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ABSTRACT  

The purpose of this degree work was to compare and investigate what kind of waste that is 

produced on construction sites of two different types of buildings. The investigation was 

made to see if there were any differences between the two and how improvements with their 

waste management could be made. This degree work was conducted by gathering the proper 

information about waste and waste management, both general and specified to building 

waste. Information was mainly found in both papers and reports from authorities and 

municipalities as well as from previous degree works in the same subject. Research about 

which laws, regulations and requirements that are in place and relevant to this degree work 

was also conducted. Interviews at the two construction sites were made to see how waste 

management actually works on site. The research was also conducted to get first-hand 

information that is current to compare with previous research on the subject says. Both 

Västerås and Örebro municipality have their own specified waste plan that the building 

companies in respective municipality has to follow. The two construction sites in question 

differ in distance to the city centre since one is located centrally and the other approximately 

five kilometres from the city centre. They also differ in size of construction site, the centrally 

situated building site has buildings surrounding it making the space to work with small. This 

compared to the construction site outside of the city centre that is a part of a newer district 

with lots of space available. Concluded the waste management are similar to each other, with 

some exceptions regarding sorting of some fractions, such as glass and corrugated paper. The 

two constructions are built by the same company, but different recyclers are used to handle 

the waste. These recyclers are managing for example plaster and plasterboard differently 

depending on what their capabilities are. Construction sites must comply with several laws, 

regulations and requirements, some of them are miljöbalken, avfallsförordningen and plan- 

och bygglagen. Informing workers to be careful managing the materials, using more digital 

software in early stages and the use of production methods such as Lean are different ways to 

minimize the amount of building waste that occurs today. Another way is to make sure the 

measurements of the materials are correct from start. If so it will not be necessary to cut and 

adjust length and size of the material on site and thereby reduce the amount of waste. 

Keywords: building material, building waste, construction, fractions, material waste, 

production method, recycling, waste disposal, waste management 
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SAMMANFATTNING  

Byggbranschen i Sverige genererade cirka 8,9 miljoner ton avfall under år 2014, vilket är 31 

procent av allt avfall i Sverige. Avfallet som återvinns från byggsektorn är ungefär 56 procent 

men stora mängder rapporteras inte. Senast år 2020 ska minst 70 procent av allt icke-farligt 

avfall från byggarbetsplatser återvinnas i Sverige. 

Det här examensarbetet behandlar spill- och avfallshantering på nyproduktion för ett 

bostadsprojekt och ett kontorsprojekt. Syftet är att studera vad för spill och avfall som 

uppstår samt hur det hanteras och om det finns möjlighet till att minska avfallet på 

byggarbetsplatserna. Ett annat syfte med arbetet är att komma fram till vad det finns för 

skillnader eller likheter i hantering av spill och avfall på två byggarbetsplatser i två 

kommuner. Arbetet är fokuserat på fem frågeställningar som har anknytning till spill och 

avfall. Litteraturstudie med kombination av intervjuer har varit tillvägagångssättet för det 

här arbetet. Litteraturstudien behandlar hur byggavfall ska hanteras och vilka förordningar, 

krav och lagar som berör spill och avfall på byggarbetsplatser samt vilka produktionsmetoder 

som kan minimera avfall. Två platschefer för varsitt projekt blev intervjuade och de arbetar 

inom samma företag men på olika orter. Intervjuerna utförs för att få en djupare förståelse 

för avfallshanteringen i praktiken.  

Det uppstår mycket spill och avfall på byggarbetsplatser och för att värna om miljön är det 

viktigt att återvinna och återanvända så mycket som möjligt. Ett annat alternativ är att elda 

avfall för att utvinna energi ur materialet. Beroende på vilka förutsättningar och vilken 

utformning byggarbetsplatserna har genereras det olika mycket avfall. Vid en nyproduktion 

finns det basfraktioner som används vid sortering på byggarbetsplatserna och de är trä, 

brännbart avfall, gips, plast, fyllnadsmassor, skrot och metaller, farligt avfall, deponi, el-

avfall och blandat avfall. De här fraktionerna återvinns eller återanvänds på olika sätt 

beroende på vilken egenskap materialet har. Det finns olika metoder för logistik som kan 

användas vid ett byggprojekt, metoderna är ett sekundärt sätt att minska på spill och avfall 

som uppstår på byggarbetsplatsen. För en korrekt hantering av avfall finns det riktlinjer, 

krav, förordningar och lagar både på lokal och nationell nivå som byggarbetsplatserna ska 

följa. På den nationella nivån är det Arbetsmiljöverket, Boverket, Naturvårdsverket, nationell 

avfallsplan, miljöbalken och avfallsförordningen som sätter gränserna för avfallet. På den 

lokala nivån är det kommunerna själva som bestämmer med utgångspunkt från den 

nationella nivån. 

Både Västerås och Örebro kommun hade år 2017 cirka 150 000 folkbokförda invånare. 

Bostadsprojektet i Västerås är beläget cirka fem km utanför centrum och byggarbetsplatsen 

har en stor yta runt byggnationen. Nackdelen med en stor yta är att material glöms bort och 

det är svårt att hålla koll på allt material. Fraktionerna som uppkommit i detta projekt var 

metall, brännbart, trä, cellplast, farligt avfall, fyllnadsmassor, gips och isolering. Projektet har 

använt sig av flera stora containrar på 20 m3 för allt spill och avfall. I centrala Örebro ligger 

kontorsprojektet som har en begränsad byggarbetsplatsyta eftersom allt runt om är bebyggt. 

Med en begränsad yta runt byggnationen krävs det fokus på samordning med material, 

leveranser och arbetare. Uppsikten över arbetsplatsen blir enklare eftersom ytan är liten. 

Fraktionerna som uppstod i projektet var trä, gips, farligt avfall, plåt/stål, fyllnadsmassor, 



 

isolering, wellpapp och glas. Avfallet har samlats i containrar på 10 m3 och även kubiksäckar 

har använts.   

Olika projekt genererar olika typer och mängder av spill och avfall. Den största skillnaden 

mellan de aktuella projekten är att bostadsprojektet hade mer fyllnadsmassor och 

kontorsprojektet hade fraktionerna wellpapp och glas. Val av containrar och hur många 

fraktioner som ska sorteras på byggarbetsplatserna beror på hur stor ytan är samt 

kostnaderna för containrarna. För att minska på avfallet använder projekten sig av BIM och 

programvara för mängdning, samt att de för statistik på avfallet som uppstår med hjälp av 

företagen Suez och Ragnsells. Det finns många lagar, krav och förordningar allmänt kring 

avfallshantering och när det kommer till byggavfall behöver många lagar, krav och 

förordningar gås igenom för att veta vad det är som gäller. Ett problem inom byggsektorn är 

att många av de förordningar, krav och lagar som finns kan tolkas olika av myndigheterna. 

Det skulle vara en bra idé att utveckla förordningar som enbart riktar sig till byggbranschen 

eftersom byggbranschen är en stor orsak till avfall. 

Slutsatserna av detta arbete är att förordningar gällande spill och avfall som 

byggarbetsplatserna behöver följa är miljöbalken, avfallsförordningen, plan- och bygglagen 

och arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. Genom att upplysa byggarbetarna vikten av 

att sortera, använda sig av olika produktionsmetoder, mängda rätt samt måttanpassa är olika 

sätt att minimera spill och avfall. Vid en stor yta används större containrar och vid en mindre 

yta används mindre containrar som töms oftare än de stora. Projekten undviker att blanda 

fraktioner vilket blir dyrt i efterhand då de eftersorteras. Det som skiljer kommunerna är 

bland annat hur de upprättar sina nämnder och avfallsplaner. Kommunerna borde bli 

hårdare med deras krav i avfallsplanen när det gäller byggavfall. 

 

Nyckelord: avfallshantering, avfallssortering, byggavfall, byggmaterial, fraktioner, 

materialspill, materialåtervinning, nybyggnation, produktionsmetod 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Branschen för byggindustrier påpekar en koppling mellan materialanvändning och 

avfallshantering (Sveriges byggindustrier, 2018). Begreppet avfall fick en ny definition när 

Sverige gick med i EU. Definitionen enligt EU lyder “Avfall är varje föremål, ämne eller 

substans som innehavaren gör sig av med, avser att göra sig av med eller är skyldig att göra 

sig av med.” (2008/98/EG). År 2014 uppkom det cirka 8,9 miljoner ton avfall inom 

byggverksamheten i Sverige, där cirka 0,6 miljoner ton var farligt avfall. Totalt är det 31 

procent av allt avfall i Sverige 2014. Från byggbranschen återvinns det 56 procent av avfallet 

men stora mängder rapporteras inte (Boverket, 2017-09-29). Beroende på förhållande och 

byggnadsteknik går ungefär 5–15 procent av byggmaterial till spillo vid en nybyggnation i 

dagsläget. Spill uppkommer när material går sönder innan de byggts in, men även när 

byggmaterial blir över (Carlstedt Sylwan, 2002).  

Ett mål som både Sverige och övriga medlemmar i EU ska uppfylla senast 2020 är att minst 

70 procent av allt icke-farligt avfall från byggnation och rivning ska återvinnas (Miljömål, 

2018-03-29). Sverige och övriga EU använder sig av en avfallstrappa för att kunna förbättra 

miljöarbetet som utförs i Sverige, alltså hantera avfallet på ett hållbart sätt. Avfallstrappan 

består av fem steg; förebygga, återanvända, materialåtervinna, återvinna på annat sätt och 

slutligen bortskaffa (Naturskyddsföreningen, 2018). Återvinning och återanvändning är 

något som byggsektorn har kommit långt med. Det är däremot annorlunda gällande 

förebyggandet av avfall, där har byggsektorn inte kommit lika långt och håller inte samma 

nivå som sortering av avfall (Karlsson, 2013). 

Det borde vara en självklarhet vid ett byggprojekt att förebygga avfall, precis som återvinning 

redan är. Ett tidigare examensarbete inom avfallshantering är Andersson, Karlsson och 

Quelo (2017) och de jämförde två byggarbetsplatser för att se hur det går att förbättra 

avfallshanteringen för företaget de utförde examensarbetet åt. Något som de bland annat 

kom fram till var att både Sverige och EU påverkar de svenska byggföretagens hantering av 

avfall med lagar och beskattning. Ett annat examensarbete som Karlsson (2013) skrivit 

handlar om att ta reda på hur det inom byggsektorn kan se ut med hållbart arbete genom 

undersökning av hur avfallsmängderna kan minskas och hur de kan användas igen genom 

återvinning och återanvändning. 

Sveriges miljömål är ett miljömålssystem med ett övergripande mål som heter 

generationsmålet, det är indelat i 16 stycken kvalitetsmål (Sveriges miljömål, u.å.a). 

Miljömålet God bebyggd miljö tar upp hållbar avfallshantering vilket innebär att förebygga 

avfallet och av det avfall som uppstår ska så hög grad som möjligt tas till vara på, samt 
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minimera avfallets påverkan mot miljön (Sveriges miljömål, u.å.b). Att bevara den biologiska 

mångfalden och människors hälsa genom att minska och förebygga farliga ämnen hanteras i 

miljömålet Giftfri miljö (Sveriges miljömål, u.å.c). 

1.2 Problemformulering 

Spill- och avfallshantering på byggarbetsplatser talas det ofta om i dagsläget eftersom det 

byggs mycket. Det blir ett överflöd av material som kastas och beroende på vad det är för 

material måste det sorteras och hanteras på olika sätt. Byggarbetsplatsens yta och läge, och 

hur stor själva byggnationen är kan ha betydelse i hur det hanteras.  

Det finns ingen tumregel för hur mycket avfall som uppstår vid nyproduktion, det beror på 

många faktorer och det är svårt att säga vad som är normalt (Skanska, Tyréns och 

Stockholms läns landsting, 2012). Problemet med alla typer av byggprojekt är att de 

genererar stora mängder med spill och avfall. Enligt Recycling (2017-09-26) består ungefär 

en fjärdedel av det europeiska sopberget av byggavfall och en orsak är att för lite material 

återanvänds eller återvinns. 

Ett annat problem inom byggsektorn är hur myndigheterna uppfattar lagstiftningen eftersom 

de på olika nivåer, till exempel nationell och kommunal nivå inom myndigheterna kan tolka 

lagstiftningen olika. Inom byggsektorn har miljöfrågor historiskt sett varit lågt prioriterade, 

något som har lett till en dålig grundläggande kunskap inom området (Boverket, 2004).  

Bristfällig statistik gällande avfall och uppföljning av denna statistik är en stor brist inom 

byggbranschen. Det är svårt att urskilja avfallets ursprung utan någon statistik över mängd, 

fördelning och behandlingsmetod, därmed blir det också svårt att sätta mål som rör statistik 

(Karlsson, 2013). 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att studera vilket spill och avfall som genereras och hur det 

hanteras på två olika typer av nybyggnationer inom samma företag, i det här fallet är det ett 

kontorsprojekt och ett bostadsprojekt. Arbetet tar upp om det finns möjlighet till att 

förminska spill och avfall på byggarbetsplatser. Arbetet innefattar också vilka förordningar, 

lagar och krav det finns för spill och avfall samt om det är någon skillnad på hanteringen 

beroende på hur centralt byggarbetsplatsen är belägen i två ungefär lika stora kommuner. 
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1.4 Frågeställningar 

• Vilka förordningar, krav och lagar behöver byggarbetsplatser följa gällande spill och 

avfall? 

 

• Vad är det för skillnad gällande spill och avfall i Västerås kommun jämfört med 

Örebro kommun? 

 

• Vilka typer av spill och avfall genererar en nyproduktion av ett bostadsprojekt och ett 

kontorsprojekt och hur sorteras det?  

 

• På vilket sätt kan de valda byggarbetsplatserna förminska dagens spill och avfall?  

 

• Vilka faktorer kan påverka hanteringen av spill och avfall för ett bostadsprojekt och 

ett kontorsprojekt? 

