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1 Inledning

1.1 Bakgrund

För att möta det ökade behovet av bostäder och kollektivtrafik i Stockholms län har staten, Stockholms 
läns landsting numera Region Stockholm, Stockholms stad, Nacka Kommun, Solna stad och Järfälla 
kommun utifrån det som kallas 2013 års Stockholmsförhandling, kommit överens och tecknat avtal om 
utbyggnad av 19 kilometer ny tunnelbana, elva nya tunnelbanestationer och nybyggnation av 78 000 
bostäder i länet.

Överenskommelsen innebär bl.a. att tunnelbanans blå linje ska förlängas från Kungsträdgården via 
Södermalm där den delar sig med en gren mot Nacka och en gren mot söderort. Sex nya stationer och 
en ny plattform kommer att byggas. På sträckan från Kungsträdgården mot Nacka kommer stationerna 
Sofia, Hammarby kanal, Sicka, Järla och Nacka anläggas och på sträckan mot söderort kommer en ny 
plattform under befintlig station vid Gullmarsplan samt en ny station byggas vid Slakthusområdet. 
Station Slakthusområdet kommer ersätta stationerna Globen och Enskede gård. Utbyggnad av blå linje 
kommer avlasta den idag hårt trafikerade sträckan mellan Södermalm och T-centralen.

Fram till år 2030 kommer ungefär 56 000 nya bostäder att byggas på östra Södermalm och i Söderort. 
Även Nacka kommer att växa och snart har kommunerna Nacka och Stockholm vuxit samma allt mer. 
Utbyggnaden av tunnelbanan ger möjlighet för både Hammarby sjöstad, östra Södermalm och Nacka 
att växa på ett hållbart sätt.

1.2 Syfte

Region Stockholm fick i samband med miljödom (M1431-17) villkor gällande masshantering:

12. SLL ska, senast tre (3) månader innan arbeten som ger upphov till bergmassor från 
respektive plats påbörjas, redovisa en preliminär plan för hantering av bergmassor till 
berörd tillsynsmyndighet. 

Planen ska innehålla en prognos för mängden bergmassor som förväntas uppstå under 
nästkommande ett och ett halvt år. En preliminär plan för avsättning av mängd massor 
per mottagare och kvartal ska också anges, tillsammans med uppgifter om mottagarens 
kapacitet och, i förekommande fall tillstånd att ta emot massor.

En uppdaterad plan ska därefter redovisas årligen till berörd tillsynsmyndighet fram 
till det år arbeten som ger upphov till bergmassor från respektive plats avslutas. 

Syftet med aktuell masshanteringsplan är bl.a. att uppfylla detta villkor.
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1.3 Blå linje till Nacka och söderort

Förlängningen av tunnelbanans blå linje till Nacka kommer att sträcka sig under mark från befintlig 
tunnelbanestation vid Kungsträdgården till Nacka Centrum vid de fem nya tunnelbanestationerna 
Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla och Nacka. 

Även sträckan mot söderort byggs under jord. Station Slakthusområdet kommer ersätta stationerna vid 
Globen och Enskede gård. Vid Gullmarsplan byggs en ny plattform under befintlig station. Norr om 
Sockenplan ansluter tunnelbanan till befintlig grön linje mot Hagsätra. Nuvarande grön linje mot 
Hagsätra kommer byta färg och blir en del av den blå linjen.

Utbyggnaden av tunnelbanans blå linje är indelat i fyra projekt. Tre av dessa finns omnämnda i denna 
plan, eftersom dessa kommer att hantera bergmassor. Projekt Södermalm bygger sträckan 
Kungsträdgården till Hammarby kanal och stationerna Sofia och Hammarby kanal. Projekt Nacka 
bygger tunnelbanan från Hammarby kanal till Nacka och stationerna Sicka, Järla och Nacka. Och 
projekt Söderort som bygger tunnelbana från station Sofia till Sockenplan med anslutning till befintligt 
spår mot Hagsätra samt en ny plattform under befintlig Gullmarsplan och ny station vid 
Slakthusområdet. Det fjärde och sista projektet är BEST och installation (BEST= Bana, El, Signal och 
Tele). Där är vår bedömning att ingen masshantering kommer uppstå.

