AVFALLSHANTERING PÅ
BYGGARBETSPLATSER
Potential för en miljöeffektiv avfallshantering
ANDREAS KARLSSON

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
Miljövetenskap
Grundnivå
15 hp
Kandidatprogram i miljövetenskap – miljö, hälsa,
arbete
MXA205

Handledare: Eva Skytt
Examinator: Patrik Klintenberg
Uppdragsgivare: Dan Lundhem, ICA Fastigheter
Datum: 31/5 2013

ABSTRACT
This thesis concerns waste management on construction sites and was conducted on behalf of
ICA Fastigheter.
Areas of concern:





How can an environmentally-efficient waste management system on construction
sites be defined?
What potential exists for exploiting the waste resources that are generated?
How can the waste management be optimised by reducing the quantity of waste and
by optimal sorting?
How can the client of a project influence the waste management?

The purpose of the work was to investigate sustainable waste management in the building
and construction sector and to highlight waste as a resource from an environmental and economic perspective.
The aim of the work was to define an environmentally-efficient waste management system, to
analyse the potential that exists in waste management and to draw up guidelines for optimal
waste management.
The method consisted of a literature study, two visits to construction sites and four interviews.
An environmentally-efficient waste management system means that the waste is managed in
the following order of priority:
1.
2.
3.
4.
5.

Prevention
Reuse
Recycling
Energy recovery
Landfill

The prevention of waste is an important area that has not been adequately explored by the
building and construction industry. The quantities of waste could decrease with the implementation of measures such as ordering materials in the dimensions required, prefabricated
components, logistics centres with Just-In-Time deliveries, less and improved packaging and
less wrapping. The reuse of waste materials and temporary apparatus as well as the use of a
return pallet system are examples of reuse that reduces the quantities of waste.
In most cases the source sorting work is a matter of course and the proportion going to landfill is down at a low level. The source sorting can be optimised by sorting all materials that
can be reused and recycled to use them as a resource. The client of a project has great opportunities to influence the waste management in a sustainable direction by placing demands on
the contractor. Demands can be placed on measures to reduce the quantities of waste, on a
specific level of source sorting and on the reporting and monitoring of statistics.
Keywords: construction waste, source sorting, waste hierarchy, environment, waste prevention, economy
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SAMMANFATTNING
I dagens samhälle uppstår stora mängder avfall från olika sektorer. Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av samhällets material- och energiomsättning och genererar därigenom en hög miljöbelastning. Detta examensarbete genomfördes på uppdrag av ICA Fastigheter och behandlar avfallshantering på byggarbetsplatser och hur den kan optimeras. ICA
Fastigheter begär idag att leverantörer och entreprenörer använder sig av Kretsloppsrådets
baskrav. En uppfattning finns om att efterlevnaden har brister samt att mängden avfall är
onödigt stor.
Problemställningen:





Hur kan en miljöeffektiv avfallshantering på byggarbetsplatser definieras?
Vad finns det för potential att utnyttja de avfallsresurser som genereras?
Hur kan avfallshanteringen optimeras genom minskning av mängden avfall och genom optimal sortering?
Hur kan beställaren av ett projekt påverka avfallshanteringen?

Det övergripande syftet med arbetet är att undersöka hur ett hållbart arbete i byggsektorn
kan se ut, genom att analysera hur avfallsmängden kan minska samt hur avfall kan ges nytt
liv genom återanvändning och återvinning. Syftet är även att belysa avfall som en resurs ur
ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.
Målet med arbetet var att definiera en miljöeffektiv avfallshantering, att analysera potentialen i avfallshanteringen och att ta fram riktlinjer för hur avfallshanteringen kan förbättras.
Metoden som användes var en kombination av en litteraturstudie och intervjuer. I litteraturstudien togs relevant lagstiftning, forskning och myndighetsrapporter upp. Besök vid två
byggarbetsplatser genomfördes och ansvariga för avfallhanteringen intervjuades. Intervjuer
skedde även med ett byggföretag samt med en avfallsentreprenör.
I Sverige finns det mål om att kretsloppen ska vara resurseffektiva och så långt som möjligt
fria från farliga ämnen samt att en god hushållning sker med naturresurser. Mål från EU
finns om att återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av ickefarligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020. En miljöeffektiv
avfallshantering innebär att avfallet hanteras enligt avfallshierarkins prioriteringsordning:
1.
2.
3.
4.
5.

Förebyggande
Återanvändning
Materialåtervinning
Energiutvinning
Bortskaffande

Avfallshanteringen ger miljövinster när avfall används som en resurs, men det effektivaste
sättet att minska både resursförbrukning och miljöpåverkan från avfall är att minska avfallsmängderna. Det finns ekonomiska incitament att källsortera avfall då blandat avfall och
avfall till deponi är dyrt. Genom att förebygga uppkomsten av avfall kan kostnaderna för avfallshanteringen minska.