1.5 Avgränsning 

Det här arbetet innehåller en studie om vilka förordningar, krav och lagar det finns gällande 

byggavfall som byggarbetsplatser behöver följa, hur de kan förminska spill och 

avfallsmängder och om byggarbetsplatsernas yta och läge har någon inverkan på det 

byggavfall som uppstår. Arbetet är avgränsat till vilket spill och avfall som uppkommer vid 

nybyggnation och hur det hanteras. I det aktuella fallet är det nybyggnation av kontor och 

bostäder inom samma företag, i Västerås och Örebro som undersöks. Kommunerna jämförs 

för att undersöka om de arbetar med avfallsfrågor på samma sätt. Med tanke på den 

tidsbestämda perioden för examensarbetet har det valts att inte gå in på följande områden; 

kostnader kring spill och avfall samt metoder för sortering av spill och avfall. De områden 

som nämnts ovan har förekommit i tidigare examensarbeten.  
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2 METOD 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien är huvudsakligen utförd genom att undersöka vilka förordningar, krav och 

lagar som finns samt hur de används gällande spill- och avfallshantering. Information till 

arbetet har hämtats genom sökningar hos Boverket och Naturvårdsverket även aktuell 

lagstiftning för både EU och Sverige har hämtats. Några andra exempel där information 

hämtats ifrån är AFS, miljöbalken, PBL, avfallsförordningen och EU-direktiv. Tidigare 

forskning, publikationer, artiklar, rapporter och examensarbeten har hittats genom 

sökningar i databaserna Google Scholar, Google och DiVa portal för att jämföra och stärka 

den aktuella studien med. Några sökord som har använts är: avfallshantering, 

avfallshantering på byggarbetsplats, byggavfall, Lean, avfallsplan, arbetsmiljöverket, 

byggsektorns kretsloppsråd och PBL. Referenslistor i tidigare arbeten har använts för att 

hitta ytterligare relevant information. Den facklitteratur som använts är kurslitteratur från 

tidigare kurser inom programmet och faktaböcker från biblioteket. 

2.2 Fallstudie 

Fallstudien utfördes för att få en bättre bild över hur ett byggföretag arbetar med spill- och 

avfallshantering och hur det fungerar i praktiken på byggarbetsplatser. Gällande två olika 

typer av byggnationer för att kunna identifiera möjliga förbättringsområden gällande avfall. 

För att fördjupa sig i ämnet har det valts att utföra intervjuer angående spill- och 

avfallshantering på byggarbetsplatser. Intervjuerna utfördes på två olika byggarbetsplatser 

där den ansvarige på platsen intervjuades. Intervjuerna utfördes på ett bostadsprojekt och ett 

kontorsprojekt där båda arbetsplatserna tillhör samma företag. 

Det har sökts fakta om kommunerna för att undersöka storlek, invånarantal och eventuella 

skillnader gällande avfallshantering. Kommunernas avfallsplaner har använts för att jämföra 

mellan kommunerna. Eftersom de valda kommunerna studerades och jämfördes var det 

viktigt med information angående avfallshanteringen i kommunerna att utgå efter. 

Information som har varit specificerat till de olika kommunerna gällande hantering av avfall 

och nämnder har hämtats från kommunernas egna hemsidor och avfallsplaner. Information 

om företaget är hämtad från företagets egna hemsida och eftersom det är anonymt finns det 

inte några referenser under 6.4 Avfallshantering inom företaget. 

Efter att intervjuerna var genomförda jämfördes och analyserades informationen från de 

båda byggarbetsplatserna med varandra och mot litteraturstudien. Platscheferna använde 

APD-planerna som stöd under intervjuerna när de förklarade och svarade på frågorna. 

Utöver det användes APD-planerna för att skissa upp Figur 4 för att det ej var möjligt att 

bifoga deras APD-planer på grund av anonymiteten. 
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2.2.1 Intervjuer 

Intervjuerna bestod av ett antal förutbestämda frågor och i vissa fall förekom det följdfrågor 

under intervjun, dessa intervjufrågor finns i Bilaga 1 i arbetet. Frågorna som ställdes var 

utformade för att ge svar som på något sätt är relevant till detta arbete, antingen till 

frågeställningen direkt eller för att stärka fakta i den framtagna litteraturstudien. 

Intervjuerna utfördes för att få en bättre förståelse över hur avfallshanteringen fungerar på 

byggarbetsplatserna i dagsläget samt hur spill- och avfall sorteras på de utvalda platserna.  

De två platscheferna som blev intervjuade begärde att få vara anonyma i arbetet. 

Intervjuerna spelades in för att i efterhand kunna lyssna tillbaka och komplettera de 

anteckningar som gjordes under mötet. Det viktigaste att få svar på i intervjuerna var hur 

vardera byggarbetsplats hanterar sitt avfall och hur det kan minimera och förebygga spill och 

avfall. Eftersom båda personerna ville vara anonyma i arbetet har det valts att kalla dem för 

platschef bostadsprojekt och platschef kontorsprojekt, där platschef bostadsprojekt är 

platschefen i Västerås och platschef kontorsprojekt är platschefen i Örebro. 

2.2.1.1. Genomförande av intervju av platschef bostadsprojekt 

Intervjun gjordes i Västerås där platschefen för ett bostadsprojekt ställde upp för ett möte. 

Mötet inträffade på byggarbetsplatsen den 2018-11-19. Mötet började med att vi tillsammans 

gick igenom två stycken APD-planer från två olika tidpunkter i byggprocessen. Genomgång 

av APD-planer gjordes för att få en bättre förståelse över hur spill och avfall varierar under 

byggnationstiden, placering av containrar samt för att få en förståelse över 

byggarbetsplatsens utformning och storlek. Efter genomgången med APD-planerna började 

vi ställa våra intervjufrågor där vi gick igenom dem en efter en och när det behövdes eller att 

vi inte förstod kompletterades frågorna med följdfrågor för att få en bättre förståelse över vad 

personen menade. 

2.2.1.2. Genomförande av intervju av platschef kontorsprojekt 

Den 2018-11-20 utfördes den andra intervjun där platschefen för ett kontorsprojekt i Örebro 

intervjuades. Mötet började med en genomgång av APD-planen där den intervjuade 

förklarade vad den innehöll. APD-planen är från det byggskedet som kontorsprojektet var i 

vid intervjutillfället. De skulle börja med det invändiga och den visade bland annat var 

containrarna var placerade och hur stor byggarbetsplatsens yta var. När genomgången av 

APD-planen var färdig gick vi igenom intervjufrågorna och där det behövdes ställdes 

följdfrågor. 
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3 AVFALLSHANTERING PÅ BYGGARBETSPLATSER OCH 

OLIKA PRODUKTIONSMETODER 

Det finns flera faktorer som påverkar avfallshanteringen: vägarnas utformning, säkerhet, 

framkomlighet, drift och underhåll, stadsmiljöns gestaltning och placering av befintliga träd 

och andra anordningar (Stockholm stad, u.å.). Det är framförallt krav och regler angående 

avfallshantering som kommunen har samt byggföretagets engagemang och policy som har en 

inverkan på vilken nivå avfallshanteringen ska ligga på (Andersson et al, 2017). 

Uppkomsten av byggavfall varierar beroende vilka förutsättningar som finns på en 

byggarbetsplats och även mängden på avfallet varierar. Avfallet uppstår vid 

produktionsskedet på grund av dålig planering, dålig hantering av materialet, felbyggt, 

platsbrist, ritningarna är inte reviderade, stölder, fel vid mängdberäkning och kunskapsbrist 

om materialhantering samt användning av materialet. Det som är bäst för miljön är att 

minimera allt avfall redan i projekteringsskedet (Hlawn Ceu, 2015). 

Vad som ska sorteras beror på vilken typ av byggnation och i vilket skede bygget är i 

(Karlsson, 2013). En fungerande källsortering kräver att flera containrar för avfall är 

placerade i närheten av de som arbetar på plats, vilket är svårt att uppnå vid byggnationer i 

städer och mindre ombyggnader. På dessa platser är det oftast trångt och det blir därför svårt 

att få plats med containrar. Enligt avfallsentreprenörer och byggföretag ligger problemen i att 

logistiken är planerad för projekt som har gott om plats och inte de projekten med en mindre 

yta (Boverket, 2004). Finns det utrymme på byggarbetsplatsen är det möjligt att sortera hur 

många fraktioner som helst på plats, men det är platsbristen som förhindrar möjligheten. 

Finns det inte tillräckligt med plats krävs det mindre kärl som måste tömmas oftare 

(Karlsson, 2013). Vanligtvis ska bygg- och rivningsavfall sorteras på plats, det är endast vid 

speciella tillfällen som sortering i efterhand kan accepteras. Att sortera på plats där avfallet 

blir till minskar både nedsmutsning och förorening av produkter som senare kan 

återanvändas och det underlättar för återanvändning och återvinning (Naturvårdsverket, 

2018-02-26). Sorteringsgraden påverkas inte av platsbristen. Att öka antalet fraktioner för 

avfallssortering ses som rimligt, både praktiskt och ekonomiskt men beror på tid och plats. 

Det är oftast samma rutiner som gäller på byggarbetsplatser och arbetarna kan därmed veta 

hur det går till. En genomgång tillsammans med containerföretag kan göra så att arbetarna 

blir medvetna hur avfallet ska hanteras (Karlsson, 2013). Byggföretagen vill ha minsta 

möjliga arbetsplats, delvis för att det kostar pengar att upprätta en byggarbetsplats, men även 

för befintlig bebyggelse i städer förhindrar möjligheten till en större byggarbetsplats. Det 

medför dock mindre yta för containrar till de olika fraktionerna. I dagsläget är det inte ett 

stort problem, men det är viktigt att tänka på eftersom urbaniseringen fortsätter och 

problemet kan förvärras framtiden (Andersson et al, 2017). 

Spill uppstår på grund av att mått- eller mängdanpassningen har blivit fel. En annan 

påverkan på hur mycket avfall som uppstår beror på hur materialet levereras till 

arbetsplatsen, hur materialet är förpackat och hur det lagras på plats (Skanska et al, 2012). 

Det går inte bara att ta hand om avfallet på rätt sätt, själva mängden avfall måste också hållas 

ned. Material som produceras måste alltså användas med så hög nyttjandegrad som möjligt, 

samtidigt som farliga ämnen i avfallet ska hållas nere (Naturvårdsverket, 2012a).  



7 

Om företagen har en struktur på sin avfallshantering finns det möjligheter att kunna 

förebygga och minska materialspill. En god avfallshantering kräver att både beställare och 

entreprenör tar upp avfallsfrågan i ett tidigt skede, det är något som inte görs i alla 

byggprojekt på grund av tidsbrist, något som är vanligt inom byggbranschen där det byggs 

mycket under en kort tid (Andersson et al, 2017). Det finns flera sätt att gå till väga när det 

gäller att minska på avfallsmängderna. Några exempel på förebyggande av avfall är 

prefabricerade element, mindre emballage, måttbeställning av material, just in time 

leveranser, och återanvändning av material. I praktiken används dock dessa exempel inte i 

någon större utsträckning (Karlsson, 2013). 

3.1 Avfallstrappan 

Det som styr hur avfall ska hanteras är avfallstrappan, se figur 1, även kallad för 

avfallshierarkin och är ett EU-direktiv samt en del av miljöbalken. Konsumtionen av 

produkter, varor och material ökar, vilket leder till att det produceras mer avfall. Därför är 

det inte tillräckligt att bara återvinna, vilket betyder att avfallstrappan ska användas genom 

att börja längst ner och arbeta sig uppåt i trappan (Naturskyddsföreningen, 2018). Denna 

trappa består av fem steg: 

• Steg fem är deponera, och är det sämsta och sista steget i trappan. Här slängs avfallet 

på deponi. Att deponera avfall ska helst undvikas helt och det finns strikta regler på 

vad som får deponeras och inte deponeras. 

 

• Steg fyra är att utvinna energi, det sker med hjälp av förbränning av avfallet där 

förbränningen av materialet producerar energi som sedan används till värme och el. 

Steget används när produkten inte kan återvinnas. 

 

• Steg tre är återvinna, när produkten inte kan återanvändas ska den återvinnas. Vilket 

betyder att produktens olika material sorteras och återvinns för att sedan användas 

vid produktion av nya produkter.  

 

• Steg två är återanvända, vilket innebär att när en produkt blir till avfall ska den 

återanvändas av någon annan eller användas som något annat.  

 

• Steg ett är minimera, i det här steget ska nya produkter tillverkas på ett miljövänligt 

sätt för att spara på de resurser jorden erbjuder samt så ska det förorsaka minimalt 

med avfall.  

 

Avfallstrappan följer och är uppbyggd av bestämmelserna från 2 kap. 5 § och 15 kap. 10 § ur 

miljöbalken. Trappans ordningsföljd gäller förutsatt att behandlingen av avfallet sker för att 

bevara den biologiska mångfalden om behandlingen inte är omöjlig (SFS 2016:782).   
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Figur 1. Avfallstrappans olika steg (Örebro kommun, 2014) 

3.2 Fraktioner för byggbranschen 

Olika sorters avfall uppkommer på en byggarbetsplats och dessa sorteras i olika fraktioner. 

Kretsloppsrådet har riktlinjer på en basnivå för hur olika fraktioner sorteras vid 

byggproduktion. Fraktionerna på denna basnivå består av trä, brännbart avfall, gips, plast 

(för materialåtervinning), fyllnadsmassor, skrot och metaller, farligt avfall, deponi, el-avfall 

och blandat avfall. Blandat avfall innebär att olika fraktioner sorteras ihop för att sedan 

genomgå en eftersortering. Det spill och avfall som uppstår från olika arbeten ska 

underentreprenörer själva ta hand om (Sveriges Byggindustrier, 2017). Retursystem är något 

annat som går att använda sig av, t.ex. returpall. När det gäller emballage på en 

byggarbetsplats är det ofta rena fraktioner. I emballage kan fraktionerna trä, metall, papp 

eller plast finnas, som är lämpliga till återvinning eller ibland även energiutvinning. 

Emballage är det inte några större problem att bränna (Carlstedt Sylwan, 2002). Figur 2 är 

baserad på ett antal olika nybyggnationer och visar en procentuell fördelning av de vanligaste 

avfallen vid en nybyggnation (Skanska et al, 2012) 
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Figur 2. De vanligaste avfallsfraktionerna från en nybyggnation i storleksordning (Skanska et al, 
2012). 

3.2.1 Trä 

Träprodukter har två stycken olika kretslopp, ett kortare där träet återanvänds eller 

materialåtervinns till lastpallar, dörrar, virke och skivmaterial. Det långa kretsloppet är när 

träprodukter inte längre kan återanvändas, då används de till att producera energi via 

förbränning. Trä har en egen miljötrappa för att klimatoptimera användningen av 

träprodukter och produkter av trä behöver gå igenom denna miljötrappa för att inte slösa 

träets resurser. Miljötrappans steg är följande: förnybar resurs, återanvändning, 

materialåtervinning och energiutvinning. Trä är ett material som aldrig lämnas på deponi 

(Svenskt trä, 2018). Träprodukter återvinns i många fall på grund av ekonomiska skäl. 