2 Massor

2.1 Definitioner

Entreprenadberg är benämningen på sprängstenen som uppkommer som schaktmassor vid sprängning 
i bygg- och anläggningsprojekt (SGU, 2014). Entreprenadberget kan genom krossning fylla i princip 
samma funktioner som berg brutet i bergtäkter, så kallat råberg. Genom att använda entreprenadberg 
för anläggningsändamål kan uttaget av jungfruligt material med tillhörande utsläpp och 
resursförbrukning minskas.

2.2 Användningsområden för berg- och jordmassor

Berg- och grusmassor används framför allt till nybyggnationer och underhåll av vägar, byggnader, 
broar, hamnar och flygplatser etc. I Stockholms län används cirka 35 procent av materialet till vägar, 40 
procent till fyllnad, 15 procent till betongtillverkning och 10 procent till övriga anläggningsarbeten. 
Användningsområdet för bergmassorna är beroende på bergets kvalitet, mineralsammansättning och 
tekniska egenskaper.

Entreprenadberg kan krossas till önskad fraktion, men kan också användas för större uppfyllnader utan 
att genomgå krossning.

Hantering av jordmassor styrs av massornas miljötekniska klassificering och tekniska kvalitet. 
Föroreningsinnehållet i massorna ska fastställas så att massorna hanteras miljömässigt korrekt 
avseende transport, mottagningsanläggningarnas krav och eventuell återanvändning. Massor som 



Dokumenttitel: Masshanteringsplan Rev. datum: 2020-06-
23

Rev: 2.0

Underrubrik: Kungsträdgården till Nacka och söderort Diarienr: FUT1503-
0046 FUT1501-0001

Infoklass: K1

Filnamn: 2140-P11-12-00005_Bilaga_5 Utskriftsdatum: 2019-09-02 5(15)

underskrider ”mindre än ringa risk” får användas fritt. Jordmassor kan återanvändas som t.ex. 
fyllnadsmassor eller till bullervallar.

2.3 Behov av bergmassor i Stockholms län

Bergmassor används framförallt till infrastrukturprojekt och bostadsbyggande. Bergmassor kommer 
som tidigare nämnts från brytning av jungfruligt berg i bergtäkter och från infrastrukturprojekt, som 
genererar stora mängder berg som en biprodukt vid byggande av bergtunnlar. 

Behovet av bergmassor i Stockholms län är ca 12 miljoner ton per år och behovet av massor ökar med ca 
2 % per år, se Figur 1. Mängden entreprenadberg står för ca 25 % av behovet i regionen. Enligt Tillväxt 
och regionplaneförvaltningens rapport från 2017, se Figur 1, visar deras prognoser på att det kan det bli 
ett överskott på massor under åren 2019-2020 om bergtäkterna fortsätter bryter ut jungfruligt berg, så 
kallat råberg, enligt tillståndsgiven volym samtidigt som namngivna projekt kommer spränga ut sina 
bergtunnlar enligt lämnade tidsplaner. Från år 2021 och framåt kommer det däremot enligt prognosen 
vara ett underskott av massor inom regionen.

Drivningen av bergtunnlar för utbyggnaden av tunnelbanan ligger något senare i tiden än redovisat i 
Figur 1. Förutom detta är tiden för byggande av Ostlänken och Östlig förbindelse i dagsläget osäker.

Det som sker när stora volymer bergmassor från pågående entreprenader når marknaden är att 
mängden jungfruligt berg från bergtäkter minskar. Dessa bergtäkter tar emot och krossar 
entreprenadberg istället för att spränga jungfruligt berg.
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Figur 1 Graf från rapport Tekniska försörjningssystem för masshantering och täkter, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2017. 
Grafen redovisar scenario 1 innehållande ett ökat behov av ballast med 2 % per år och entreprenadberg från olika projekt. Observera 
att tiden för genomförandet av Ostlänken eller Östlig förbindelse är osäker.

2.4 Bergmassor

Spårtunnlar, stationer och arbetstunnlar kommer att anläggas i berg och stora volymer bergmassor 
kommer schaktas ur. Teoretisk bergmängd som ska tas ur är cirka 2 400 000 teoretiskt fasta m3 (tsm3). 
Inom tunnelbanas blå linje, kommer bergmassor från arbetstunnlarna att tillfalla entreprenören medan 
bergmassor från huvudtunnlarna kommer tillfaller beställaren. Det innebär att för berg som tillfaller 
entreprenören, så är det entreprenören som ska hitta lämplig mottagare/mottagningsanläggning och 
för berg som tillfaller beställaren, så är det Region Stockholm som ska hitta lämpliga 
mottagningsanläggningar/platser.  