Förebyggande av avfall innebär att minska avfallsmängderna eller att farliga ämnen i avfallet
minskar. Förebyggande av avfall är ett viktigt område som byggbranschen inte kommit så
långt med. Avfallsmängderna skulle kunna minska med åtgärder som måttbeställning av
material, prefabricerade delar, logistikcenter med just-in-timeleveranser, mindre och bättre
förpackningar samt mindre emballage. Återanvändningen av spillmaterial och tillfälliga anordningar samt användande av returpallsystem är exempel på återanvändning som minskar
avfallsmängderna. Det är oklart vilka metoder som är effektivast för att förebygga uppkomst
av avfall. En metod för att förebygga avfall kan vara att utgå från vad för avfall som uppkommer och varför, identifiera möjliga lösningar och möjliga åtgärder och sedan välja åtgärder
utifrån detta.
Vid byggarbetsplatser uppkommer en rad olika typer av avfall som kan sorteras ut i olika
fraktioner. Kretsloppsrådets riktlinjer har en basnivå som är mycket använd där fraktionerna
trä, plast för återvinning, brännbart avfall, gips, skrot och metaller, fyllnadsmassor, asfalt,
deponi, farligt avfall samt el-avfall sorteras ut. Arbetet med källsortering är i de flesta fall
självklart och deponiandelen är nere på en låg nivå. Platsbrist är dock ofta ett problem för att
sortera ut många fraktioner. Källsorteringen kan optimeras genom att allt material som kan
återanvändas och materialåtervinnas sorteras ut och används som en resurs.
Beställaren av ett projekt är en viktig intressent i miljöarbetet och har stora möjligheter att
påverka avfallshanteringen i en hållbar riktning genom att ställa krav på entreprenören. Krav
kan bland annat ställas på åtgärder för att minska avfallsmängderna, på en viss grad av källsortering samt på redovisning av statistik och uppföljning av denna.

INNEHÅLL
1. INLEDNING .................................................................................................................... 2
1.3 Syfte och mål ............................................................................................................. 2
1.4 Avgränsning ............................................................................................................... 2
2. METOD ........................................................................................................................... 3
2.1 Litteraturstudie........................................................................................................... 3
2.2 Platsbesök med intervju ............................................................................................ 3
2.3 Intervju via telefon och mail ...................................................................................... 3
3. LITTERATURSTUDIE..................................................................................................... 4
3.1 Samhälleliga mål ........................................................................................................ 4
3.2 Lagstiftning ................................................................................................................ 4
3.2.1 EU-lagstiftningen ................................................................................................. 4
3.2.2 Miljöbalken ........................................................................................................... 5
3.2.3 Avfallsförordningen ............................................................................................ 6
3.3 Statistik över byggavfall ............................................................................................ 7
3.4 Fraktioner ................................................................................................................... 8
3.4.1 Trä ........................................................................................................................ 8
3.4.2. Plast för materialåtervinning ............................................................................. 8
3.4.3 Brännbart ............................................................................................................. 8
3.4.4 Gips ...................................................................................................................... 8
3.4.5 Skrot och metaller ............................................................................................... 9
3.4.6 Fyllnadsmassor ................................................................................................... 9
3.4.7 Asfalt .................................................................................................................... 9
3.4.8 Deponi (utsorterat) .............................................................................................. 9
3.4.9 Farligt avfall ......................................................................................................... 9
3.4.10 El-avfall .............................................................................................................. 9
3.4.11 Fraktionernas innehåll i praktiken .................................................................... 9
3.5 Miljöeffektiv avfallshantering ...................................................................................10
3.5.1 Miljöpåverkan .....................................................................................................10
3.5.2 Den nationella avfallsplanen..............................................................................12
3.5.3 Förebyggande av avfall ......................................................................................12
3.5.4 Materialåtervinning.............................................................................................13
3.5.5 Farliga ämnen .....................................................................................................14
3.5.6 Definition av en miljöeffektiv avfallshantering .................................................14
3.6 Ekonomiska aspekter ...............................................................................................15

3.7 Byggbranschens arbete med avfall .......................................................................16
3.7.1 Problem med avfallshantering på byggarbetsplatser ......................................17
3.8 Förebyggande av byggavfall i praktiken ...............................................................18
3.8.1 Företagens förutsättningar ................................................................................19
3.8.2 Materialval och utformning av byggnaden .......................................................19
3.8.3 Logistik och materialhantering..........................................................................20
3.8.4 Inköp....................................................................................................................21
3.8.5 Reducera antalet byggfel ...................................................................................22
3.9 Metod för att förebygga byggavfall ..........................................................................24
3.10 Beställarens möjlighet att påverka ........................................................................24
3.10.1 Krav på förebyggande av avfall .......................................................................21
3.10.2 Miljöstyrningsrådets rekommendationer ........................................................22
4 RESULTAT .....................................................................................................................26
4.1 Intervju med platschef – Allplåt & byggservice ......................................................28
4.2 Intervju med arbetsledare – PEAB ...........................................................................28
4.3 Intervju med Skanska – Gröna arbetsplatser ..........................................................28
4.4 Intervju med SITA – Miljöcirkeln Bygg ....................................................................31
4.5 Analys av förbättringspotential i avfallshanteringen .............................................33
4.6 Riktlinjer för en optimal avfallshantering ................................................................34
4.6.1 Mål för avfallshanteringen .................................................................................34
4.6.2 Källsortering .......................................................................................................35
4.6.3 Krav som beställaren kan ställa ........................................................................35
5 DISKUSSION..................................................................................................................37
5.1 Förebyggande av avfall ............................................................................................37
5.2 Källsortering..............................................................................................................28
5.3 Avfall som en resurs .................................................................................................28
5.4 Krav från beställare ..................................................................................................39
5.5 Felkällor .....................................................................................................................39
6 SLUTSATSER ................................................................................................................41
7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE ...........................................................................42
REFERENSLISTA .............................................................................................................43
BILAGA A – INTERVJU MED ALLPLÅT & BYGGSERVICE
BILAGA B – INTERVJU MED SKANSKA
BILAGA C – INTERVJU MED SITA

