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Utvecklingsområde med hållbarhetsprofil



Bakgrund till Stockholms stads arbete med digitalisering

• Hållbarhetskraven i Norra Djurgårdsstaden – mäta miljöbelastningen

• Schaktmassor från arbetsplats till deponi – rätt mängd på rätt plats

• Ekonomisk uppföljning av entreprenader

• Produktivitet och minskad admin



Pilotprojektet transporter med digitala orderkvitton

• Stadens Masslogistikcenter [MLC] inom NDS samordnar samtlig masshantering

• Transporter till och från arbetsplatser till MLC eller deponi samt från MLC till deponi

• Samtliga orderkvitton har digitaliserats

• Uppföljning av ekonomi – faktura mot orderkvitton

• Uppföljning av miljödata – bränsleförbrukning och CO2-utsläpp

Avfallsbolag Transportör Transportör

Digitala orderkvitton



Digitalisering av orderkvitton – exempel på uppföljning

• Exempel på data från pilotprojektet avseende produktivitet

 Total lastfyllnadsgrad - 79 % [98,5-62 %]

 Skillnad underlast mot medelvärde - i snitt 26 %

 Ökat antal lass per enhet - i snitt 18 %



Digitalisering av orderkvitton – exempel på uppföljning

• Exempel på data från pilotprojektet avseende hållbarhet

 Bränsleförbrukning – totalmängder och liter/ton

 CO2 utsläpp ex 2,9 kg CO2 /ton transporterat material

 Bränsletyp

 Euro-klass



Statistik från pilotprojekt

1 = Våg i lastmaskinen

Antal lass

3 030

Totalt 

transporterad 

mängd

58 900 ton

Möjlig 

transporterad 

mängd

69 200 ton

Lastfyllnads-

grad utan våg1

75 %

Lastfyllnads-

grad med våg1

96,3 %

Extra 

lass p g a låg 

fyllnadsgrad

565 st

Ökade CO2 

utsläpp 

17,4 %
Avser medelvärden



LB 1 LB 2 LB 3



Digitalisering möjliggörare till ständig förbättring

• Kunskap om fyllnadsgrad minskar utsläpp av CO2 och övriga klimatgaser

• Kostnadsminskning med samma storlek – mer lass för pengarna om du kör på 

timme!

• Kontroll över att rätt mängd med rätt enhetspris faktureras

• Verifiera avhämtningsplats och avlämningsplats för schaktmassor

• Verifiera rätt bränsle i tanken och rätt miljöklass på fordon

• Mätning av CO2 utsläppen

• Koppla EDP till ekonomisk transaktion ex för krossprodukter, betong, stål etc.



Fortsatt arbete

Norra Djurgårdsstaden fortsätter sitt arbete med att:

• Ställa krav i upphandling på användning BEAst 

standard och digitalisering

– Maskintjänster

– Deponier

– Entreprenader Anläggning

• Upphandla stödsystem för digital kommunikation

• Stöd för implementering i projekten



QR-kod kvalitetssäkrar

QR-koden på vågkvittot bidrar till:

• Inga felskrivningar vid inmatning från papperskvittot till 

systemstödet hos åkeriet.

• Effektiviserar och snabbar upp hanteringen

• Inga borttappade vågkvitton





Erfarenheter så här långt

• Många aktörer att samordna med

• Osäkerhet generellt i olika organisationer, varierande kunskap

• Olika mognadsgrader mellan olika aktörer

• Olika versioner på standarden vid implementering – v3.1 senaste med miljödata

Vad kan vi göra för att komma igång på bred front?

• Sprida goda erfarenheter och syftet med standardiserad hantering

• Gör en enkel handbok – enkla bilder, enkelt budskap

• Behov av krav från branschorganisationer för att få genomslag

• Beställare måste ställa krav – privata aktörer, kommunala och statliga



Framtida möjligheter

• Uppföljning av byggaktörer och byggentreprenader avseende hållbarhetskrav

– EPD – material och klimatbelastning

– Energikrav och energiförbrukning

– Transporter, arbetsmaskiner m m

• Självkontroll av fakturor efter godkänt orderkvitt genom BEAst orderflöde i 

ekonomisystem

• Kortare betalningstid för aktörer med BEAst orderkvitto?
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