2.4.1 Projekt Södermalm
I Figur 2 visas, med en lastbil, var berget kommer att tas ut och i Tabell 1 redovisas uppgifter om 
resp. entreprenad. Tabellen kommer kompletteras efter att kontrakt tecknats med olika 
entreprenörer och mottagningsanläggningar/platser.  
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Figur 2. Utbyggnad av Blå linje från Kungsträdgården mot Södermalm.  Lastbilarna i bilden visar var arbetstunnlar mynnar och 
bergmassor tas ut. Vid Kungsträdgården planeras att transporteras bort berget via sjöfart istället för med lastbil. Dock kan lastbilar 
kommer att användas ex. vid problem eller om sjöfartsalternativet inte fungerar.   

Tabell 1. Bedömda uttag av berg för entreprenader inom projekt Södermalm. 
*tfm3=teoretiskt fast kubikmeter. n/a= information saknas, kompletteras efter kontraktstecknande.

Entreprenad Entre-
prenör 
(E)

Bergvolym(
tfm3*) 

Uttag/
kvartal 
m3

Tids-period Berget 
tillfaller

Mottagnings-
anläggning

E7711 Spår och 
servicetunnel 
Kungsträdgården 

n/a 216 000 n/a 2020-2023 Beställare 
(B)

n/a

E7713 
Arbetstunnel 
Londonviadukten

Implenia 107 000 10 000 – 
22 000

2020-2021 Entre-
prenör 

(E) 

Skanska 
(Jordbro, 
Eriksberg, 

Årsta, Farsta)
 NCC (Vårby, 

Barkarby)
E7714 
Arbetstunnel 
Hammarby 
fabriksväg

Subterra 41 000 5500 - 
6000

2020-2022 E Skanska 
Jordbro
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Entreprenad Entre-
prenör 
(E)

Bergvolym(
tfm3*) 

Uttag/
kvartal

Tids-period Berget 
tillfaller

Mottagnings-
anläggning

E7715 
Anläggnings-
entreprenad Sofia

n/a 374 000 n/a 2021-2025 B n/a

E7716 
Anläggnings-
entreprenad 
Hammarby kanal

n/a 283 000 2022-2025 B n/a

2.4.2 Projekt Nacka
I Figur 3 visas, med en lastbil, var berget kommer att tas ut och i Tabell 2 redovisas uppgifter om 
resp. entreprenad. Tabellen kommer kompletteras efter att kontrakt tecknats med olika 
entreprenörer och mottagningsanläggningar/platser.  

Figur 3. Utbyggnad av Blå linje från Södermalm mot Nacka. Lastbilarna i bilden visar var arbetstunnlar mynnar och bergmassor tas 
ut. Samtliga arbetstunnlar ligger nära större vägar för lämpliga transporter. 
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Tabell 2. Bedömda uttag av berg för entreprenader inom projekt Nacka. 
*tfm3=teoretiskt fast kubikmeter. n/a= information saknas, kompletteras efter kontraktstecknande.

Entreprenad Entre-
prenör 

(E)

Bergvolym
(tfm3*) 

Uttag/
kvartal

Tidsperiod Berget 
tillfaller

Mottagnings-
anläggning

E87131 
Arbetstunnel 
Värmdövägen

CRTG 54 000 2 000 -
16 000

2020-2021 Entre-
prenör 

(E)

1. Länna 
Industriområde 
(Speditionsvägen 1) 
Skogås. 
(SKANSKA) 
2. Vällsta 
Industriområde
Ovanjords berget: 
Kentas last och 
schakt, Nor, 
Värmdö (gäller 
endast)

E87132 
Arbetstunnel Järla 
östra

CRTG 50 000 1 500 -
17 000

2020-2021 E 1. Länna 
Industriområde 
(Speditionsvägen 1) 
Skogås. 
(SKANSKA) 
2. Vällsta 
Industriområde
Ovanjords berget: 
Kentas last och 
schakt, Nor, 
Värmdö (gäller 
endast)