BEGREBBSFÖRKLARING
BTA - Bruttoarea som begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida.
Byggherre - Den som utför eller låter utföra byggnation genom en byggentreprenör eller
byggmästare.
EPS-plast - Expanderad polystyren som används bland annat till frigolit.
Generalentreprenad - Innebär att t.ex. en arkitekt ritar och projekterar byggnaden medan
generalentreprenören tar hand om allt i övrigt.
Granulat - Ett ämne i gryn- eller kornform som bland annat används i plastindustrin.
Totalentreprenad - Innebär att kontrakt skrivs med ett enda företag som ansvarar för projektering, material samt eget arbete och arbeten som eventuellt lejs ut till underentreprenörer.
Konfektionering - Måttbeställning av material.
Källsortering – Sortering av avfall vid källan.
Minerallull – Stenull och glasull som används som isolering.
PAH - Polycykliska aromatiska kolväten. Kan ge skadliga effekter som cancer.
Prefabricering - Förtillverkning av delar på en annan plats än där den färdiga produkten
tar form.
REACH – EU:s kemikalielagstiftning.
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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
I dagens samhälle uppstår stora mängder avfall från olika sektorer. Avfall behöver inte bara
vara ett problem utan kan även ses som en resurs både miljömässigt och ekonomiskt. Byggoch fastighetssektorn står för en stor del av samhällets material- och energiomsättning och
genererar därigenom en hög miljöbelastning (Kretsloppsrådet b).
ICA Fastigheter tillgodoser ICA-koncernens behov av lokaler i Sverige och Norge. Detta genom att äga, hyra och utveckla marknadsplatser. ICA Fastigheter har kontroll över anskaffande, byggnation, förvaltning, försäljning och uthyrning av fastigheter. Handelsplatser utvecklas i många fall i anslutning till ICA-butiker, detta koncept kallas Goda grannar. ICA Fastigheter har alltså även fastigheter som inte är kopplade till ICA-butiker. I slutet av 2011 ägde
ICA Fastigheter omkring 185 butiksfastigheter. (ICA Fastigheter a)
ICA Fastigheter vill stödja ett hållbart samhälle och är miljöcertifierade sedan år 1999. ISOcertifieringen ligger till grund för miljöarbetet och innebär att ICA Fastigheter i samarbete
med hyresgäster och leverantörer bygger, underhåller och förvaltar sina fastigheter med miljöhänsyn. (ICA Fastigheter b) ICA Fastigheter begär idag att leverantörer och entreprenörer
använder sig av Kretsloppsrådets baskrav. En uppfattning finns om att efterlevnaden har
brister samt att mängden avfall är onödigt stor. En målsättning finns om att kunna tänka ett
steg längre och ställa högre krav på entreprenörer än vad baskraven kräver.

1.2 Problemformulering





Hur kan en miljöeffektiv avfallshantering på byggarbetsplatser definieras?
Vad finns det för potential att utnyttja de avfallsresurser som genereras?
Hur kan avfallshanteringen optimeras genom minskning av mängden avfall och genom optimal sortering?
Hur kan beställaren av ett projekt påverka avfallshanteringen?

1.3 Syfte och mål
Det övergripande syftet med arbetet är att undersöka hur ett hållbart arbete i byggsektorn
kan se ut, genom att analysera hur avfallsmängden kan minska samt hur avfall kan ges nytt
liv genom återanvändning och återvinning. Syftet är även att belysa avfall som en resurs ur
ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.
Målet med arbetet är att analysera potentialen i avfallshanteringen i byggsektorn samt att ta
fram riktlinjer för hur avfallshanteringen kan effektiviteras och optimeras. Som en utgångspunkt ska en miljöeffektiv avfallshantering definieras.

1.4 Avgränsning
Det som undersöks är de avfall som uppkommer i byggsektorn och som kan ses som en resurs och vars hantering kan ge såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar. Arbetet tar inte
ett helhetsgrepp på avfallhanteringen utan fokuserar på hur avfallshanteringen kan förbättras och utvecklas utöver det lagstiftningen kräver. Fokus ligger på avfallsminimering,
återanvändning och återvinning av icke-farligt avfall.
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2. METOD
2.1 Litteraturstudie
Materialet till arbetet har samlats in genom en litteraturstudie där relevant forskning och
myndighetsrapporter tas upp. Vidare så har aktuell lagstiftning och mål från såväl EU som
Sverige gåtts igenom. Sökningar har genomförts på Naturvårdsverket och Boverkets webbsidor samt i Google med fokus på avfallshantering och avfallsminimering på byggarbetsplatser.
Databassökningar genomfördes i Scopus och Web of Science. Material söktes också genom
att gå igen referenslistor i rapporter och studier.

2.2 Platsbesök med intervju
Besök vid två pågående byggprojekt och intervjuer med ansvariga för avfallshanteringen där
har genomförts för att få en bild av hur avfallshanteringen fungerar i praktiken, hur det arbetas med avfallsfrågan på arbetsplatsen samt för att identifiera goda exempel och förbättringsområden. ICA Fastigheters byggprojekt vid Erikslund köpcentrum i Västerås besöktes
och platschefen intervjuades. Intervjun bestod av ett antal förutbestämda frågor samt ytterligare frågor som kom upp under intervjun för att förtydliga och fördjupa intervjun. PEAB Bostads lägenhetsprojekt vid Arenastaden i Stockholm besöktes också och en intervju gjordes
med arbetsledaren på samma sätt.