Utslitna träprodukter kan flisas sönder till mindre bitar för att sedan återvinnas till material 

för papper eller spånskivor. När produkter levereras kommer de på exempelvis lastpallar och 

kabeltrummor, dessa typer av träprodukter kan återanvändas upprepade tillfällen tills de blir 

utslitna (Svenskt trä & träguiden, 2018) 

3.2.2 Gips 

Gips delas upp i delfraktionerna riven gips och gipsspill. Gipsspill ska återvinnas och riven 

gips ska återvinnas om möjlighet finns, annars sorteras det som deponi (Karlsson, 2013). 

Gipset måste vara rent och torrt för att materialåtervinnas eller återanvändas. Det gips som 

återvinns torkas och mals ner för att sedan användas till nya gipsskivor. Om gipset är orent är 

det inte möjligt att återvinna och sorteras som deponi (Suez, u.å.a). 
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3.2.3 Fyllnadsmassor 

Sten, cement, jord, keramik och tegel är några vanliga material som blir fyllnadsmassor när 

det återvinns från byggarbetsplatser (Vafab Miljö, u.å.a). Det är möjligt att använda betong 

och tegel som fyllnadsmassor om de sorteras och krossas. Det är viktigt att miljöstörande 

ämnen inte finns kvar och råkar följa med, exempel på vart det finns är i fogmassor och 

ytbehandlingar (Carlstedt Sylwan, 2002). 

3.2.4 Skrot och metall 

Metaller är enastående och många sorters metaller kan återvinnas och återanvändas om och 

om igen (Sveriges geologiska undersökningar, 2014). Metaller som återvinns ska inte 

innehålla något farligt avfall som till exempel bly, el-avfall och kablar. Det finns flera olika 

metallfraktioner där det bland annat kan förekomma koppar, järn, mässing, gjutjärn, zink 

med fler (Sundsvalls kommun, 2012). Metaller går bra att smälta ned och återvinna eftersom 

det kräver mindre energi än när metall ska utvinnas ur råvara. Sortering av metallerna 

underlättar vid återvinning. Material som kan innehålla miljöstörande ämnen som 

kvicksilver, koppar, krom och bly måste sorteras ut (Carlstedt Sylwan, 2002). Järn (stål) är 

en sådan metall med den unika egenskapen att kunna återvinnas om och om igen och bli 

råvara för nya stålprodukter. Det finns många olika typer av metaller och den typ som 

återanvänds mer är basmetaller (Sveriges geologiska undersökningar, 2014) 

3.2.5 Brännbart 

Här hamnar papper, pappersförpackningar, trä (som inte är lämpligt för flisning), plast (som 

ej är lämpligt för materialåtervinning) och övrigt brännbart (Karlsson, 2013). Blandat avfall 

som lätt brinner och kan gå sönder på ett enkelt sätt kallas för brännbart avfall. Avfallet 

sorteras och vägs för att sedan krossas sönder till mindre bitar. Avfallet blir till en ny råvara 

som transporteras till värmekraftverk omkring hela Sverige och används till energiutvinning 

för fjärrvärme och direktverkande el (Suez, u.å.b). 

3.2.6 Deponi 

Med deponi menas att avfallet hamnar på slutförvaring på ett avfallsupplag. Det finns flera 

varianter av dessa upplag, allt från sophögar till specialutformade anläggningar, behandling 

av lakvatten, uppsamling av deponigas och en noggrann kontroll över vad som ligger i 

deponins olika delar (Carlstedt Sylwan, 2002). Lakvatten är regnvatten som varit i kontakt 

med avfallet och sedan lämnar deponin (SFS 2001:512). 

Det finns många olika paragrafer med strikta regler om vad som får hamna på deponi. Ett 

exempel är avfall som har behandlats får enbart hamna på deponi, behandlats innebär olika 

metoder för att ändra avfallets egenskaper så att farligheten eller mängden minskas och det 

blir lättare att hantera materialet. Naturvårdsverket har föreskrifter för vilka förutsättningar 

avfallet måste uppfylla för att kunna deponeras (SFS 2001:512). 
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3.2.7 Plast 

I denna fraktion finns delfraktionerna plastgolv och våtrumstapet, plaströr, cellplast, 

plastprofiler, EPS-förpackningar, emballageplast, hårda plastförpackningar (endast större 

förpackningar) och tak- och membranduk av plast. Materialen måste vara rengjorda och 

separerade från andra material för att kunna sorteras. Är materialen inte sorterade så 

förbränns de (Karlsson, 2013). Spill från plast, som till exempel PVC-mattor och rör av PE 

samt PVC kan och borde återvinnas (Carlstedt Sylwan, 2002). 

3.2.8 Farligt avfall 

Ett material klassas som farligt avfall om det består av eller innehåller ämnen med farliga 

egenskaper. Farligt avfall är bland annat batterier, färg- och limrester, lösningsmedel och 

spillolja (Naturvårdsverket, 2018). Allt farligt avfall ska samlas in var för sig och olika sorters 

farligt avfall får inte blandas ihop med varandra, om det inte har som avsikt att minska 

farligheten hos avfallet (NE, u.å.a).  

På en byggarbetsplats kan det finnas flera olika sorters farligt avfall, dessa ska hanteras 

separat från övrigt avfall (Karlsson, 2013). Det finns delar inom byggsektorns 

avfallshantering som fungerar som det ska men även delar som inte gör det, ett exempel är 

hur farligt avfall hanteras. Oftast är det bristande kunskap gällande vad som räknas som 

farligt avfall och hur det hanteras som är den största faktorn. Att hantera farligt avfall 

uppfattas som besvärligt och kostar mycket, på grund av det finns det företag som inte tar 

lagarna på allvar och bryter mot dem. Risken för att ett företag skulle åka fast är liten 

eftersom tillsynen är så pass liten (Boverket, 2004). 

3.3 Produktionsmetoder 

Det finns många olika metoder för logistik som kan användas vid ett byggprojekt. Dessa 

metoder är ett sekundärt sätt för att minska på spill och avfall som uppstår på 

byggarbetsplatser. Följande kapitel kommer att nämna några olika metoder som kan 

användas för att minimera avfallet.  

Den största förbättringspotentialen i byggbranschen är att minska på både spill och fel, det är 

något som Chalmers har undersökt i siffror och kommit fram till att 35 procent av 

kostnaderna från produktionen inte är värdeskapande för byggherren (Fernström, 2009). 

3.3.1 Lean 

Lean modellen är uppbyggd från bilindustrin och kommer framförallt från japanska Toyota 

och kan användas i alla branscher. Det handlar om att ändra sitt sätt att tänka och att hitta 

metoder för att genomföra arbete på ett produktivt sätt, något som är intressant för 

byggbranschen. Lean används för att öka produktiviteten och effektiviteten i arbetet, minska 

fel, arbeta systematiskt, arbeta smartare, producera inte mer än efterfrågat och att kunna 
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effektivisera flöden och på det sättet eliminera stopp och väntan. Lean handlar mycket om 

rätt ledarskap och för att kunna lära ut Lean till sina medarbetare, ha ordning på 

byggarbetsplatsen och rutiner för arbetet. Genom att använda sig av Lean utförs arbetet på 

ett smartare sätt och minskar på slöseri av både arbetskraft och material (Fernström, 2009). 

Redan i det tidiga skedet ska Lean användas för att projektera arbetet och samverka med de 

andra aktörerna som till exempel arkitekt, konsulter, byggherrar, entreprenörer. Med hjälp 

av BIM och 3D-5D CAD blir medarbetarna mer delaktiga och fel kan lätt upptäckas i 

ritningarna. Programmen används för att få en bättre planering över projektet och att utföra 

kollisionskontroller för att upptäcka fel i ett tidigt skede. Det är mycket slöseri i 

byggbranschen och det kan bero på att det är många aktörer inblandade vilket betyder att 

ingen får en tydlig överblick över projektet och att information försvinner på vägen mellan de 

olika aktörerna. Denna osäkerhet leder till att det projekteras med större marginaler för att 

kunna gardera sig på olika sätt, vilket leder till slöseri (Fernström, 2009). 

3.3.2 Just in time 

Just in time innebär att leverera ett projekt enligt budget samt i utlovad tid och kvalitet. 

Transporter ska helst ske från fabrik och levereras direkt till byggarbetsplatsen utan 

mellanhänder. För att just in time ska fungera behöver projektet ha samverkansavtal med 

bygghandeln eller grossist (Fernström, 2009). Just in time är en omtyckt produktionsfilosofi 

med syftet att ha en låg lagerstatus. Begreppet handlar om att med kontinuerlig 

kvalitetsförbättring kunna eliminera avfall och för att minska mängden spill genom att 

minimera den mängden av material som går till produktionen. Det handlar även om att 

minska ställtider som uppstår vid överproduktion. För att förtydliga användandet av just in 

time är att det material som ska användas ska inte tillverkas före det är efterfrågat. Alltså att 

korrekt material ska levereras precis innan det ska användas och ska vara rätt mängd samt 

vara i efterfrågad kvalitet (Kallay & Loven, 2015). 

3.3.3 Jidoka 

För att minimera fel, ständigt arbeta med förbättringar och dela erfarenhet används Jidoka 

(Fernström, 2009). Syftet med Jidoka är att bygga in kvalitet i de olika processerna genom 

att använda medarbetarnas kunskap och att de för sin kunskap vidare. På så vis ska fel 

upptäckas tidigt för att kunna stoppa felet innan nästa steg genomförs i produktionen (Kallay 

& Lovén, 2015) 

3.3.4 Kaizen 

För att ständigt förbättra alla delmoment på arbetsplatsen används Kaizen. Det är en metod 

som ska användas kontinuerligt och pågår under en längre period för att den ska 

implementeras i arbetssätten. Metoden ska ge arbetarna en bättre arbetsplats och att det är 

enklare att upptäcka avvikelser och svinn i produktionen. Kaizen ska inte förändra hela 
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produktionen utan meningen är att minimera de fel som uppstår för att få en effektiv process 

(Kallay & Loven, 2015). 

3.3.5 5S 

En annan metod kallas för 5S vilket är sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa 

vanor. Denna metod blir aktuell när materialet lagras på arbetsplatsen. Lager ger mer arbete, 

risker och värdeskador, där det blir stölder, behöver leta upp material, flytta lager och svinn. 

Byggprojekt som är i städer och inte har utrymme för lagring är oftast framgångsrika och 

lönsamma, eftersom det inte har plats för lagring av varor (Fernström, 2009). 
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4 ANSVARSFÖRDELNING GÄLLANDE AVFALLSHANTERING 

Det här kapitlet tar upp vem som har ansvaret för det avfall som uppstår och vilka 

förordningar, lagar och krav som gäller vid hantering av spill och avfall från 

byggarbetsplatser. Även vad för roll kommunen har kring avfallshantering samt vilka 

nämnder i kommunen som berör avfallsfrågan tas upp. 

4.1 Nationell nivå 

De myndigheter på nationell nivå som berör byggavfall är Arbetsmiljöverket, Boverket och 

Naturvårdsverket. Avfallshanteringen påverkas av Kretsloppsrådet och de nationella 

miljökvalitetsmålen Giftfri miljö samt God bebyggd miljö. Förutom förordningar, lagar och 

krav så existerar det frivilliga miljöåtaganden från näringslivet som har målet att minska 

bygg- och rivningsavfallets mängd samt påverkan. 

4.1.1 Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 

Gällande byggnads- och anläggningsarbete enligt Arbetarskyddsstyrelsens 

författningssamling, AFS (1999:3) 54 § ska byggavfall i tillräcklig utsträckning kunna lagras, 

sorteras och föras bort. Vid all hantering av avfall på byggarbetsplatsen ska ske på ett säkert 

sätt. AFS (1999:3) tillägg för 54 § säger att det är viktigt att det finns sorteringskärl och 

utrymme för sortering på byggarbetsplatser där byggavfall sorteras i flera fraktioner. Enligt 

AFS (1999:3) tillägg 18 § gäller att det är ordning på byggarbetsplatsen för att minimera 

risker för skador. För att det ska vara möjligt att uppnå ska överblivet spill- och byggavfall 

sorteras och hanteras på lämpligt sätt samt att det finns tillräckligt med containrar för 

avfallet. 

4.1.2 Boverket 

Boverket har ansvaret över de gällande byggreglerna som ska styra utformningen vid ny- och 

ombyggnad (Stockholm stad, u.å.). De ska förmedla information inom sektorsområdet och 

ska följa miljömålet God bebyggd miljö. Deras arbete grundar sig ifrån PBL, 

bostadsförsörjningslagen samt delar ur miljöbalken (Boverket, 2017-05-03). 

Boverket strävar efter att utvecklingen framåt ska leda till ett hållbart samhällsbyggande med 

hjälp av framåtsiktande arbete som grundar sig på kompetens och kunskap. Några viktiga 

delar är; En effektiv byggprocess och samhällsbyggnadsprocess, vid planering kunna minska 

att fel och problem uppstår och att miljöer ska motsvara människors behov (Boverket, 2017-

04-11). 
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4.1.3 Naturvårdsverket 

Avfall är ett av flera områden som Naturvårdsverket har ansvar för (Naturvårdsverket, 2015-

08-15). Naturvårdsverket utfärdar bland annat föreskrifter, handböcker och allmänna råd 

inom avfallsområdet. De har även ett särskilt avfallsråd bestående av ledamöter från olika 

samhällsområden. Rådet hanterar frågor som är aktuella inom avfallsområdet (Stockholm 

stad, u.å.). 

4.1.3.1. Nationell avfallsplan 

Det är Naturvårdsverket som ansvarar för att det ska finnas en nationell avfallsplan i Sverige. 

Dagens avfallsplan är uppbyggd på ett annat sätt än tidigare år, då lades det fokus på nya 

mål, goda exempel och nya åtgärder för olika aktörer. Nu ligger fokus på att analysera den 

nuvarande situationen och fortsätta det pågående arbetet men även att beskriva 

målsättningen som är bestämd politiskt. Syftet med avfallsplanen är att ge överblick över de 

styrmedel, åtgärder och mål som finns för att förebygga avfall. Men även att använda 

avfallstrappan på korrekt sätt och minska användningen av farliga ämnen. Planens 

långsiktiga mål är att få en cirkulär ekonomi där så lite avfall som möjligt ska uppstå i 

samhällets kretslopp. Produkterna ska utformas hållbart med möjlighet till återanvändning 

samt att kunna utesluta farliga ämnen. Den nationella avfallsplanen har gjort skillnad för 

flera kommuners arbete gällande förebyggande av avfall. Där kommunerna har frågat efter 

en plan eller program med olika konkreta exempel på att förebygga avfall med en koppling 

till EU:s arbete för en cirkulär ekonomi (Naturvårdsverket, 2000). 