E87133 
Arbetstunnel 
Skönviksvägen

CRTG 35 000 1 000 -
13 000

2020-2021 E 1. Länna 
Industriområde 
(Speditionsvägen 1) 
Skogås. 
(SKANSKA) 
2. Vällsta 
Industriområde
Ovanjords berget: 
Kentas last och 
schakt, Nor, 
Värmdö (gäller 
endast)

E8714 
Anläggnings-
entreprenad Sickla

n/a 286 000 n/a 2021-2024 Beställar
e

(B)

n/a

E8715 
Anläggnings-
entreprenad Järla

n/a 202 000 n/a 2022-2025 B n/a

E8716 
Anläggnings-
entreprenad 
Nacka

n/a 297 000 n/a 2021-2024 B n/a
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2.4.3 Projekt Söderort
I Figur 4 visas, med en lastbil, var berget kommer att tas ut och i Tabell 3 redovisas uppgifter om 
resp. entreprenad. Tabellen kommer kompletteras efter att kontrakt tecknats med olika 
entreprenörer och mottagningsanläggningar/platser.  

Figur 4. Utbyggnad av Blå linje från Södermalm mot Sockenplan. Lastbilarna i bilden visar var arbetstunnlar 
mynnar och bergmassor tas ut.  Samtliga arbetstunnlar ligger nära större vägar för lämpliga transporter. 

Tabell 3. Bedömda uttag av berg för entreprenader inom projekt Söderort 
*tfm3=teoretiskt fast kubikmeter. n/a= information saknas, kompletteras efter kontraktstecknande.

Entreprenad Entre-
prenör 

(E)

Bergvolymt
fm3* 
(ton)

Uttag/
kvartal

Tidsperiod Berget 
tillfaller

Mottagnings-
anläggning

E9711 Sockenplan 
etapp 1

n/a 107 000 n/a 2020-2022 Beställare
(B)

n/a

E9712 Sockenplan 
etapp 2 och 
Slakthusområdet

n/a 85 000 n/a 2022-2026 B n/a

E9713 Sockenplan 
etapp 3

n/a 22 000 n/a 2026-2027 B n/a
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E9714 
Arbetstunnel 
Sundstabacken

Subterra 38 000 9 000 – 
10 000

2020-2021 Entre-
prenör 

(E)

Skanska 
Jordbro

E9715 
Anläggnings-
entreprenad 
Gullmarsplan

n/a 216 000 n/a 2021-2024 B n/a

2.5 Mottagningsanläggningar

Det finns begränsad möjlighet att återanvända bergmassorna inom de egna entreprenaderna främst 
eftersom behovet av bergmassor till tunnelbanan uppkommer flera år efter att tunneldrivningen är klar. 
Samt att etableringsområdena ligger i stadsmiljö, och därmed har begränsats i yta, så att entreprenören 
inte kan lagra några bergmassorna i väntan på att behovet uppstår. Förvaltningen har därför beslutat 
att bergmassorna i första hand (om möjligt) ska återanvändas i anläggningsverksamheter och helst så 
nära tunnelbanans blå linje som möjligt för att minimera miljöpåverkan. Tanken är att massorna kan 
köras direkt till ett lämpligt område eller via upplag och krossning beroende på vad som efterfrågas. De 
uppkomna bergmassorna som inte går att återanvända i närområdet ska transporteras med lastbil till 
närliggande mottagningsanläggningar. Transportsträckorna ska hållas så korta som möjligt. 

Bergmassor från arbetstunnelentreprenaderna kommer att tillfalla entreprenören. Det blir upp till varje 
entreprenör att teckna kontrakt och transportera berget till mottagningsanläggning/plats med tillstånd 
att ta emot bergmassorna och att den har kapacitet att ta emot aktuell mängd. 

För berg från huvudtunnlarna så håller förvaltningen på att handla upp och teckna kontrakt med 
en/flera mottagningsanläggningar.  

2.6 Transport av massor

Transport av massor kommer i huvudsak att ske med lastbilar. Placeringen av 
etableringsområdena har valts så att de ska ligger så nära det stora vägnätet som möjligt, för att 
minska störningar för närboende och att massorna ska kunna transporteras bort på ett så effektivt sätt 
som möjligt.

På Blasieholmen undersöks möjligheten att transportera bergmassorna med sjöfart istället för på 
lastbil, eftersom det finns en befintlig kaj, som kan användas. 