2.3 Intervju via telefon och mail
En telefonintervju gjordes med en representant för SITA angående deras koncept för ett totalansvar för avfallshanteringen på byggarbetsplatser. Syftet med detta var att se hur en effektiv källsortering kan gå till samt att ta tillvara kunskap från en av de etablerade avfallshanteringsföretagen. Intervjun bestod av ett antal förutbestämda frågor samt ytterligare frågor
som kom upp under intervjuen för att förtydliga och fördjupa intervjun.
En intervju med en representant för Skanska om deras miljösatsning Gröna arbetsplatser
gjordes via mail. Syftet var att se hur ett av de etablerade byggföretagen jobbar med att förbättra avfallshanteringen och hur en sådan satsning genomförs. Intervjun genomfördes via
mail och svaren kompletterades sedan med följdfrågor och svar.
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3. LITTERATURSTUDIE
3.1 Samhälleliga mål
I det svenska miljömålssystemet finns ett generationsmål som anger målet för miljöpolitiken:
"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser”. För att förtydliga generationsmålet finns så kallade strecksatser.
Två av dessa innebär att kretsloppen ska vara resurseffektiva och så långt som möjligt fria
från farliga ämnen samt att en god hushållning sker med naturresurser. (Naturvårdsverket,
2013b)
Ett antal etappmål antogs av regeringen under 2012 för att öka möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Ett av etappmålen handlar om en ökad resurshushållning
i byggsektorn. Detta etappmål innebär att ”insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och
rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020.” (Naturvårdsverket, 2012b) Förutsättningen för målet är att användningen verkligen ersätter annat material och då ingår även
avfall som används som fyllning vid återställande av mark eller landskapsuppbyggnad. I målet ingår inte energiåtervinning, återvinning av rena jord- och stenmassor samt farligt avfall.
År 2010 låg materialåtervinningen av bygg- och rivningsavfall på omkring 50 procent. Dessa
siffror ses dock inte som helt tillförlitliga eftersom de delvis är uppskattade och det är svårt
att veta hur långt från målet som Sverige ligger. (Naturvårdsverket, 2012c)

3.2 Lagstiftning
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG, Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2011:927) är den lagstiftning som främst berör hanteringen av byggavfall.

3.2.1 EU-lagstiftningen
EU:s avfallsdirektiv infördes 2008 och implementerades i svensk lagstiftning under 2011 i
15:e kapitlet Miljöbalken samt i Avfallsförordningen. Direktivet ersatte tre gamla direktiv
som rörde avfallsområdet. I direktivet finns det även krav på framtagande av nationella program för att minska avfallsmängden. Åtgärder som styrmedel, forskning och information till
både hushåll och företag bör övervägas enligt direktivet. Det finns också tydliga krav på att
medlemstaterna ska verka för återanvändning och materialåtervinning.
I avfallsdirektivet är den så kallade avfallshierarkin eller avfallstrappan en viktig utgångspunkt. Den anger en prioritetsordning på avfallsområdet enligt följande (Naturvårdsverket,
2013a):
1.
2.
3.
4.
5.

Förebyggande
Återanvändning
Materialåtervinning
Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
Bortskaffande

Det klargörs dock i direktivet att medlemsstaterna ska: ”vidta åtgärder för att främja de alternativ som ger bäst resultat för miljön som helhet. Detta kan kräva att vissa avfallsflöden
avviker från hierarkin, när det är motiverat med hänsyn till livscykelstänkandet vad avser den
allmänna påverkan av generering och hantering av sådant avfall.” (Europaparlamentets och
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rådets direktiv 2008/98/EG, artikel 4, punkt 2) När det gäller avfall som innehåller farliga
ämnen är det ibland rimligt att avvika från avfallshierarkin och istället för att materialåtervinna avfallet förbränna eller deponera det (Naturvårdsverket, 2012c).
I avfallshierarkin görs det skillnad på materialåtervinning och annan återvinning vilket den
svenska lagstiftningen inte gör på samma sätt. I direktivet definieras både återvinning och
materialåtervinning medan avfallsförordningen endast tar upp återvinning (se kapitel 3.2.3
Avfallsförordningen).
”Materialåtervinning: varje form av återvinningsförfarande genom vilket avfallsmaterial
upparbetas till produkter, material eller ämnen, antingen för det ursprungliga ändamålet
eller för andra ändamål; det omfattar upparbetning av organiskt material men inte energiåtervinning och upparbetning till material som ska användas som bränsle eller fyllmaterial.”
(Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG, artikel 3, punkt 17)
Förebyggande åtgärder definieras som: ”åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett material
eller en produkt blivit avfall och innebär en minskning av
a) mängden avfall, inbegripet genom återanvändning av produkter eller förlängning av produkters livslängd,
b) den negativa påverkan av miljön och människors hälsa genom det genererade avfallet,
eller
c) halten av skadliga ämnen i material och produkter.” (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG, artikel 3, punkt 1)
Ett viktigt mål i direktivet och i det svenska miljömålssystemet är att medlemstaterna för att
uppnå direktivet och närma sig ett återvinningssamhälle med hög resurseffektivitet ska skapa
förutsättningar för följande mål till 2020:
”Förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning av ickefarligt byggnads- och rivningsavfall, med undantag för sådant naturligt förekommande
material som definierats i kategori 17 05 04 i avfallsförteckningen, ska öka till minst 70 viktprocent, varvid också ska medräknas sådana fall där avfall används som fyllmaterial för att
ersätta annat material.” (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG, artikel 11,
punkt 3 b)