I Sveriges avfallsplan mellan 2012 och 2017 var några prioriteringarna följande: hantering av 

avfall inom bygg- och anläggningssektorn, avfallsbehandling. Prioriteringarna har skett på 

grund av synliga brister och förbättringspotential med hushållning av miljö och resurser 

(Naturvårdsverket, 2012b). 

4.1.4 Miljöbalken och PBL 

Det finns två stycken olika lagar som går parallellt med varandra när det gäller avfall och det 

är miljöbalken och PBL. Miljöbalken innehåller bestämmelser för olika typer av avfall och 

vems ansvaret är samt hur hanteringen ska gå till. I PBL finns det lagar om avfall som 

uppkommer vid bygg- och rivningsåtgärder (Sveriges Byggindustrier, 2017). Vid 

bygglovsanmälan, planläggning och förhandsbesked enligt PBL 2 kap. 5 § för ett 

byggnadsverk måste det finnas instruktioner om hur marken är lämpad till bland annat 

avfallshantering (SFS, 2010:900).  

Den lagstiftning som är övergripande för avfall och avfallshantering finns i miljöbalken. Det 

finns även förordningar, allmänna råd och föreskrifter som är kopplade till miljöbalken som 

gäller för avfall. Det finns två förordningar under miljöbalken som berör byggsektorns avfall 

och dessa är avfallsförordningen och förordningen angående miljöfarlig verksamhet samt 

hälsoskydd. Enligt den förstnämnda ska det finnas en renhållningsordning med 

bestämmelser om hantering av avfall och ska finnas i varje kommun (Boverket, 2004). 
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Miljöbalken 1 kap. 1 § ska gynna en hållbar framtid och dess utveckling för en god miljö till 

kommande generation. Denna balk används för att; skydda miljön och människors hälsa, 

vårda och skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer, bevara den biologiska mångfalden 

samt återvinning och återanvändning av material, energi och råvaror (SFS 1998:808). I 

miljöbalken återfinns EU-direktiv och grundläggande lagar om avfallshantering. Det är 

många andra lagar som har kopplingar till miljöbalken. (Naturvårdsverket, 2018-08-27). 

Kapitel 15 i miljöbalken tar upp lagar om avfall, där 1 § förtydligar vad avfall är och att det är 

innehavaren som ska göra sig av med avfallet (SFS 1998:808). Kapitlet nämner även när ett 

material blir ett avfall och när det upphör att vara ett avfall (SFS, 2016:782). 

4.1.5 Avfallsförordning 

Enligt 1 § i avfallsförordningen omfattar den bestämmelser som finns om avfall och hantering 

av avfall. Vissa typer av avfall och dess hantering har ytterligare bestämmelser som finns i 

andra förordningar och föreskrifter. Avfall kategoriseras genom en sexsiffrig kod som 

beskriver avfallet bäst. När en avfallskod väljs ska den som kategoriserar avfallet identifiera 

källan till avfallet och välja en avfallskod tillhörande rätt kapitel beroende på typ av avfall. 

Avfallsförordningen tar upp hur olika typer av avfall ska tas om hand beroende på sorts 

material, vart det ska ta vägen och när som förordningen tillämpas eller ej. Den fungerar som 

ett stöd till 8 och 15 kap i miljöbalken (SFS 2011:927). 

4.2 Lokal nivå 

Alla kommuner i Sverige är skyldiga att använda en avfallsplan som är uppbyggd av 

miljöbalken (SFS 1998:808). Innehållet i en kommunal avfallsplan får kommunen själv 

påverka utifrån kommunens egna förutsättningar och därmed bestämma hur arbetet ska 

genomföras (Örebro kommun, 2014).  

Det är huvudsakligen miljöbalken och dess tillhörande förordningar som styr den 

kommunala avfallshanteringen. Avfallsplanen för kommuner ska omfatta allt avfall men 

kommunerna tar oftast enbart fokus på hushållsavfallet (Västerås stad, 2014). 

Naturvårdsverket har föreskrifter om hur den kommunala avfallsplanen ska hantera och 

förebygga avfall. Föreskrifterna bestämmer att avfallsplanen ska innehålla syfte, mål, 

åtgärder och styrmedel för det avfall som kommunen ansvarar för. Den ska också innehålla 

mål och åtgärder för att förebygga och hantera avfall som kommunen inte ansvarar för samt 

hur kommunen kan påverka att minska det här avfallet (NFS 2017:2). 

Miljö- och hälsoskydd, kemikaliehantering och naturvård är de yttersta områden 

miljönämnden har ansvar för (Svenskt Näringsliv, 2014). Byggnadsnämndens uppgifter är 

bland annat att sträva efter en god och estetiskt tilltalande byggnadskultur samt 

landskapsmiljö. En annan uppgift är att följa kommunens utveckling med frågor inom 

byggande och planläggning men även samarbeta med andra myndigheter och organisationer. 

Nämnden måste besöka arbetsplatsen minst en gång under arbetsprocessen (SFS 2010:900). 
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4.3 Byggbranschen 

För att minska avfall vid nybyggnation har ett Re:Source-finansierat projekt startats av 

Hållbar Utveckling Skåne, som tar upp förslag och krav för att minska avfallet för både 

privata och offentliga upphandlingar. Deltagarna i projektet är från byggbranschen och några 

av dem är Lunds universitet, NCC, Skanska, Svedala bygg, Helsingborgs stad, med flera. 

Deltagarna har tillsammans kunskap och många olika infallsvinklar för byggbranschen samt 

hur upphandlingar ska göras. Förhoppningen med projektet är att de framtagna kraven och 

förslagen ska användas som inspiration för att minska avfallet i byggbranschen (ByggNorden, 

2018-06-07). 

Kretsloppsrådet är byggbranschens riktlinjer för avfallshantering vid byggande och rivning. 

Syftet som Kretsloppsrådet var att förbättra resurshanteringen inom byggbranschen och följa 

kraven i lagstiftningen samt miljöbalkens regler (Sveriges Byggindustrier, 2017). Det är en 

frivilligt miljöåtagande och ideell förening som består av cirka 40 olika 

branschorganisationer inom bygg- och fastighetssektorn med uppgift att förbättra och 

effektivisera byggsektorns miljöarbete. Rådet är byggsektorns företrädare gällande miljöfråga 

mot myndigheterna och staten (Boverket, 2004). Kretsloppsrådets riktlinjer innehåller 

information om hur upphandling av entreprenader, avfallshantering och källsortering ska 

hanteras vid byggproduktion, det är Sveriges Byggindustrier som ser till att riktlinjerna är 

uppdaterade. Enligt riktlinjerna finns det tre skäl till att sortera avfallet, för hälsa och miljö 

på arbetsplatsen, för att den yttre miljön ska skyddas samt för ekonomin. Riktlinjerna 

innehåller rekommendationer och exempel på hur avfallet kan minskas, de har även en lista 

över farligt avfall och en lista för vad som ingår i basfraktionerna och vilken skyltning de ska 

ha (Sveriges Byggindustrier, 2017). 

I kretsloppsrådet finns det branschnormerade texter som är en överenskommelse om hur 

avfallshanteringen ska gå till vid byggande. Några punkter ur texten är (Sveriges 

Byggindustrier, 2017): 

• Om fraktionerna på byggarbetsplatsen är färre än basnivån se avsnitt 3.2 Fraktioner 

för byggbranschen ska det vara särskilt motiverat. 

• Alla underentreprenörer ska ta sortera sitt eget avfall. 

• Fraktionerna deponi och blandat avfall ska minimeras. 

• Alla pallar ska sorteras enligt Retursystem Byggpall standardformat. 

• Containrar ska markeras på ritningar var de ska vara placerade. 

• Entreprenören för byggprojektet ska utse en person som ska vara ansvarig för 

avfallshanteringen på byggarbetsplatsen och ska ske senast på startmötet 

4.4 Byggherren 

Det är byggherren som har ansvaret för att byggnaden når god kvalitet och att alla kraven 

från bygglagstiftningen uppfylls samt att kontroller sker under byggandet med tillräcklig 

omfattning. Byggherren behöver se till så att alla väsentliga tillstånd finns (AFS 2009:2). 
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Byggherren har det yttersta ansvaret och ska följa alla förordningar, lagar och krav som 

samhället gett ut gällande byggverksamheten. Det är byggherren som skriver och går igenom 

alla avtal med berörda parter för byggnationen (Rèvai, 2013).  

Byggherren ska uppföra en kontrollplan över arbetet som innehåller vilka kontroller som 

behöver göras på byggarbetsplatsen och vem som ska kontrollera dessa punkter. En punkt 

som kontrollplanen ska innehålla är hur avfall och farligt avfall ska hanteras. När byggherren 

har ett förslag på kontrollplan och andra tekniska handlingar ska de skickas in till 

byggnadsnämnden för granskning (Mattsson & Hagander, 2011). 
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5 RESULTAT 

Det här kapitlet innehåller information och statistik om det valda företaget samt information 

om Västerås kommun och Örebro kommun. Kapitlet beskriver och förtydligar även 

avfallshanteringen på respektive byggarbetsplats som grundas på intervjuerna med 

platscheferna. 

5.1 Avfallshantering och avfallsplan i kommuner 

5.1.1 Västerås kommun 

Västerås kommun hade 150 154 stycken folkbokförda invånare år 2017. Kommunens 

befolkningstäthet ligger på 156,6 invånare per km² och en landyta på cirka 95 800 hektar 

(SCB, u.å.).  

Med Västerås avfallsplan är det främsta syftet att få en överblick av den nuvarande 

avfallshanteringen, att avfallshanteringen utvecklas och styrs på rätt sätt, metoder för att 

minska avfallsmängden och ska vara ett hjälpmedel för att bemöta samhällets utveckling och 

krav. Utvecklingen för Västerås stad följer till en avsevärd del den nationella utvecklingen 

gällande avfallshanteringen. Västerås avfallsplan består av avfallshantering och 

renhållningsordning. Den nuvarande avfallsplanen täcker tidsspannet 2014–2019. Den 

avdelning som har det övergripande ansvaret för avfallsplanering och avfallshantering är 

återvinningsenheten inom tekniska kontoret. Västerås stad har utformat sina mål i den 

kommunala avfallsplanen utifrån nationella, regionala samt lokala mål, men även utifrån den 

aktuella lagstiftningen och tidigare avfallsplaner. Avfallsplanen har både inriktningsmål, 

åtgärder och mätbara mål inom: avfallets mängd och farlighet, resurshushållning, hälsa och 

miljö, samt nedskräpning (Västerås stad, 2014). 

De nämnder i Västerås stad som berör byggavfall är byggnadsnämnden och miljö- och 

konsumentnämnden (Västerås stad, u.å.b). Västerås byggnadsnämnd ansvarar för 

myndighetsutövning gällande detaljplanering, bygglov och fysisk planering samt tillsyn av 

byggverksamheten som sker i Västerås. De har även ansvaret för stadens 

lantmäteriverksamhet (Västerås, 2018-10-25). Miljö- och konsumentnämnden är ansvariga 

för tillsyn över avfallshantering enligt miljöbalken (Västerås stad, 2014).  

5.1.2 Örebro kommun 

Det var 150 291 personer folkbokförda i Örebro kommun år 2017. Deras landyta är cirka 137 

300 hektar med en befolkningstäthet på 109,5 invånare per km² (SCB, u.å.).  

Avfallsplanens syfte för Örebro kommun är att minska avfallets mängd med hjälp av olika 

mål, åtgärder och återvinning samt att minska risken med avfallet. Avfallsplanen används för 

att på ett långsiktigt sätt styra avfallshanteringen i kommunen mot en mer hållbar framtid för 
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samhället och för att överblicka den nuvarande hanteringen av avfallet. Den aktuella 

avfallsplanen gäller 2015–2018. Kommunens riktlinje är att komma högre upp i 

avfallstrappan med avfallet och att det ska vara enkelt att sortera avfallet. Idag är kommunen 

på trappsteg 2 och 3 där det finns kapacitet till förbättring att minska avfallet genom att öka 

källsorteringen. Avfallsplanen har en varaktighet på fyra år och korrigeras vid behov (Örebro 

kommun, 2014). 

Vad gäller byggavfall ska det sorteras så nära byggarbetsplatsen som möjligt. Det är dyrare 

för företagen att lämna in avfallet osorterat än sorterat, vilket leder till att de flesta företag 

med byggavfall sorterar sitt avfall för att det blir billigare. Det är verksamheten som ansvarar 

för att verksamhetsavfallet ska hämtas, men det får själva välja vilka aktörer de vill anlita för 

arbetet (Örebro kommun, 2014). 

Renhållningsordningen som bygger på miljöbalken innehåller en avfallsplan och föreskrifter 

för avfallshantering. I föreskrifterna redovisas de olika aktörernas skyldigheter och ansvar 

och hur sortering av avfallet ska utföras. Hur avfallsmängden och dess farlighet ska minskas i 

kommunerna beskrivs i avfallsplanen och den är uppbyggd av Naturvårdsverkets föreskrifter 

om kommunala avfallsplaner (Örebro kommun, 2014). Avfallsarbetet i Sverige ska följa en 

röd tråd och därför används målen som finns i den nationella avfallsplanen även på 

kommunal nivå. På den kommunala nivån har målen från den nationella avfallsplanen 

utvecklats och anpassats till kommunen. I avfallsplanen finns det tre mål: minska avfallet, 

avgifta kretsloppet och öka återvinningen (Örebro kommun, 2014). 

De nämnder i Örebro kommun som hanterar byggavfall är byggnadsnämnden och 

miljönämnden (Örebro kommun, 2017-04-21). Hantering av avfall som inte det kommunala 

renhållningsansvaret omfattas av görs genom tillsyn. Det är miljönämnden som utför tillsyn i 

Örebro kommun när det gäller avfallshantering. Tillsynen utförs mot miljöfarliga 

verksamheter och hur de sorterar avfall samt så att förvaring och transport av farligt avfall 

sker på rätt sätt. Kontroll av avfallsanläggningar är också något som ingår i tillsynsansvaret 

som nämnden har (Örebro kommun, 2014). I Örebro kommun ansvarar byggnadsnämnden 

över flertalet områden. Ansvarsområdena är bland annat detaljplanering, trafikplanering, 

naturvård, lantmäterimyndighet och bygglov (Örebro kommun, 2018-10-02).  

