

• Utmaningar och lösningar
• Finansierat och effektivt bostadsbyggande
• Strategiarbete
• Samordning kommuner och regioner
• Kostnads och intäktskalkyl

• Budget och finansiering
• Potentialbedömningar
• Organisation och samordning
• Planering och genomförande
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                      Initiera                                    Mobilisera                             Etablera praxis

NYTTA
(Kr/CO2, kWh/Hälsa)

LÄRANDE
(Individ, Grupp, Samhälle)

POTENTIALER

TEKNIK

Vi har erfarenheten 
- från potentialbedömning till daglig hantering

Energieffektiv masshantering 
Södertörn

Hållbar materialförsörjning
Stockholms län

Cirkulär masshantering
Trafikverket

Tyst krossning

Koldioxidfri uppvärmning av 
asfalt

Grusfabriken

Optimass

Laddinfrastruktur

Utbildningar och kurser: 
sulfid, jord och berg

Webbinarium masshantering

Hantering av sulfidjord/berg
Kommunala förvaltningar, 
länsstyrelser, Trafikverket, 
entreprenörer, konsulter

Lokaliseringsutredningar 
och analyser
Täktägare, Länsstyrelsen, 
Trafikverket

Masshanteringsstrategi
Swedavia, regioner och 
kommuner

Sjötransport och logistik
Norra Djurgårdsstaden

Materialflöden och potentialer 
Vallentuna, Nacka, Södertörn, 
Oslo, Länsstyrelsen Skåne, 
Region Stockholm, SBMI

Samordnad förvaltning 
Linköping, Södertörn, 
Trafikverket, Swedavia

DAGLIG HANTERING