3.2.2 Miljöbalken
I Miljöbalkens (SFS 1998:808) första kapitel anges tillämpningsområdena för lagen. Balken
ska tillämpas så att ”återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås” (SFS 1998:808, 1 kap. 1 §, punkt 5).
Vidare lyder en av balkens hänsynsregler: ”Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning
och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas”. (SFS 1998:808, 2 kap.
5 §)
”Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är
skyldig att göra sig av med” (SFS 1998:808. 15 kap. 1 §).
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Miljöbalkens definierar även hantering av avfall. ”Med hantering av avfall avses
1. insamling, transport, återvinning, bortskaffande eller annan fysisk befattning med avfall,
eller
2. åtgärder som inte innebär fysisk befattning med avfall men som syftar till att avfall samlas
in, transporteras, återvinns, bortskaffas eller byter ägare eller innehavare” (SFS 1998:808. 15
kap. 3 §).
”Den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt” (SFS 1998:808. 15 kap. § 5a).

3.2.3 Avfallsförordningen
I avfallsförordningen (2011:927) definieras bland annat olika kategorier av avfall samt hantering av dessa.
”Brännbart avfall: avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen
har startat” (2011:927. 3 §).
”Farligt avfall: ett ämne eller ett föremål som är avfall och som är markerat med en asterisk
(*) i bilaga 11 eller som omfattas av föreskrifter meddelade med stöd av 12 §” (2011:927. 3 §).
”Organiskt avfall: biologiskt avfall, plastavfall och annat avfall som innehåller organiskt kol”
(2011:927. 3 §).
Vad som menas med bland annat återanvändning och återvinning definieras i 4 §.
”Återanvändning: en åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte är avfall
används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för” (2011:927.
4 §).
”Förberedelse för återanvändning: en avfallshantering som genom kontroll, rengöring eller
reparation gör att produkter eller komponenter som blivit avfall kan återanvändas”
(2011:927. 4 §).
”Återvinning: en avfallshantering som beskrivs i bilaga 2 eller som på annat sätt innebär att
avfallet kommer till nytta som ersättning för annat material eller förbereds för att komma till
sådan nytta eller en avfallshantering som innebär förberedelse för återanvändning”
(2011:927. 4 §).
I bilaga 2 till avfallsförordningen (2011:927) finns bland annat utnyttjande av avfall som
bränsle eller annan energiutvinning genom förbränning med. Detta förutsätter dock en viss
energieffektivitet när det gäller hushållsavfall. Således så kan även förbränning räknas som
återvinning, så kallad energiåtervinning.
”Bortskaffande: en avfallshantering som beskrivs i bilaga 32 eller som på annat sätt innebär
att innehavaren gör sig av med avfallet utan att det återvinns eller att det lämnas till någon
som samlar in eller transporterar bort det” (2011:927. 4 §).
I bilaga 1 listas egenskaper som bland annat explosivt, oxiderande, brandfarligt, irriterande,
hälsoskadlig, giftigt, cancerframkallande, frätande och ekotoxiskt.
1
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I avfallsförordningen (2011:927) finns bestämmelser om farligt avfall. Farligt avfall får inte
blandas eller blandas ut med annat avfall och det gäller såväl andra typer av farligt avfall,
icke-farligt avfall samt ämnen och material. Det krävs även anmälan eller tillstånd för transport av farligt avfall. Den som yrkesmässigt driver en verksamhet där farligt avfall uppkommer ska för varje slag av farligt avfall föra förteckningar om:
”1. den mängd avfall som uppkommer årligen, och
2. vart avfallet transporteras.
Anteckningarna ska bevaras i minst tre år.” (2011:927. 55 §)
För brännbart avfall finns vissa viktiga bestämmelser i Avfallsförordningen: ”Brännbart avfall ska förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall” (2011:927. 14 §).
I Förordningen (2001:512) om deponering av avfall finns bestämmelser om deponering av
brännbart avfall:
”Utsorterat brännbart avfall får inte deponeras” (2001:512. 9 §).
”Organiskt avfall får inte deponeras” (2001:512. 10 §).