I tabell 7 redovisas en bedömning av antalet lastbilstransporter per/dygn från respektive 
etableringsområde. Beräkningarna har använts för framtagande av tidplan för byggandet av 
anläggningen(produktionstidplan). Produktionstidplanen grundar sig på troliga utförandetider vid ett 
genomförande med ”normal” kapacitet och mängder utan större riskhändelser. Vid bedömning och 
antagande har hänsyn tagits till kvalitets-, miljö- samt arbetsmiljökrav i enlighet med gällande praxis. I 
tabellen visas avrundade beräkningar och värden.

Tabell 7: Beräkningsexempel av antalet uttransporter per dygn (alla veckans dagar) vid full drift vid olika etableringsområden 
tillhörandes arbetstunneln till stationerna. 
(Källa: Teknisk beskrivning, bilaga A, Miljöprövning för tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort.) 

Arbetstunnel till station Lastbilskapacitet (ton) Uttransporter per 
dygn
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Kungsträdgården (Blasieholmen) 12 45

Sofia 30 50

Hammarby kanal 30 35

Sickla 30 30

Järla 30 30

Nacka Centrum 30 35

Gullmarsplan 30 35

Sockenplan 30 30

2.6.1 Sjötransporter
Vid Blasieholmen har en arbetsgrupp bildats med representanter från Region Stockholm förvaltningen 
för utbyggd tunnelbana och Stockholm stad (TK mfl). Arbetsgruppen ska utreda möjligheten att 
transportera bergmaterial med sjöfart istället för med lastbil. Syftet med utredningen ”är att hitta den 
samhällsekonomiskt bästa metoden att transportera bergmaterial från Blasieholmen. 
Landtransporter och sjöfart ska jämföras och hela kedjan från sprängning/tunneldrift till slutlig 
mottagare av tunnelberget ska beaktas”.

En preliminär undersökning visar att det är tekniskt möjligt att använda sjöfarten och att det kan finnas 
vinster i form av lägre utsläpp och mindre miljöstörningar i stadsmiljön, men det ska undersökas 
närmare. Kostnad för sjötransporter jämfört med lastbilstransporter, bedöms i ett tidigt skede bli något 
lägre men det beror på avståndet till en mottagningshamn och om sjötransporter behöver kombineras 
med lastbilstransporter för att nå mottagaren. Ytterligare behov finns att detaljstudera logistikkedjan 
samt undersöka om några nya miljötillstånd behöver sökas (för buller, damning m.m.) eller om detta 
kan ingå i tunnelbanans nuvarande miljötillstånd. 

2.7 Miljöpåverkan 

Entreprenadberget i Stockholm är generellt av sådan kvalitet att det direkt kan nyttiggöras i olika 
anläggningsprojekt. Bergmassorna uppstår även i områden där det samtidigt finns ett behov av massor, 
vilket möjliggör att det kan nyttiggöras direkt i närområdet. Det medför en god hushållning med 
naturresurser. Om entreprenadberg inte används, så skulle motsvarande mängd berg tvingas brytas i 
något av länets bergtäkter vilket är en ändlig resurs och tack vare entreprenadberg tillsvidare kan 
sparas. Att ta berg från länets bergtäkter innebär i de flesta fall längre transporter av berg, jämför med 
att använda entreprenadberg som ändå uppstår i området.  

För att minimera miljöbelastningen från transporterna eftersträvas att transportsträckorna hålls så kort 
som möjligt d.v.s. att uppkomna massor omhändertas så nära entreprenaderna som möjligt. Om 
entreprenadberget inte kan körs direkt till lämplig mottagningsplats, så finns behovet att antingen köra 
det till en kross för förädling eller spara det innan det på annan plats för att användas senare. Om det 
inte går att återfinna en plats i närområdet, så kan plats erhållas vid flertalet av 
krossanläggningarna/bergtäkterna. 
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För att minimera transportsträckorna bör någon av de närmaste kross eller bergtäkt väljas. Figur 11 
redovisar olika bergtäkters placering i förhållande till var behovet av bergmassor uppstår. 

Figur 11. Bilden visar bergtäkters placering i förhållande till behovet av bergmassor, så kallat behov av permeabelt 
skikt. Information ur Tekniska försörjningssystem för masshantering och täkter, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
2017.

