
Kostnadseffektiva och miljösmarta 
transportlösningar för jord - och schaktmassor 

Sveriges befolkning ökar, 700 000 nya bostäder behöver byggas fram till 2025 om vi 

ska kunna möta behoven. Den höga byggtakten i storstadsområdena medför ett högt 

antal byggrelaterade transporter, varav ungefär en fjärdedel är transporter av 

ballastmaterial som används till byggande eller jord och bergmassor som schaktas i 

samband med byggande. 

Forskning visar att om byggandet utvecklas som väntat och om inga åtgärder för att 

minska utsläppen vidtas kommer transportsträckorna för jord och bergmaterial öka 

med upp till 40 % och koldioxidutsläppen med cirka 30 % fram till 2025. Då blir det 

svårt att nå de svenska klimatmålen.  

De viktiga frågorna att ställa sig är: 
Ø Hur kan samordnad masshantering bidra till de nationella klimatmålen? 

Ø Hur kan man minska sina kostnader när man jobbar med transport i 

masshanteringen? 

Ø Hur kan man ställa högre klimat-och miljökrav utan att riskera att inte få 

upphandlingar, eller fastna i överklaganden? 

Ø Hur ställer man krav på elektrifierade arbetsmaskiner? 

Panelen kommer svara på frågorna och med hjälp av konkreta exempel ge en bra 

förståelse för hur ni på bästa sätt kan hantera de här utmaningarna i era verksamheter. 

Ni kommer också ha möjlighet att ställa frågor.  

Panelen består av: 

• Maria Mustonen, Projektledare logistik, Ecoloop 

• Kristina Lundberg, Utvecklingsledare/Teknisk dr, Ecoloop 

• Daniel Lindgren, Upphandlingsexpert, Ecenea 

Webinariet är ett samarbete med mellan Ecoloop och Shine hållbarhetsbyrå och värd 
för webinariet är Mikaela Schain. 
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Kostnad och anmälan 
För frågor kontakta: mikaela@shine.to 

För anmälan använd denna länk. 

https://forms.gle/PigEKCyxJ8YHBYcg6 

Kostnad för företag: 2000kr exkl moms 

Kostnad för miljömyndigheter och andra offentliga aktörer och organisationer: 900kr 
exkl moms 

Målgrupp 
Byggherrar miljömyndigheter, kommunala och regionala exploatörer, forskare och andra 
intresserade. 

Varmt välkomna! 
 