3.3 Statistik över byggavfall
Under 2010 gav byggsektorn upphov till 9,4 miljoner ton avfall varav 600 000 ton var klassat
som farligt avfall. Det icke farliga avfallet bestod framförallt av jordmassor (4 miljoner ton),
muddermassor (3,5 miljoner ton) och blandat bygg- och rivningsavfall (900 000 ton) som
innehåller avfall som betong, tegel, trä, plast och papper (benämns även mineralavfall). När
det gäller det farliga avfallet så utgörs det till största delen av förorenade jordmassor
(450 000 ton), farligt mineralavfall (70 000 ton), träavfall (60 000 ton), kemikalier (30 000
ton) och asbest (20 000 ton). (Naturvårdsverket, 2012a) Beroende på var avfallet uppkommer så varierar sammansättningen av bygg- och rivningsavfall. Avfall från ny- och ombyggnad består till stor del av träavfall. (Naturvårdsverket, 2012c)
De vanligaste behandlingsmetoderna av byggavfall är förbränning, materialåtervinning,
jordbehandling, konstruktion och sluttäckning av deponier samt deponering. Till detta tillkommer muddermassor samt obestämd behandling som troligen till stor del går till konstruktion och sluttäckning av deponier. Behandlingsmetoder för respektive fraktion redovisas
i tabell 1. En stor del av de nästan tre miljoner ton icke-farligt avfall samt cirka 350 000 ton
farligt avfall som årligen deponeras i Sverige utgörs av byggavfall. Avfall som betong, tegel,
sand och sten bör i stor utsträckning kunna användas som konstruktionsmaterial istället för
att deponeras. (Naturvårdsverket, 2012a)

2

I bilaga 3 listas bland annat olikas typer av deponering av avfall och förbränning där energin
inte tas till vara.
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Tabell 1. Statistik över bygg- och rivningsavfall i Sverige under 2010. (Naturvårdsverket, 2012a)

Behandling
Förbränning
Materialåtervinning
Jordbehandling
Konstruktion och sluttäckning av deponier
Deponering
Annan bortskaffning
Obestämd behandling

Fraktion och mängd i
ton
Träavfall: 250 000
Kemikalier: 30 000
Hushållsavfall: 20 000
Metaller: 70 000
Mineralavfall: 30 000
Jordmassor: 20 000
Jordmassor: 260 000
Jordmassor: 2 150 000
Mineralavfall: 550 000
Jordmassor: 1 800 000
Mineralavfall: 150 000
Asbest: 20 000
Muddermassor 3 500 000
Jordmassor: 150 000
Mineralavfall: 300 000

Mängd i procent
2,7 %
0,3 %
0,2 %
0,8 %
0,3 %
0,2 %
2,8 %
23,1%
5,9 %
19,4%
1,6 %
0,2 %
37,6 %
1,6 %
3,2 %

3.4 Fraktioner
Vid byggarbetsplatser uppkommer en rad olika typer av avfall som kan sorteras ut i olika
fraktioner. Kretsloppsrådets riktlinjer har en basnivå där olika fraktioner ska sorteras ut.
Basnivån innefattar trä, plast för materialåtervinning, brännbart avfall, gips, skrot och metaller, fyllnadsmassor, asfalt, deponi, farligt avfall samt el-avfall. Källsorteringen kan även vara
mer långtgående med utsortering av olika delfraktioner. (Kretsloppsrådet, 2007)

3.4.1 Trä
Delas upp i de två delfraktionerna rent trä och trä som inte är rent. Träfraktionen flisas och
går till förbränning och energiutvinning. (Kretsloppsrådet, 2007)

3.4.2. Plast för materialåtervinning
Detta gäller delfraktionerna plaströr, plastgolv och våtrumstapeter, plastprofiler, cellplast,
EPS-förpackningar, tak- och membranduk av plast, emballageplast och hårda plastförpackningar (gäller större förpackningar). Detta förutsätter att materialen är rengjorda och åtskiljda från annat material. I annat fall går de till förbränning. EPS-förpackningar, emballageplast och hårda plastförpackningar omfattas av producentansvaret. (Kretsloppsrådet,
2007)

3.4.3 Brännbart
I denna faktion ingår papper, wellpapp, pappersförpackningar, plast (som ej lämpar sig för
materialåtervinning), trä (som ej lämpar sig för flisning) och övrigt brännbart. Papper, wellpapp och pappersförpackningar kan materialåtervinnas, och omfattas av producentansvaret.
Kretsloppsrådets rekommendation säger att de kan sorteras till materialåtervinning om det
är praktiskt genomförbart men det ingår inte i baskraven. (Kretsloppsrådet, 2007)

3.4.4 Gips
Delas upp i gipsspill och riven gips. Går företrädesvis till materialåtervinning och i andra
hand till deponi. Gipsspill skall återvinnas medan riven gips återvinns om det är möjligt och
annars går det till deponi. (Kretsloppsrådet, 2007)
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För att gipset ska kunna materialåtervinnas måste det vara rent och torrt (SITA a). I gips
finns svavel som frigörs när gipset förbränns och ska därför aldrig sorteras som brännbart
avfall (Renova).

3.4.5 Skrot och metaller
Delas in i delfraktionerna skrot, koppar, aluminium, rostfritt stål, kablar, kablar med blymantel eller blyskärm, bly. Ska gå till materialåtervinning. Metallförpackningar som omfattas
av producentansvaret återvinns om det är praktiskt möjligt. (Kretsloppsrådet, 2007)

3.4.6 Fyllnadsmassor
Delas in i delfraktionerna mineraliska massor, ren jord och schaktmassor. Återvinns oftast i
någon form eller går annars till deponi. Sten kan materialåtervinnas medan tegel, betong och
schaktmassor kan användas som utfyllnadsmaterial. (Kretsloppsrådet, 2007)

3.4.7 Asfalt
Återvinns beroende på halt av PAH. Halter under 70 mg/kg TS 16-PAH återvinns medan asfalt med halter över 1000 mg/kg TS16-PAH klassas som farligt avfall. (Kretsloppsrådet,
2007)