5.1.3 Sammanställning av kommunerna 

Både Västerås och Örebro kommun har egna kommunala avfallsplaner som ska följas utöver 

den nationella avfallsplanen. Kommunernas egna mål i sin avfallsplan bygger på de mål som 

finns i den nationella avfallsplanen (Västerås stad, 2014; Örebro kommun, 2014). Tabell 1 

visar en sammanfattning från kapitel 5 över kommunerna Västerås och Örebro. 

Tabell 1. En sammanfattning över kommunerna. 

 
Västerås Örebro 

Folkbokförda i 
kommunen 2017 
(st) 

150 154 150 291 
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Landyta (hektar)  95 800 137 300 

Nämnder som 
berör byggavfall 

- Byggnadsnämnden  
- Miljö- och 
konsumentnämnden 

- Byggnadsnämnden  
- Miljönämnden 

Avfallsplanen Gäller 2014 - 2019 Gäller 2015 - 2018 

- Består av avfallshantering och 
renhållningsordning 

- Består av avfallshantering och 
renhållningsordning 

Syftet med 
avfallsplanen 

- En överblick av den nuvarande 
avfallshanteringen 
 
- Ett avfallshanteringen 
utvecklas och styrs på rätt sätt  
 
- Metoder för att minska 
avfallsmängden  
 
- Ska vara ett hjälpmedel för att 
bemöta samhällets utveckling 
och krav. 

- Minska avfallets mängd med 
hjälp av olika mål, åtgärder och 
återvinning samt att minska 
risken med avfallet.  

 
- Att överblicka den nuvarande 
hanteringen av avfallet. 
 
- Ett långsiktigt sätt styra 
avfallshanteringen mot en mer 
hållbar framtid för samhället 

Mål med 
avfallsplanen 

• Minska avfallets mängd 
• Farlighet 
• Resurshållning 
• Hälsa och miljö  
• Ekonomi 
• Service och kvalitet 
• Mark och utrymme 
• Nedskräpning 

• Minska avfallet 
• Avgifta kretsloppet 
• Öka återvinningen  
• Komma högre upp i 

avfallstrappan 

5.2 Avfallshantering inom företaget 

Ur interna dokument framgår det att det är ungefär 15 000 anställda på företaget och deras 

bygg- och anläggningsverksamhet genererar stora mängder avfall. Företagets målsättning är 

att alla delar i verksamheten ska ha en så materialeffektiv produktion som möjligt. Där 

avfallsmängdens uppkomst ska minskas och att återanvända det som är möjligt. Avfallet som 

uppstår i företaget ska hanteras på ett miljömässigt korrekt sätt med hänsyn till alla lagar, 

krav och förordningar som finns. Från bygg är de största mängderna avfall som uppstår 

blandat, brännbart och fyllnadsmassor. För att företaget ska minska sitt avfall arbetar de med 

att på ett mer korrekt sätt beräkna mängden material som behövs i produktionen. En 

fraktion som är prioriterad är gips då ökad återvinning minimerar mängden som hamnar på 

deponi. Företaget har ett dotterbolag som återvinner avfallet från anläggnings- och 

byggprojekt som förebygger och återvinner avfall för att bidra till en hållbar bygg- och 

anläggningsbransch. 
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Statistiken för figur 3 och tabell 2 inkluderar den svenska verksamheten för företaget och är 

begränsad till det avfall som hanteras av företagets centrala avfallsleverantör. År 2017 hade 

företaget 61 503 ton avfall inom bygg och vilka fraktioner samt deras mängd syns i figur 3. 

Hur avfallet hanteras av avfallsleverantören kan ses i tabell 2. 

 

Figur 3. Stapeldiagrammet visar mängden avfall, sorterat i fraktioner för bygg (Interna dokument). 

Tabell 2. Tabellen visar hur de sorterade fraktionerna hanteras av företagets centrala 
avfallsleverantörer (Interna dokument). 

Hanteringsmetod per fraktion, 2017 

Fraktion Deponi 
% 

Förbränning 
% 

Återvinning 
% 

Blandat avfall 17 76 7 

Fyllnadsmassor 27 
 

73 

Brännbart 
 

100 
 

Trä 
 

100 
 

Skrot och metall 
  

100 

Deponi 100 
  

Gips 50 
 

50 

Slam 50 
 

50 

Farligt avfall 50 50 
 

Papper 
  

100 
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5.3 Bostadsprojekt, Västerås 

Byggarbetsplatsen som besöktes i Västerås är ett projekt med 63 stycken bostäder om 2 - 4 

rok som varierar mellan 65 och 120 m² och är beläget ungefär fem kilometer utanför centrala 

Västerås. Detta projekt var i slutskedet. Det är Ragnsells som ansvarar för hämtning av 

avfallet och projektvis följs inte den kommunala avfallsplanen upp, det är något som kontor 

och ledning anses hantera och ha med i det som de meddelar till sina medarbetare. Den 

intervjuade platschefen kommer nedan att benämnas som platschef bostadsprojekt och 

intervjufrågor redovisas i Bilaga 1 (personlig kommunikation, 2018-11-19). 

5.3.1 Intervju med platschef bostadsprojekt 

5.3.1.1. Avfallshantering 

Det finns inte någon standard för avfallshantering på företaget i dagsläget. Det är platschefen 

som har det högsta ansvaret för avfallshantering på byggarbetsplatsen men arbetet delegeras 

ofta till en arbetsledare på projektet (personlig kommunikation, 2018-11-19).  

För tillfället har företaget inget standardiserat arbetssätt men produktionsmetoder börjar det 

komma mer av. Platschef bostadsprojekt har tidigare arbetat på företag som har använt Lean 

och har därför tagit med det i sina projekt. Däremot ska det levereras just in time på det som 

är möjligt. BIM har börjat komma in mer och mer, de projekt som är nystartade inom 

företaget har börjat använda sig av detta i en större utsträckning än vad det gjorts i 

bostadsprojektet. För projektet har BIM använts gällande tak och innerväggar där kontroll av 

kollisioner gjorts. På grund av den branta taklutningen som dessa bostäder har så har det 

inte varit uppenbart vart alla ventilationskanaler ska dras och därför har BIM underlättat i 

projektet (personlig kommunikation, 2018-11-19). 

I början av projekten är det en genomgång där det diskuteras vad alla de delaktiga tycker och 

tänker gällande den framtagna APD-planen. Något som tas upp här är om alla tycker att 

placering av containrar är bra eller dålig. APD-planen gås igenom på varje möte när 

underentreprenörer finns på plats för att notera för alla vilka fraktioner som finns på plats för 

tillfället. Alla ska städa undan efter sig och det blir större problem och ställer större krav ju 

fler aktörer som finns på plats samtidigt. Det är enligt platschef bostadsprojekt lättare för de 

underentreprenörer som är på plats under kortare tider att slarva, därför är det viktigt att 

påpeka hur det ska göras redan från start. Under veckoavslutsmötena varje fredag 

uppdateras arbetarna på byggarbetsplatsen om antingen allmän information från företaget 

eller en ny lag som måste följas. Det skickas även ut informationsmail med jämna mellanrum 

(personlig kommunikation, 2018-11-19). 

5.3.1.2. Fraktioner 

Fraktioner som uppstår i bostadsprojektet är metall, brännbart, trä, cellplast, farligt avfall, 

fyllnadsmassor, gips och isolering. När det går åt mycket isolering och gips tas extra 

containrar in, samtidigt minskas vissa containrar i storlek under vissa tillfällen. Till gips och 
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isolering används oftast containrar som är på 8 eller 10 m³. Alla fraktioner sorteras alltid för 

sig, osorterat är dyrt och undviks. För företaget i Västerås hamnar gips och isolering på 

deponi då Ragnsells inte har någon anpassad återvinningsstation. Även om det på 

byggarbetsplatsen sorteras som gips och isolering läggs det slutligen på deponi. Det här är 

något som företaget ligger på att Ragnsells ska åtgärda (personlig kommunikation, 2018-11-

19).  

Avfallsmängderna varierar i de olika byggskedena. När det är arbete med grunden går det åt 

mycket cellplast, armering och plast. Under det skedet sorteras avfallet i fraktionerna metall 

och brännbart. Cellplast sorteras som plast men hamnar i brännbart i slutändan hos 

Ragnsells. När stommen byggs uppstår fraktionerna trä, metall och brännbart. 

Stomkomplettering är den del i byggnationen där mest spill och avfall uppstår, fraktionerna 

som uppstår är stålreglar, gipsskivor och isolering. I slutskedet är det brännbart och när 

själva byggnationen är färdig blir det städning på byggarbetsplatsen (personlig 

kommunikation, 2018-11-19).  

Det blir mycket spill av förpackningar och emballage som leveranserna kommer i. Wellpapp 

har i vissa skeden krävt en separat container. Det undersöktes dock i tidigt skede om det 

skulle vara värt att använda en komprimeringsmaskin för wellpapp, något som ansågs vara 

för dyrt för bostadsprojektet. Plast hamnar i brännbart men det är svårt att få det att ligga 

kvar, det hade krävts en sluten container för att sortera plasten i. Pallar som leveranserna 

kommer på läggs på hög och körs till Norrlands träpall när det är ungefär 100 stycken 

(personlig kommunikation, 2018-11-19). 

5.3.1.3. Deponi 

Om avfall blandas på byggarbetsplatsen hamnar det på deponi. Det är lätt att isolering 

hamnar i brännbart och det leder till att allt innehåll i containern blir deponi. Därför är det 

viktigt att märka containrarna noga och att var sak ska ha sin plats. Platschef bostadsprojekt 

anser att det är viktigt att minska på mängden avfall som sorteras som deponi och att det är 

en onödig fraktion som måste bort (personlig kommunikation, 2018-11-19).  

5.3.1.4. Farligt avfall 

Det farliga avfallet på byggarbetsplatsen hamnar i ett skåp som Ragnsells bistår med. I detta 

förvaras bland annat aerosol, fogskum, belysning och el-avfall. Oftast är det som ställs in i 

skåpet använt och tomt, dessutom sorteras det i förslutna kärl i skåpet. Ragnsells hämtar 

sedan innehållet i skåpet, något som skett ungefär fyra gånger totalt under bostadsprojektet 

(personlig kommunikation, 2018-11-19). 

5.3.1.5. Materialförvaring 

Förvaring av material beror på vilken typ av material det är. Det som hör till stomme förvaras 

ute på bygget. Trä har legat i tält eller under presenning. Balkonger, trappor och egna 
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plattbärlag har också legat ute. Varje våningsplan har haft en utsatt dag där alla reglar, gips 

och plywood lyfts in i byggnaden (personlig kommunikation, 2018-11-19).  

I vissa fall kommer trappor och balkonger just in time, men för detta projekt fanns det 

mycket utrymme på byggarbetsplatsen och det blev billigare att ta dit mer material på en 

gång. Dessutom kräver balkonger förberedelse innan montage, vilket gör det bra att få in 

dem i god tid. Väggar får däremot inte förvaras på plats utan dessa lyfts in direkt från bilen. 

Väggarna som användes i det här projektet var skalväggar (personlig kommunikation, 2018-

11-19).  

Något som har krävt rätt mängd material på plats i bostadsprojektet är tegelpannor för att 

det har uppstått mycket spill när taket har konstruerats. Det är på grund av att taklutningen 

är ganska hög vilket har gjort det lite speciellt och krävt att mycket har fått lösas på plats. Här 

har det därför blivit mycket spill i form av tegelpannor (personlig kommunikation, 2018-11-

19). 

5.3.1.6. Byggarbetsplatsens yta 

Då ytan som använts är stor har det utan problem fått plats med alla kontorsbodar som 

behövts på byggarbetsplatsen. En nackdel som upplevs när det gäller ytan är att om 

byggarbetsplatsen är liten finns det ingen möjlighet att ta in material i förtid, då är det just in 

time som gäller. När det istället gäller en stor yta är nackdelen att det får plats med för 

mycket. Det kan hända att presenningar med material under ligger orörda i ett halvår och det 

blir svårt att ha koll på vilket material som redan finns på plats. Material kan bli dåligt om det 

legat ute för länge, ett exempel i detta projekt var råspontsluckor till carports som blivit 

dåliga. Själva avfallshanteringen ses enligt platschef bostadsprojekt som enklare om ytan är 

större för då finns det alltid en del av byggarbetsplatsen som är avsedd för containrar. Är 

byggarbetsplatsen mindre får kanske inte de vanliga containrarna på 20 m³ plats och mindre 

containrar måste användas. Om mindre containrar används kan det bli så att de flyttas runt 

på arbetsplatsen, vilket kan röra till det och gör det svårare för arbetarna att hitta 

containrarna. Platschef bostadsprojekt föredrar därför slodor, som är en mindre container, 

som flyttas och sedan töms ut i de stora containrarna (personlig kommunikation, 2018-11-

19).   

5.3.1.7. Containrar 

I bostadsprojektet har byggarbetsplatsens yta inte påverkat avfallshanteringen något särskilt, 

det är endast i slutskedet som antal containrar begränsats då det undviks att ställa dessa på 

färdiga ytor. Det hade varit önskvärt enligt platschef bostadsprojekt att även i slutskedet ha 

utrymme för fler containrar. I snitt har det varit fyra containrar på 20 m³ på plats hela tiden, 

plus några slodor intill byggnationen. Det finns även storlekarna 30, 10 och 8 m³ på 

containrar. Är containrarna mindre måste de tömmas oftare, så även om hyran för en mindre 

container är billigare så kostar det ändå mer då de töms oftare. Det är vikten på containern 

som företaget betalar för, därför ska öppna containrar undvikas till bland annat isolering 

eftersom regnvatten tynger ner och ökar vikten (personlig kommunikation, 2018-11-19).  
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Om placering av containrar ändras under byggets gång måste alla informeras och en ny APD-

plan upprättas. Det upplevs att skyltningen på containrarna när de kommer från Ragnsells är 

otydlig och de har på plats fått märka om containrarna för en ökad tydlighet och att 

märkningarna lossnade från containern vid tömning (personlig kommunikation, 2018-11-19). 

Hur ofta containrarna måste tömmas beror på i vilket skede projektet är i. De stora 20 m³ 

containrarna töms fyra gånger per vecka under arbetet med stomme. De mindre slodona som 

finns runtom på byggarbetsplatsen töms i de stora containrarna dagligen. Det finns 

fortfarande en container på plats för skrot och metall ståendes som skulle tömts för ett tag 

sedan, den är ännu inte tömd för den är i dagsläget svåråtkomlig (personlig kommunikation, 

2018-11-19). 