2.7.1 Förorenade bergmassor
Det finns risk att utsprängda bergmassor kommer vara påverkade av sprängmedelsrester och 
injekteringsbruk. Sprängmedelsrester består av kväveföreningar (nitrat, nitrit och ammonium) och 
injekteringsbruket består av kalciumföreningar som ger förhöjt pH.  

I samband med tunnelsprängning kommer entreprenören att omhänderta och behandla 
länshållningsvatten (inläckande grundvatten och processvatten) genom sedimentering och pH-
justering, innan vattnet leds till kommunalt spillvattennät. 

Förvaltningen förutsätter att de mottagningsanläggningar/platser som kommer användas, har tillstånd 
och kommer hantera sitt process- och lakvatten på ett miljöriktigt sätt. Kontroll av detta kommer att 
ske. 
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3 Jordmassor

Jordmassor som uppkommer inom entreprenaden ska i första hand återanvändas, möjligheten till detta 
kommer variera beroende på område och innehåll i massorna. I andra hand ska jordmassorna 
återanvändas på andra platser i närområdet och i tredje hand kommer massorna transporteras till 
godkänd mottagningsanläggning. Entreprenören ansvarar för hantering av jordmassorna. Vilket 
innebär att entreprenören tar fram all dokumentation gällande hantering av massorna och redovisar 
detta till beställaren. Beställaren underrättar och anmäler sedan hanteringen till kommunerna.

Föroreningshalten i jordmassorna kommer styra hanteringen av massor. 

Tabell 8. Klassificering och hantering av jordmassor
Behandlingsklasser Hantering

MRR≤ Schaktmassor får återanvändas fritt inom entreprenaden eller 
andra entreprenader inom projektet.

<MRR KM≤ Schaktmassor får återanvändas inom projektet eller andra 
entreprenader inom projektet, men inte inom natur- och 
kulturreservat, såvida inte beställaren i samråd med 
tillsynsmyndigheten ger sitt tillstånd. 

>KM MKM≤ Schaktmassor får återanvändas inom entreprenaden eller andra 
entreprenader inom projekt, men inte inom natur- och 
kulturområden*, såvida inte beställaren i samråd med 
tillsynsmyndigheten ger sitt tillstånd. Massor som inte kan 
återanvändas på detta sätt ska transporteras till godkänd 
mottagare.

>MKM FA≤ Massor som klassificerats som överstigande MKM får inte 
återanvändas inom någon av förvaltningens entreprenader utan 
ska transporteras till en av beställaren anvisad mottagare. 
Beställaren kan meddela entreprenören undantag från detta om 
tillsynsmyndigheten satt åtgärdsmål för schakten som 
överstiger MKM.

>FA Schaktmassor transporteras till mottagningsanläggning med 
erforderliga tillstånd.

*) Områdets känslighet behöver alltid beaktas.

3.1 Mottagningsanläggningar

Jordmassor understigande MKM kommer att tillfalla entreprenören. Detta omfattar större delen av 
projektets jordmassor. En mindre andel av massorna överskrider MKM och dessa ska köras till en 
mottagningsanläggning som FUT anvisar. 
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FUT har för detta ändamål handlat upp två mottagningsanläggningar för jordmassor överstigande 
MKM. Dessa är SUEZ Recycling AB´s anläggningar Löt avfallsanläggning i Vallentuna kommun och 
Koviks Återvinningsanläggning i Värmdö kommun.

För mottagande av massor överskridande FA har FUT handlat upp Ragn-Sells avfallsanläggning 
Högbytorp i Upplands Väsby kommun.

Förklaring av några begrepp:

MRR= Mindre än Ringa Risk och är ett begrepp som används i Naturvårdsverkets handbok 
”Återanvändning av avfall i anläggningsarbeten (2010:1)”

KM och MKM står för Känslig Markanvändning respektive Mindre Känslig Markanvändning och definieras 
närmare i Naturvårdsverkets rapport ”Riktvärden för förorenad mark (5976)”

FA står för Farligt Avfall och vägledning för när förorenade massor ska klassificeras som farligt avfall finns i 
Avfall Sveriges rapport ”Bedömningsgrunder för förorenade massor (2007:01)”

För massor med föroreningshalter mellan MKM och FA används ibland begreppet IFA, d.v.s. Icke Farligt 
Avfall.
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