3.4.8 Deponi (utsorterat)
Delas in i delfraktionerna planglas, glasull spill, glasull riven, stenull spill, stenull riven samt
övrigt till deponi. Planglas ska helst sorteras ut och materialåtervinnas. Mineralull som är
torr och ren kan materialåtervinnas (SITA b). Återvinning av planglas och mineralull ingår
dock inte i basnivån. Blandat avfall för eftersortering är en alternativ fraktion till deponi och
innehåller sådant som inte kan källsorteras. (Kretsloppsrådet, 2007)

3.4.9 Farligt avfall
Ska separeras och hanteras skiljt från annat avfall. Det kan finnas en mängd olika typer av
farligt avfall på en byggarbetsplats som exempelvis asbesthaltigt material, batterier, färg- och
limrester, lysrör, lösningsmedel, spillolja. (Kretsloppsrådet, 2007)

3.4.10 El-avfall
Delas upp beroende på huruvida de omfattas av producentansvar eller inte. Allt el-avfall ska
lämnas till godkända förbehandlingsanläggningar och ska hanteras skiljt från annat avfall.
Kan vara till exempel ljuskällor, elektriska maskiner, it-utrustning och olika fasta installationer. (Kretsloppsrådet, 2007)

3.4.11 Fraktionernas innehåll i praktiken
Vad för material som i praktiken finns i olika fraktioner samt i vilka mängder varierar beroende på bland annat typ av bygge och hur avfallshanteringen genomförs. Det är därför svårt
att ge generella uppgifter om vad avfallet består av. I en grovinventering av avfallet från två
flerbostadsprojekt inventerades innehållet i olika fraktioner. Dessa inventeringar gjordes i
huvudsak i stomkompletterings- och inredningsskedet vilket är sent i byggprocessen. Det ger
alltså ingen representativ bild över hur det ser ut under hela byggskedet. I tabell 2, 3, 4 och 5
listas innehållet i fraktionerna blandat avfall, brännbart, trä och deponi. Observera att det är
volym och inte vikt som avses. (Freese, 2011)
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Tabell 2. Innehåll i två containrar med blandat avfall. (Freese, 2011)

Innehåll
Emballage
Emballagevirke
Tillfälligt konstruktionsmaterial
Gips
Isolering
Övrigt
Totalt

Andel
30 %
20 %
20 %
15 %
15 %
5%
100 %

Tabell 3. Innehåll i sex containrar med brännbart avfall. (Freese, 2011)

Innehåll
Tillfälligt konstruktionsmaterial
Emballage
Emballagevirke
Engångs- och returpallar
Byggvirke
Totalt

Andel
30 %
30 %
20 %
10 %
10 %
100 %

Tabell 4. Innehåll i två containrar med träavfall. (Freese, 2011)

Innehåll
Tillfälligt konstruktionsmaterial
Emballagevirke
Byggvirke
Engångs- och returpallar
Totalt

Andel
40 %
30 %
20 %
10 %
100 %

Tabell 5. Innehåll i två containrar med deponiavfall. (Freese, 2011)

Innehåll
Övrigt (en salig blandning av olika
avfall)
Gips
Isolering
Totalt

Andel
40 %
25 %
25 %
100 %

3.5 Miljöeffektiv avfallshantering
I följande avsnitt kommer bland annat förhållningsätt och syn på en miljöeffektiv avfallshantering presenteras. Detta avsitt tar sin utgångspunkt i Sveriges nationella avfallsplan samt
mål och åtgärdsprogram på nationellt nivå och på EU-nivå samt viktig forskning på området.
Detta mynnar sedan ut i ett förslag till hur en miljöeffektiv avfallshantering kan definieras.