5.3.1.8. Statistik 

På Ragnsells hemsida kan företaget logga in och se sin statistik för avfall. Statistiken mailas 

även ut månadsvis till varje byggprojekt. Regionskontoret för företaget har nyligen börjat 

jämföra statistiken på projekt i hela regionen och den sammanfattade statistiken mailas ut 

månadsvis (personlig kommunikation, 2018-11-19). 

5.3.1.9. Reflektioner platschef bostadsprojekt 

Förebyggande av avfall sker genom att mängda rätt, få rätt material i rätt tid och även 

använda sig av arbetsberedningar. Med en arbetsberedning går det att diskutera vad och hur 

något ska utföras. Yrkesarbetarna är duktiga på vad de gör, de vet om att med en viss längd 

på till exempel virke blir det mindre spill än med en annan längd. Därför är det viktigt att 

diskutera med yrkesarbetarna samtidigt som mängdningen blir korrekt. Det är sällan som det 

sker byggfel på byggarbetsplatsen då problemen ofta upptäcks och löses innan de byggs in 

och därmed minimerar onödigt spill (personlig kommunikation, 2018-11-19). 

Platschef bostadsprojekt har inte upplevt några skillnader mellan projekt som denne deltagit 

i utan det är oftast liknande mängder avfall. Däremot går det åt mer avfall om alla inte har 

koll på vad de ska göra, vilket leder till mer deponi. Meningen är att alla ska ha koll på vad de 

gör och det börjar med platschefen (personlig kommunikation, 2018-11-19). Här går det 

också att tillägga att de på plats använder sig av Bluebeam som är en programvara för 

mängdning, som platschef bostadsprojekt anser tar bort den mänskliga faktorn vid 

mängdning (personlig kommunikation, 2018-11-19). 

5.4 Kontorsprojekt, Örebro 

I följande kapitel innehåller information gällande platsbesök som presenteras genom en 

sammanställning av utförd intervju. Den byggarbetsplats som besöktes ligger centralt i 

Örebro och är ett kontorsprojekt på sju våningar och en bruttoarea på cirka 23 000 m², varav 

cirka 15 000 m² är kontorsyta med flera hyresgäster. Tidigare har det på platsen där 

kontorsbyggnaden står varit parkering. Vid detta tillfälle håller arbetarna på med 
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rumsinredning och slutfinish i projektet. Suez är anlitade enligt avtal med företaget för 

hämtning av avfall på detta projekt. Avfallet i sig har den kommunala avfallsplanen ingen 

inverkan på arbetet specifikt på arbetsplatsen. Den intervjuade platschefen kommer nedan 

att benämnas som platschef kontorsprojekt och intervjufrågor redovisas i Bilaga 1 (personlig 

kommunikation, 2018-11-20).   

5.4.1 Intervju med platschef kontorsprojekt 

5.4.1.1. Avfallshantering 

För det mesta är det arbetsledaren som är ansvarig för avfallshanteringen som platschef har 

delegerat ut, men i kontorsprojektet är det både arbetsledare och en lagbas som har ansvaret 

(personlig kommunikation, 2018-11-20).  

De använder ingen produktionsmetod på byggarbetsplatsen utöver att material ska komma i 

tid (just in time), inte heller använder företaget i Örebro det överlag. Det arbetas olika i 

projekt till projekt, men det här projektet hade det enligt platschef kontorsprojekt gått att få 

till bättre planering all samordning i projektet har skett med BIM, mycket har varit gällande 

installation för att se eventuella krockar (personlig kommunikation, 2018-11-20).  

Alla på plats ska sortera sitt avfall efter sig eftersom alla har ett ansvar att ta hand om sitt 

eget avfall så det hamnar i rätt container. Det sker genomgångar av APD-planen regelbundet, 

ett av tillfällena är när underentreprenörer köps in. Arbetarna informeras en gång i månaden 

genom interna mail med avtal, AFS eller en bestämmelse om det hänt något nytt. Däremot 

har underentreprenörerna varit slarviga på detta projekt vilket har varit ett stort problem. 

Våningar har inte städats av underentreprenörer som de ska ha gjort så att externa företag 

har fått anlitas för städning. Det är inte mer slarv av en underentreprenör som är på plats en 

kortare tid utan det är personerna och deras företagskultur som spelar roll. Det har även i 

tidigare projekt skett personskador på grund av slarv med städningen (personlig 

kommunikation, 2018-11-20). 

5.4.1.2. Fraktioner 

De fraktioner som uppstår på kontorsprojektet är trä, gips, farligt avfall, plåt/stål, 

fyllnadsmassor, isolering, wellpapp och glas. Fraktionerna töms vid behov, när det gick åt 

som mest material var det två gånger per vecka och det gällde gips. En del stationer hos Suez 

har möjlighet att återvinna och återanvända gips, men annars sorteras det som deponi. 

Under byggtiden har en komprimeringsmaskin för wellpapp/emballage funnits på plats. 

Komprimeringsmaskinen har tömts varannan vecka, vilket är hälften så ofta ifall en 

container hade använts. Ibland har fraktionen blandat avfall också funnits på plats men det 

var sällan. Fraktionerna har i första hand sorterats separat, det är begränsning av yta som 

spelar roll. Deponi är något som enligt platschef kontorsprojekt undviks då det är dyrare än 

de andra fraktionerna (personlig kommunikation, 2018-11-20). 
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Fraktionerna uppkommer mestadels på grund av spill. När det gäller gips till exempel måste 

det beställas 10 - 15 procent mer för att få rätt mängd. Liknande gäller isolering att delar 

skärs bort för att kunna passa och därmed blir till spill. Måttanpassning är däremot något 

som företaget blir bättre med att använda och på så sätt minskar spillet. Två olika fraktioner 

kan sorteras i samma container på grund av utrymmesproblem, något som blir dyrare då det 

kräver eftersortering. Lite mer yta är däremot bättre än att det är så trångt att flera fraktioner 

måste sorteras tillsammans eftersom hyran för en container är låg jämfört med att betala för 

eftersortering. Ju mer som sorteras på plats desto billigare blir det. I början av 

kontorsprojektet när grunden lades var det mycket av fraktionerna cellplast, armering och 

trä. När det var dags för rumsbildning har det varit stål/plåt, reglar, gips och isolering. 

Fraktionen glas har varit med sedan fasaden påbörjades (personlig kommunikation, 2018-11-

20).  

5.4.1.3. Farligt avfall 

Det används ett skåp för det farliga avfallet som uppkommer på byggarbetsplatsen. I skåpet 

förvaras bland annat tomma sprayburkar, färgburkar och batterier. Det är företaget själva 

som ska se till att skåpet finns på plats och det töms vid behov. Skåpet antas ha tömts ungefär 

tio gånger under hela byggnationstiden som är på 2,5 år för tillfället (personlig 

kommunikation, 2018-11-20). 

5.4.1.4. Byggarbetsplatsens yta och materialförvaring 

Platschef kontorsprojekt anser att en liten arbetsyta ger mer ordning på bygget. Om 

byggarbetsplatsen är för stor sprids allt ut mer och folk bryr sig inte lika mycket hur det ska 

skötas. På en stor yta är det också lätt att glömma bort vad som finns på plats så materialet 

eventuellt förstörs. Är byggarbetsplatsen istället liten måste det tas i större beaktning till 

placering av containrar, upplagsplats och övriga stationer (personlig kommunikation, 2018-

11-20). 

Företaget lånar delar av den befintliga byggnaden intill kontorsprojektet som kontor samt 

lunchrum under byggnationstiden. De hyr även en liten del av parkeringen för uppställning 

av fraktioner samt containrar för verktyg. Utöver parkeringen hyr de mark utanför den 

befintliga byggnaden som en upplagsplats. Mellanlagring är också något som sker om det inte 

finns tillräckligt med utrymme på byggarbetsplatsen, något som kan ske om tidplan och 

leveransplan inte går ihop på grund av någon tidigare försening. Den aktuella ytan har skapat 

problem när Suez ska hämta fraktioner. Det har hänt att lastbilen inte kunnat komma fram 

till fraktionerna på grund av att andra lastbilar har stått i vägen och lossat av sitt material och 

därför åkt tillbaka tomhänta (personlig kommunikation, 2018-11-20).  

Utöver den upplagsplats som använts så har material kommit just in time för att lyftas in 

direkt på rätt plan i kontorsbyggnaden. Då gäller det att förbereda så det är möjligt och att 

arbetarna jobbar tills allt är inne. Alla fönster lyftes ned på respektive våningsplan innan 

nästa bjälklag sattes på. Även gipsbuntar och isolering lyftes in på våningsplanen. Det är 
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något som har resulterat i att material vid vissa tillfällen har legat i vägen för arbetarna 

(personlig kommunikation, 2018-11-20).  

Under ett tillfälle i projektet förseglades ett bjälklag med papp som skydd och det gipsades på 

våningen under. När det sedan hamnade regnvatten på bjälklaget rann det ned och förstörde 

gipset. Det resulterade i att gipset fick rivas och blev till spill. Andra exempel där spill har 

uppstått efter det byggts in är om det dyker upp ändringar på ritningar där en vägg ska 

förflyttas en liten sträcka. Det sker eftersom att bygget påbörjas innan projekteringen är helt 

färdig och därför kan vissa saker ändras i slutet av projekteringen som kräver ändringar i 

byggnationen (personlig kommunikation, 2018-11-20).  

5.4.1.5. Containrar 

De containrar som används på kontorsprojektet är fyra till sex stycken på 10 m³, med ett 

snitt på fyra stycken under hela byggnationstiden. Tömning av containrarna antar platschef 

kontorsprojekt vara minst en gång i veckan i dagsläget. Dessa containrar står nu på ett ställe 

men har under tidigare skeden flyttats runt beroende på vart behovet var för tillfället. 

Förutom 10 m³ containrar används även storlekarna 1,5, 8 och 20 m³ på byggarbetsplatsen. 

De containrar på 1,5 m³ har använts på våningsplanen eller runtom på byggarbetsplatsen och 

därefter tömts med hjälp av kranen i en 10 m³ container. I 20 m³ containern har betongspill 

samt rester från slipning av golv och spackling tömts. Fyllda kubiksäckar kan lastas ovanpå 

en container med en annan fraktion då de inte blandas och borttransporteras av Suez utan 

extra kostnad. Fördelen med kubiksäckarna är att de har kunnat användas och fyllas på 

våningsplanen av arbetarna och sedan lyftas ned med kran till marken (personlig 

kommunikation, 2018-11-20).  

5.4.1.6. Statistik 

Varje månad är det byggmöte med beställare där en lägesrapport tas upp. I lägesrapporten 

står mängden fraktioner som tömts den månaden, men även hur många som arbetar på 

byggarbetsplatsen för tillfället och hur tidsplanen ligger till. Platschef kontorsprojekt kan 

ringa Suez i Örebro för att få en rapport därifrån som visar statistik av mängden uppdelat i 

fraktioner. Det anses vara bra att ta upp statistiken med arbetarna som motivering att 

fortsätta, visa upp hur bra det har gått och hur miljömedvetna de är. Inköpsavdelningen kan 

ibland visa statistik för hela regionen gällande avfallsfraktioner pengamässigt. Det syns på 

statistiken att det är billigare ju bättre avfallet hanteras (personlig kommunikation, 2018-11-

20).  

5.4.1.7. Reflektioner platschef kontorsprojekt 

Det finns skillnader mellan olika projekt men de är ändå liknande varandra, det är oftast 

liknande mängd containrar och ungefär samma fraktioner. Avfallstrappan används inte 

aktivt på arbetsplatsen, platschef kontorsprojekt har inte någon större koll på den om det inte 

är något som tas med i statistiken som skickas ut. Men platschef kontorsprojekt säger även 
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att de alltid strävar för att gå framåt när det gäller miljötänket. Hantering av spill och avfall 

på plats anses enligt platschef kontorsprojekt som viktigt och de som arbetar här är duktiga 

på det. Det hanteras genom ett startmöte med företaget som anlitas, i det här fallet Suez. Det 

utförs i ett tidigt skede för att få in kostnaden för spill och avfall redan i anbudet om det är 

möjligt. Här ses det över hur många fraktioner som ska finnas på plats, något som beror på 

vilken byggnadstyp det är. De bästa förutsättningarna är enligt platschef kontorsprojekt när 

det gäller avfallshantering är bland annat att måttbeställa samt försöka tänka och planera in 

avfallstänket tidigt. Det är något som kan ske framförallt redan i projekteringsskedet. Vid 

mängdning på plats använder arbetsledare programvaran Bluebeam istället för att mäta med 

skalstock på pappersritningar för att minska eventuellt spill. Även att ha en bra placering för 

containrar på en mindre byggarbetsplatsyta ses som positivt. Arkitekterna har också ett 

ansvar när de ritar byggnaderna vid val av produkter, hur miljövänliga produkterna är 

(personlig kommunikation, 2018-11-20). 

5.5 Sammanställning av intervjuerna 

Tabell 3. En sammanfattning över likheter och olikheter mellan byggarbetsplatserna i Västerås och 
Örebro. 

 
Bostadsprojekt Västerås Kontorsprojekt Örebro 

Byggnadstyp Flerbostadshus Kontorsbyggnad 

Storlek på 
byggarbetsplatsen 

Stor, mycket yta runtom Liten, begränsat med annan 
mark och bebyggelse runtom 

Ansvarig för 
avfallshantering på 
byggarbetsplatsen 

Platschef, delegerat till 
arbetsledare 

Platschef, delegerat till 
arbetsledare och lagbas 

Ansvarig för 
avfallshämtning 

Ragnsells 
(kan inte återanvända eller 
återvinna isolering och gips) 

Suez 
(kan återanvända eller 
återvinna isolering och gips) 

Produktionsmetod Ingen standard, just in time Ingen standard, just in time 

Kontorsbodar Ja, placerade på 
byggarbetsplatsen 

Nej, inhyrda i befintlig lokal i 
närheten 

Containrar (snitt) 4 st på 20 m3 + slodor 
Tömdes 3 ggr/vecka vid 
stomme  

4 st på 10 m3 + flera på 1,5 m3 
+ kubiksäckar 
Töms vid behov, antas minst 1 
gång/vecka 

Slutna containrar Ja till isolering Nej, aldrig 

Märkta containrar Ja med egna A3 skyltar Ingen information 

Placering av 
containrar 

Alltid på samma plats Olika platser i olika skeden 
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Farligt avfall Töms 4 gånger totalt Hittills tömts 10 gånger totalt 

Möten Genomgång av APD-plan i 
början 
 
1 gång varje vecka 

Genomgång av APD-plan i 
början 

Informationsutskick Varje månad Varje månad 

Olikheter med 
fraktioner 

Mer fyllnadsmassor Glas och wellpapp 

Arbetsyta -Föredrar stor arbetsyta 

-Får plats med containrar och 
material 
 
-Kan glömma bort material 

-Föredrar mindre arbetsyta 
 
-Håller koll på allt 
 
-Mer logistiktänk 

Onödigt spill för 
projektet 

Tegelpannor och 
råspontsskivor till carportar 

Glas och gips 

Statistik Via Ragnsells Via Suez 

 

Kallay och Lovén (2015) studerade byggavfall och ställtider i sitt examensarbete och 

analyserade därför avfallsstatistik för utvalda byggprojekt. I det ena byggprojektet de 

undersökte tillhandahöll de mängden byggavfall som 115,7 ton och kunde beräkna mängden 

avfall till 36,79 kg/m2 BTA (Kallay & Lovén, 2015). Utifrån deras examensarbete och den 

information givet från intervjuerna i 5.3 och 5.4 har antaganden gjorts för att kunna få fram 

en lämplig beräkning av avfallsmängderna i det aktuella arbetet. Då den insamlade datan inte 

överensstämmer med Kallay och Lovén kommer datan i tabell 4 redovisas i m3/BTA. Det har 

antagits på ett ungefär utifrån intervjuerna att bostadsprojektet har pågått i 24 månader och 

kontorsprojektet 30 månader för att få ut den totala mängden avfall som uppkommit. 

Tabell 4. Projektens avfallsmängd. 

 
Bostadsprojekt, 
Västerås 

Kontorsprojekt, 
Örebro 

BTA ca. 6600 m2 ca. 23 000 m2 

Avfall per månad (tömning 
2ggr/vecka) 

2560 m3 1280 m3 

Projektets längd 24 månader 30 månader 

Total mängd avfall  61 440 m3 38 400 m3 

Avfall i m3/BTA 9,3  1,7  
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Figur 4 är en skiss på hur de olika arbetsplatserna är utformade utifrån de tillhandahållna 

APD-planerna. I bostadsprojektet fanns det två APD-planer, en från slutskedet och en hur 

det varit tidigare under byggtiden, i figur 4 är det APD-planen som varit gällande under 

byggtiden och inte slutskedet som använts som grund. Eftersom de intervjuade personerna 

vill vara anonyma behöver även projekten vara anonyma därför har vi valt att visa en 

förslagsskiss på detta. Figur 4 visar skillnaden på arbetsytan runt om byggnationerna (grå 

yta), alltså hur stor yta de kan använda sig av för att placera ut containrar, arbetsstationer 

och bodar. Här syns det att bostadsprojektet har en betydligt större yta att röra sig med än 

vad kontorsprojektet har. Kontorsprojektet har hyrt extra mark för att kunna förvara 

material vilket kan ses i figuren. 

 

Figur 4. Skillnaden på arbetsyta för bostadsprojektet och kontorsprojektet. Projekten har inte denna 
form i verkligheten. Bilden är enbart till för att visa skillnaden på storleken och arbetsytan och är 
skalenlig. För bostadsprojektet ingår byggparkering i arbetsytan. 
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6 DISKUSSION 

I det här kapitlet diskuteras hur byggarbetsplatsernas yta och läge har för betydelse vid 

avfallshantering. Vilka skillnader det finns mellan bostadsprojektet och kontorsprojektet 

gällande avfallshantering och vilka ansvarsområden som finns, samt vad som kan ha 

påverkat arbetets resultat. 

6.1 Typer av spill och avfall 

Vid en nybyggnation finns det riktlinjer från Kretsloppsrådet på en basnivå för fraktioner 

som uppstår vid ett projekt, dessa tas upp under 3.5 Fraktioner för byggbranschen. Det är 

typ och storlek på projekt som styr vilka fraktioner som uppstår. När det kommer till 

bostadsprojektet har fraktionerna bestått av metall, brännbart, trä, cellplast, farligt avfall, 

fyllnadsmassor, gips och isolering. Det som skiljer sig från Kretsloppsrådets riktlinjer är plast 

och el-avfall. Eftersom plast är lätt flyger det enkelt iväg när det blåser och därför behövs en 

sluten container att förvara plasten i. En sluten container kostar mycket och det är därför 

bostadsprojektet har valt att inte använda sig av en sådan container utan har slängt plast i 

brännbart istället. Det el-avfall som uppstått har underentreprenörer själva tagit hand om 

eller placerats i farligt avfall. För kontorsprojektet är de vanliga fraktionerna trä, gips, farligt 

avfall, plåt/stål, fyllnadsmassor, isolering, wellpapp och glas. För detta projekt är det 

wellpapp och glas som inte stämmer överens med Kretsloppsrådets riktlinjer för 

basfraktioner. 

Från bostadsprojektet hamnar gips och isolering på deponi då Ragnsells inte har någon 

återvinning för detta. Även om det på byggarbetsplatsen registreras som gips och isolering så 

läggs det på deponi. Det här är något som kontoret i Västerås vill att Ragnsells ska åtgärda. 

Liknande gäller för kontoret i Örebro som säger att endast vissa av Suez stationer återvinner 

gips och isolering, annars hamnar det också på deponi. Alltså finns det rum för förbättring på 

båda byggarbetsplatserna gällande detta. Men det ligger inte endast hos byggföretagen att 

ligga på Ragnsells och Suez utan även på deras eget ansvar att utvecklas samt att 

kommunerna borde ställa hårdare krav på sorteringen för företagen. För miljöns skull är det 

viktigt att återvinna och återanvända så mycket som möjligt. Eftersom det går att återvinna 

gips så är det något som borde säkerställas att möjligheten finns på alla stationer. Det skulle 

alltså hjälpa om byggföretagen låg på återvinningsföretagen mer i hur de hanterar avfallet, 

till exempel att gips som sorteras som gips på byggarbetsplatsen och är rent kan återvinnas 

men de har inte möjligheten till det. 

När det gäller sortering av fraktioner på en byggarbetsplats är det kostnaderna som styr hur 

många fraktioner som projekten har. I det här fallet sorterar kontorsprojektet fler olika 

fraktioner utöver basfraktionerna även fast arbetsplatsens yta är liten. Jämfört med 

bostadsprojektet som har ytan för att kunna sortera alla fraktioner men väljer ändå att inte 

sortera plast och wellpapp i skilda containrar på grund av att det skulle bli för dyrt för 

projektet. Båda byggarbetsplatserna har ett speciellt skåp ståendes där farligt avfall hamnar, 
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ett skåp som under ett projekt inte töms särskilt ofta. I skåpen sorteras det farliga avfallet i 

olika kärl beroende på vilken typ av farligt avfall det är. 

6.2 Ansvarsområden 

De flesta lagar och myndighetskrav som finns innehåller mer restriktioner allmänt om 

avfallshantering, vilket betyder att för att förstå vad som gäller byggavfall behöver många 

lagar, författningssamlingar och myndighetskrav gås igenom för att få klarhet i vad det är 

som gäller. Det finns många olika lagar, krav och förordningar när det gäller avfall, där det 

ibland kan bli lite rörigt när olika lagar har olika kopplingar till varandra. Det som gör allt 

komplicerat är att dessa är uppbyggda på varandra, alltså att avfallsförordningen är 

uppbyggd på miljöbalken och Boverket grundar sig på PBL och miljöbalken. 

Boverket har en övergripande roll när det kommer till byggavfall eftersom de strävar efter ett 

hållbart samhällsbyggande med en effektiv byggprocess. Boverket har en indirekt påverkan 

på avfallet som uppstår eftersom den effektiva byggprocessen ställer krav på planering vilket 

leder till att det uppstår mindre problem som i sin tur leder till att mindre avfall genereras. 

En annan författningssamling som har en indirekt koppling till byggavfall är miljöbalken som 

bestämmer vem det är som har ansvaret för avfallet och hur olika typer av avfall ska 

hanteras. Det en viktig del eftersom någon måste ta ansvaret ifall något skulle gå fel, här 

skulle det verkligen bli komplicerat om det inte stod i miljöbalken vem det är som har 

ansvaret. Det är Naturvårdsverket som ansvarar för den nationella avfallsplanen och det 

finns kommunala avfallsplaner finns för att endast en nationell avfallsplan inte skulle 

fungera. Alla kommuner har olika förutsättningar som måste tas i beaktning. Däremot ligger 

Västerås och Örebro så pass nära varandra geografiskt att några markanta skillnader i deras 

avfallsplaner gällande jordarter och dylikt inte märkts. Det märks att kommunerna har 

formulerat olika mål och syften utifrån den nationella avfallsplanen att fokusera på i sina 

avfallsarbeten.  

De lagar, förordningar och krav som har direkt koppling byggarbetsplatsen är 

Arbetsmiljöverket och Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. De ställer krav på att 

byggarbetsplatsen ska vara en säker arbetsplats och för att uppnå detta behöver det vara 

ordning på arbetsplatsen. Det ska finnas plats för sortering av byggavfall samt förvaring av 

material. PBL har en direkt inverkan på byggarbetsplatsen då den uppger regler om hur 

bygg- och rivningsavfall ska hanteras. 

Enligt båda platscheferna för kontorsprojektet och bostadsprojektet får de månadsutskick 

från ledningen om det kommer nya eller ändringar i bland annat lagar och förordningar. Det 

är bra för företaget att de håller sig uppdaterade så att det kan följa alla lagar, krav och 

förordningar som finns och följa med utvecklingen som sker. Bostadsprojektet får sina 

direktiv från kontoret och därmed har de inte koll på byggarbetsplatsen vad den kommunala 

avfallsplanen säger. Detsamma gäller kontorsprojektet. Det skulle kunna ge en ökad insikt 

och kunskap för de ansvariga på plats om de får mer kunskap gällande den kommunala 

avfallsplanen.  
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Ett problem inom byggsektorn är att olika myndigheter tolkar lagstiftningen på olika sätt. 

Tidigare har miljöfrågan inte varit prioriterad i branschen och kunskapen inom området varit 

dålig, vilket också ses som problem. Därför skulle det vara bra att utveckla en ny mall kring 

just byggavfall för att minimera avfallet som uppstår och underlätta för alla byggföretag med 

vad det är som faktiskt gäller kring avfallsfrågan. Det skulle också underlätta om 

kommunerna själva skulle ta tag mer i frågan och sätta upp egna riktlinjer för vad som gäller 

i sin egen kommun, både vad gäller byggarbetsplatser och de företag som hämtar 

byggavfallet. Västerås och Örebro har liknande nämnder när det kommer till hantering av 

avfall men det heter olika då kommunerna får välja själva. Något som uppmärksammades i 

Västerås avfallsplan och renhållningsordning är att största delen är inriktad mot 

hushållsavfall och inte byggavfall, den tar mestadels upp byggavfall som kommer från 

privatpersoner. Detta är något som Västerås stad borde utveckla. Platscheferna har ingen 

större koll på vad avfallstrappan är för något och är inget de använder sig av i arbetet. Även 

fast avfallstrappan är ett EU-direktiv är det ändå inget som används på byggarbetsplatsen. I 

den nationella avfallsplanen står det att avfallstrappan ska användas på korrekt sätt vilket 

borde göra att kommunerna skulle ta större hänsyn till den i deras avfallsplan. Det är också 

något kommunerna borde utveckla och bli hårdare med för att minimera avfallet från 

byggarbetsplatserna. Här borde den nationella avfallsplanen ställa högre krav angående 

avfallshantering vilket skulle medföra att kommunerna får högre krav på sig. 

6.3 Skillnader och förbättring av spill- och avfallshantering på 

bostadsprojektet och kontorsprojektet 

Användningen av BIM ökar, i bostadsprojektet har BIM använts till tak och innerväggar men 

andra projekt använder det ännu mer enligt platschef bostadsprojekt. I kontorsprojektet 

används BIM till samordning av bland annat installationer. BIM gör det enklare att upptäcka 

fel som gjorts på ritningar och ger en bättre planering för projektet. Det är svårt att 

digitalisera allt, dock används BIM oftare. Det skulle gå att använda BIM i en större 

utsträckning än vad det gör i dagsläget. Med BIM kan spill som uppstår på byggarbetsplatsen 

undvikas redan i projekteringen. Båda byggarbetsplatserna använder sig av programvara för 

mängdning. En programvara ger mer korrekta mätvärden än manuell uppmätning, även om 

det fortfarande kan uppstå fel på grund av den mänskliga faktorn så minimeras det. 

Mängden spill som uppstår på en byggarbetsplats på grund av inkorrekt mängdning minskar 

därmed genom att använda programvara för mängdning jämfört med manuell uppmätning. 

Programvaror för mängdning kan alltså minska mängden spill som uppstår. Att använda sig 

av mer BIM, programvara för mängdning för att snabbt hitta fel och mängda rätt minimerar 

avfallet. En ökad digitalisering inom byggbranschen är därför att föredra, något som redan 

pågår. Det går även att undvika genom att hålla en dialog med yrkesarbetarna som vet hur 

många meter av ett visst material som kommer gå åt, både till användning och eventuellt 

spill. Då går det att anpassa mått och mängd till så lite spill som möjligt. Det är viktigt att 

hantera materialen på rätt sätt och inte lägga något som ska användas på ett sätt att det kan 

komma till skada, vilket även det leder till onödigt spill. 
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Det ska vara en säker och trygg arbetsmiljö, därför är det viktigt att sortera sitt spill och avfall 

så att det inte finns något som ligger på byggarbetsplatsen och orsaka personskador. I den 

ena intervjun togs det upp att personskador har hänt i tidigare projekt. Här kan 

produktionsmetoder som 5S där det ska sorteras och städas och skapa vanor som kan 

underlätta på byggarbetsplatsen. Bostadsprojektet använder just in time samt Lean, men 

Lean används endast på grund av att platschef bostadsprojekt tidigare jobbat på ett annat 

företag och har tagit med sig sin kunskap därifrån. Lean handlar mycket om rätt ledarskap 

och här skulle det vara smart om platschef bostadsprojekt delade med sig av sina kunskaper 

till sina medarbetare för att få ett smartare arbetssätt för att minska på slöseri av material. 

Även företaget skulle kunna gå in och uppmuntra sina medarbetare att utbilda sig inom 

Lean. Kontorsprojektet använder ingen specifik metod utöver just in time. Även om det anses 

som att det inte bara ligger på de ansvariga på byggarbetsplatsen utan själva företaget att ta 

fram en metod som fungerar för dem. Produktionsmetoden Jidoka har i syfte att bygga in 

kvalitet i processerna med hjälp av kunskapen hos medarbetarna. En annan 

produktionsmetod som kan användas är Kaizen som fokuserar på att minimera fel som kan 

uppstå genom att ständigt förbättra arbetssätten utan att förändra produktionen. Det är en 

simplare produktionsmetod eftersom själva produktionen inte förändras utan implementeras 

i de redan befintliga arbetssätten. Det är sådant som inte går att förändra över en natt utan 

det tar tid. Produktionsmetoderna kan förbättra inte bara själva arbetet utan även hur spill 

och avfall hanteras samt minska antalet personskador. En standard med produktionsmetoder 

på företaget skulle därmed underlätta i arbetet.  

Enligt platschef kontorsprojekt syns det på statistiken de får från inköpsavdelningen att det 

blir billigare ju bättre avfall hanteras. Därför är det viktigt att kontinuerligt fortsätta sortera 

och planera på en byggarbetsplats för att undvika onödigt spill. Spillet kostar pengar både i 

förlorad materialkostnad och som att göra sig av med som avfall. Användning av returpall 

som kan säljas vidare efter användning är bra både ekonomiskt och för miljön. Därför är det 

bra att bostadsprojektet enligt platschef bostadsprojekt samlar ihop sina pallar som de sedan 

säljer till Norrlands träpall om de är i gott skick. Karlsson har i sitt arbete Avfallshantering 

på byggarbetsplatser konstaterat att uppföljning från entreprenör och beställare är något 

som borde vara självklart. Det som konstaterats i de utförda intervjuerna visar att i detta fall 

följs det upp. Uppföljningen sker genom utskick av statistik på avfallsmängderna från Suez 

och Ragnsells så medarbetarna kan få reda på hur det har gått. Dessa utskick sker månadsvis 

och visar statistik från den senaste månaden. Att de får ut sin statistik anses vara bra då det 

tydligt går att se om det gått bra eller dåligt med sorteringen och på så vis ta reda på vad som 

kanske behöver förbättras till framtiden.  

6.4 Byggarbetsplatsens yta 

Avfall uppstår på grund av bland annat dålig hantering av materialet och fel i 

mängdberäkningen. Dålig hantering av material är något som enligt platschef bostadsprojekt 

händer på deras aktuella projekt. Vilket är att ytan är stor har det funnits mycket material på 

plats som legat ute för länge och då blivit dåligt, i det här fallet var det råspontsluckor som de 

behövde beställa in nytt av. Om ytan till exempel varit mindre hade material behövts 
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levereras just in time då allt inte hade fått plats på byggarbetsplatsen och då inte gått till 

spillo. Med tanke på mängden oklara faktorer i beräkningarna i tabell 4 är det svårt att få till 

en ordentlig diskussion med resultatet. Det hade varit bättre om fler byggarbetsplatser 

studerats med mer konkreta beräkningar för att få ett bra resultat. Att kontorsprojektet som 

har större BTA genererar mindre avfall än bostadsprojektet känns inte rimligt och därför 

upplevs resultatet av beräkningarna ofullständigt. 

I de två projekten som undersökts har ytan skiljt sig mycket, bostadsprojektet hade tillgång 

till en stor yta runt omkring sig då det ligger utanför centrala Västerås med lite bebyggelse 

runt omkring. Det jämfört med att kontorsprojektet i Örebro ligger centralt med begränsad 

tillgång till yta runt omkring. Det har spelat stor roll i hur avfallshanteringen har sett ut på 

dessa två platser. Bostadsprojektet har haft ett större upplag på sin byggarbetsplats under 

byggnationen medan kontorsprojektet har fått hyra mark för upplag och försökt få in det som 

går i byggnaden direkt vid leverans. Containrarna har också skilt sig åt, i bostadsprojektet har 

det använts i snitt fyra containrar på 20 m³ medan kontorsprojektet har fokuserat på att 

använda i snitt tre containrar på 10 m³. Varför det har varit så kan vara på grund av hur 

mycket yta de olika projekten har haft tillgång till. Kontorsprojektet har använt sig av 

kubiksäckar att samla fraktioner i som kunnat lastas ovanpå en container med en annan 

fraktion. På så sätt har de kunnat få iväg en större mängd avfall på samma gång även om de 

använt sig av mindre storlek på containrar än bostadsprojektet. Under vissa tillfällen har det 

varit svårt med tömning av containrar på kontorsprojektet då det har blivit för trångt, men 

det har även skett på bostadsprojektet med en container för skrot och metall på grund av dess 

placering. Ytan spelar roll i hur bra det går att tömma containrarna, men det gäller att även 

tänka på var de placeras. Även om bostadsprojektet haft tillgång till en stor yta hade de 

problem med placering av containrar mot slutskedet för större delen av ytan som var kvar var 

antingen bebyggd eller asfalterad och antalet containrar blev därmed begränsat. Fler 

containrar hade varit bättre då de fick sortera mycket i blandat avfall. Platsbrist kan också 

göra så att alla fraktioner som uppkommer inte har varsin container och flera fraktioner 

måste sorteras i samma. En mindre yta kan leda till blandade fraktioner som kostar mer 

eftersom det måste eftersorteras. 

6.5 Metoddiskussion 

• Frågorna som ställts har tolkats olika av de två intervjuade personerna. Det har gett 

olika svar och har gjort vissa delar svårare att jämföra. Det kan bero på formuleringen 

av svaren men även hur personen i fråga tycker och tänker gällande ämnet. Även 

antalet intervjuade kan påverka resultatet i det här fallet var det bara två personer, 

hade det varit fler kanske resultatet hade blivit annorlunda. 

 

• Platschef kontorsprojekt hade inte bra koll över hur ofta fraktionerna tömdes, kan ge 

en oklar jämförelse. 

 

• I projekt där samma byggnadstyp utförs kan det finnas svårigheter att jämföra med 

andra projekt. Därför har det varit svårt att i det här arbetet få fram en ordentlig 
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jämförelse eftersom att vi har jämfört byggnation av flerbostadshus med en 

kontorsbyggnad. Även om det enligt båda intervjuerna framgår att det ser liknande ut 

i alla projekt gällande antal containrar och typ av fraktioner kan statistiken se 

annorlunda ut.  

 

• Gällande tabell 4: En av orsakerna till varför kontorsprojektet har mindre mängd 

avfall kan bero på att det har använt sig av en komprimeringsmaskin som minskar 

volymen för wellpapp. De stora skillnaderna på siffrorna kan även bero på att 

platscheferna inte är helt säkra på hur ofta containrarna töms. Det är oklart om 

containrarna är fulla eller om de är halvfulla när de töms. Det är inte helt säkert att 

den beräknade bruttoarean för bostadsprojektet stämmer helt och hållet och kan 

också påverka beräkningarna. Hade vi insett att beräkningarna var bra att ha med 

tidigare hade det gått få fram ett bättre svar då det hade gått att kontakta behörig 

person för statistik. 

 

• Brist på fakta från böcker och forskning/vetenskapliga arbeten, har varit svårt att 

hitta något relevant. En del av litteraturstudien kommer från tidigare examensarbeten 

och kommunernas egna undersökningar.  

 

• Val av ort, byggarbetsplatser och företag kan också påverka resultatet eftersom alla 

inte arbetar på exakt samma sätt. Därför är det här arbetet bara en bild av hur det går 

till på de två utvalda byggarbetsplatserna och kanske inte kan användas som referens 

för alla byggarbetsplatser. 
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7 SLUTSATSER 

Examensarbetets syfte är att undersöka vilka typer av spill och avfall som genereras på de 

valda byggarbetsplatserna samt hur de hanteras. Det behövdes även tas reda på vilka lagar 

och förordningar som är relevanta, om det fanns möjlighet till förbättring gällande spill- och 

avfallshantering på byggarbetsplatserna samt om det fanns några skillnader på de valda 

byggarbetsplatserna. Examensarbetet är framtaget med hjälp av litteraturstudie och 

fallstudie som består av intervjuer av två stycken platschefer. 

• Fraktionerna som en nyproduktion genererar är till största delen samma men kan 

variera från projekt till projekt. De vanligaste fraktionerna för de valda projekten är 

metall, brännbart, trä, cellplast, farligt avfall, fyllnadsmassor, gips och isolering. 

Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer ska plast och el-avfall finnas som fraktioner men 

dessa sorteras på annat sätt för bostads- och kontorsprojektet. För kontorsprojektet 

har fraktionerna glas och wellpapp funnits. De flesta fraktionerna förvaras i varsina 

containrar. Vissa fraktioner kan sorteras tillsammans som till exempel wellpapp och 

brännbart samt isolering och plast. Det farliga avfallet förvaras i särskilda skåp. 

 

• De huvudsakliga förordningarna som en byggarbetsplats måste följa som gäller spill 

och avfall är miljöbalken, avfallsförordningen och Arbetarskyddsstyrelsens 

författningssamling. Lagen som byggarbetsplatserna måste följa är plan- och 

bygglagen. Utöver lagar och förordningar så är det den nationella- och kommunala 

avfallsplanen samt Kretsloppsrådets riktlinjer som ska följas.  

 

• När det gäller kommunerna Västerås och Örebro är skillnaden i hur kommunerna 

arbetar och upprättar avfallsplanen. När det kommer till projekten saknar 

kontorsprojektet fraktionen deponi på byggarbetsplatsen. Fraktionerna för de olika 

projekten är generellt samma men mängden är det som varierar mer. 

Bostadsprojektet hade mer fyllnadsmassor på grund av taket och kontorsprojektet 

hade fraktionerna glas och wellpapp vilket bostadsprojektet inte hade. När det 

kommer till företagen som tar hand om byggavfallet är det så att Suez i Örebro har 

möjlighet att delvis återvinna gips och isolering medan Ragnsells i Västerås inte har 

den möjligheten utan det hamnar på deponi. 

 

• Minimering av dagens avfall kan ske genom att upplysa yrkesarbetarna vikten av 

aktsamhet för material så det inte blir till onödigt spill, använda sig av mer BIM för 

att undvika kollisioner och program för mängdning för att få rätt mängder. 

Måttbeställning på material där det går kan underlätta och minska på spill, samma 

sak gäller ökad användning av produktionsmetoder.  

 

• Det finns olikheter beroende på byggarbetsplatsens läge och markyta gällande 

avfallshantering. Hur många och hur stora containrarna är varierar beroende på vad 

som får plats på byggarbetsplatsen. För en stor yta finns det plats för flera och större 

containrar men för en liten yta används mindre containrar som töms oftare. Platsbrist 

kan leda till att flera fraktioner behöver hamna i samma container, det är dock något 
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som undviks eftersom att osorterat är dyrare än sorterat. För en mindre yta kan det 

bli problem att tömma containrarna då det är en liten yta som många personer ska 

dela på.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Nedan kommer några förslag på fortsatt arbete. 

• Hur ser avfallshanteringen på byggarbetsplatser ut mellan olika länder i Europa. 

Danmark och Tyskland har kommit längre än Sverige gällande avfallshantering och 

några exempel på orsaker är att länderna har kortare transportavstånd, dyrare råvara 

och strängare myndighetskrav. 

 

• Ett annat förslag är att studera spill och avfall på byggarbetsplatser som är så lika som 

möjligt i storlek och byggnationstyp, samt att studera flera byggarbetsplatser för att få 

ett mer allsidigt resultat i hur spill och avfall hanteras.  

 

• Eftersom det inte finns så mycket statistik och uppföljning gällande spill och avfall på 

byggarbetsplatser skulle det vara bra att studera hur det kan förbättras och följas upp 

med olika konkreta förslag. 

 

• Studera och jämföra kostnader med att upprätta en byggarbetsplats i olika storlekar 

med vad det kostar att ha flera containrar eller få containrar som behöver tömmas 

ofta.  

 

• Undersöka möjligheterna till att minska mängden emballage från leveranser utan att 

det påverkar kvalitet och säkerhet hos produkten som levereras. 
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR  

Avfallshantering 

• Vem/vilka är det som har ansvaret för avfallet på byggarbetsplatsen? 

• Vilket skede i byggprocessen är ni nu i?  

• Hur hanterar ni ert spill och avfall? (struktur)  

• Har ni olika kategorier gällande spill? 

• Har kommunens avfallsplan någon inverkan på hur ni hanterar ert avfall?  

• Hur hanterar ni farligt avfall? 

• Vilka är era fraktioner som slängs från en nyproduktion? 

• Hur kommer det sig att dessa fraktioner uppkommer för er?  

• Följer ni upp med statistik kring avfall?  

• Hur ser avfallsmängderna ut i de olika byggskedena? Skiljer det sig? 

• Hur förvaras materialet efter ankomst (lager) på byggarbetsplatsen?  

• Upplever du några skillnader angående avfallet beroende på vilket projekt du är på? (kontor 

eller bostäder osv) Några exempel? 

• Vilka skillnader anser du att det är med att ha en stor eller liten arbetsyta gällande 

avfallshantering? 

• Använder ni er av någon sorts produktionsmetod i erat arbete?  

• Vilka är de bästa förutsättningarna enligt dig gällande avfallshantering?  

 

Containrar 

• Begränsas avfallshanteringen av ytan? Om ja, i vilken omfattning? 

• Hur många containrar brukar ni ha till en byggarbetsplats och vilken storlek är de? Varierar 

antalet och storleken på grund av ytan? 

• Sorterar ni alltid alla fraktioner var för sig? 

• Hur ofta måste containrarna tömmas? Är det stor skillnad beroende på vilket skede? 

• Hyr ni in företag som tömmer era containrar? Om ja vilket företag? Om nej vem tömmer era 

containrar? 

• Brukar ni ha genomgång med företaget som tar hand om avfallet innan arbetet börjar? 

 

Minska avfallet 

• På vilket sätt förebygger ni så att avfall inte ska uppkomma?  

• Använder ni er utav BIM i projekteringen för att utföra eventuella kollisionskontroller? 

• Hur fungerar hantering av avfall när det är flera aktörer på byggarbetsplatsen samtidigt? 

• Sker det byggfel på arbetsplatsen som bidrar till att spill uppstår? Om ja, hur ofta och hur stor 

påverkan kan det ha? Gärna exempel. 

• Händer det att era leveranser är defekta på något sätt? Returneras dessa? Spill? 

• Blir det mycket avfall från produkterna, t.ex. inslagning och inpackning, som levereras till er? 

Är det något som ofta genererar avfall och isåfall vad? 



48 

• Informerar ni arbetarna om ert miljöarbete? Hur håller ni er uppdaterade angående lagar och 

dylikt gällande avfall?  

• Har ni några exempel på hur ni kan minska mängden avfall?  

• Använder ni avfallstrappan på något sätt i er hantering av avfallet? på vilket sätt?  

 

 

Är det något du skulle vilja tillägga?  
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