3.5.1 Miljöpåverkan
Avfallshanteringen ger en miljöpåverkan i form av utsläpp från avfallsystemets processer och
genom förbrukning av el, bränslen och material. Avfallshanteringen ger dock miljövinster i
form av produktion av material, värme, el och näringsämnen som ger en minskad miljöpåverkan i olika sektorer som energisystemet, produktion av material och i jordbrukssektorn.
Miljövinsterna är i de flesta fall större än avfallssystemets enskilda miljöbelastning och avfallshanteringen ger då en miljövinst. (Ekvall & Malmheden, 2012) När avfall används som
en resurs kan avfallshanteringen ge en sänkt klimatpåverkan i andra sektorer. Detta på grund
av att material och energi ersätter jungfruligt material och energiproduktion. (Sundqvist &
Palm, 2010) Det effektivaste sättet att minska både resursförbrukning och miljöpåverkan
från avfall är dock att minimera avfallsmängderna (Naturvårdsverket, 2012c). Att minska
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avfallmängderna och innehållet av farliga ämnen ger avsevärt större miljövinster än vad återanvändning och återvinning ger (Naturvårdsverket). Dagens avfallshanteringsystem ger ur
ett helhetsperspektiv minskad miljöpåverkan på grund av energi- och materialåtervinning i
jämförelse med om samma mängder energi och material skulle framställas från nya råvaror.
Med en ökad grad av materialåtervinning kan dock miljöpåverkan minska ännu mer. (Ambel
et al., 2010)
Materialåtervinning ger generellt en minskad energianvändning i jämförelse med förbränning. Energivinsten är störst när det gäller materialåtervinning av metaller och plaster medan tidningspapper ger något mindre energivinst. Kartong är det avfallslag som ger minst
energivinst genom materialåtervinning jämfört med förbränning. I några få fall kan det vara
en energivinst att förbränna plast. Detta gäller om förpackningen är kraftigt nedsmutsad eller
om plasten inte ersätter jungfrulig plast. Materialåtervinning ger även en minskad miljöpåverkan i jämförelse med förbränning även om det kan finnas vissa undantag om förbränningen ersätter fossila bränslen vilket inte är troligt i Sverige. (Tyskeng & Finnveden, 2007) I
Ambell et al., (2010) visar alla undersökta fraktioner (metall, papper, kartong, glas, plast och
gummi) på en minskad miljöpåverkan och energiförbrukning vid materialåtervinning istället
för förbränning.
Förbränning kan ses som positiv ur en miljöaspekt eftersom att energin kan användas till
produktion av värme och el. Förbränningen har dock negativa aspekter som gasutsläpp vid
förbränning av t.ex. plast. När det gäller plast kan därför deponering vara att föredra framför
förbränning sett till växthusgasutsläpp. (Ekvall & Malmheden, 2012) Avfall som innehåller
fossilt material ger vid förbränning stora utsläpp av växthusgaser. Plast är det avfallsslag som
ger högst klimatpåverkan i själva avfallshanteringen då den oftast förbränns och då ger stora
koldioxidutsläpp. (Sundqvist & Palm, 2010) Även om det kan finnas ekonomiska incitament
(se kapitel 3.6 Ekonomiska aspekter) så är miljöpåverkan i de flesta fall lägre för materialåtervinning än förbränning. Vad som är det samhällsekonomiskt bästa valet om företagsekonomiska kostnader och kostnader för miljöpåverkan slås ihop beror på hur högt kostnaderna
för miljöpåverkan värderas. (Ekvall & Malmheden, 2012)
Deponering gör att stora mängder av föroreningar och miljögifter koncentreras till en liten
yta. Dessa föroreningar och giftiga ämnen läcker så småningom ut till omkringliggande miljöer. Detta läckage kan påverka hälsa och miljö genom att mark och vatten förorenas.
Lakvatten är ett stort problem med deponier och kan innehålla en rad ämnen som är skadliga
för människan och miljön. Vid deponering av organiska ämnen finns det risk för metanutsläpp, och bränder kan även ge utsläpp av ämnen som dioxiner. (Naturvårdsverket, 2013c)
Deponering av avfall är det sista steget i avfallshierarkin och som då bör undvikas så långt det
går (Naturvårdsverket, 2013a). Det är dock inte alltid självklart att deponering är det sämsta
alternativet och att den skatt som finns på deponering av avfall styr mot det bästa alternativet
ur miljösynpunkt. Återvinning kan t.ex. i vissa fall göra att farliga ämnen sprids i större utsträckning än vid deponering. (Naturvårdsverket, 2012c)
I en bedömning av klimatpåverkan från samtliga avfallströmmar i Sverige så pekas blandat
avfall ut som det avfall med störst total klimatpåverkan när utsläpp från utvinning, produktion och avfallshantering räknas ihop. Av det blandade avfallet bedöms 66 % komma från
byggsektorn. Det blandade avfallet bedöms bland annat innehålla stora mängder papper,
plast och metaller som ger en hög klimatpåverkan i tillverkningsprocessen. (Sundqvist &
Palm, 2010) Om man kollar på den mängd av olika material som finns i det blandade avfallet
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så ger en ökad materialåtervinning av plast, papper och papp de miljömässigt största vinsterna. Detta på grund av en tämligen stor miljövinst per kilo och att det blandade avfallet innehåller förhållandevis stora mängder återvinningsbart material som kan källsorteras. (Ambell
et al., 2010)

3.5.2 Den nationella avfallsplanen
För att kunna nå de miljöpolitiska målen så är en resurseffektiv material- och avfallshantering av stor betydelse. Naturvårdsverket har tagit fram en avfallsplan vars mål är en utveckling som går mot resurshushållning och bättre avfallshantering. Åtgärder som beskrivs i avfallsplanen ska minska avfallets mängd och farlighet, ta tillvara resurserna i avfallet på ett
bättre sätt, stoppa spridningen av farliga ämnen samt övergripande ge en förbättrad avfallshantering. När det gäller bygg- och rivningsavfall ligger fokus för mål och åtgärder framförallt på att öka resurshushållningen. Det finns stora möjligheter att minska miljöpåverkan
genom att minimera avfallsmängderna, återanvända och materialåtervinna avfallet. Detta är
av stor vikt för att kunna nå målet om 70 % återanvändning, materialåtervinning och materialutnyttjande av bygg- och rivningsavfall. (Naturvårdsverket, 2012c)

3.5.3 Förebyggande av avfall
Det tillvägagångssätt som är effektivast för att minska resursförbrukning och miljöpåverkan
från avfall är att minimera mängden avfall som uppkommer. Återvinning som återför resurser i systemet kan bara kompensera för en liten del av den resursförbrukning och miljöpåverkan som uppkommer när nya produkter produceras. Större mängder avfall leder till högre
kostnader och större miljöpåverkan även om hanteringen av avfallet sker på ett bättre sätt.
(Naturvårdsverket, 2012c) Den stora vinsten med att förebygga avfall är att mindre material
och produkter behöver tillverkas. Detta sparar såväl råvaror som energi samt ger mindre utsläpp från förbränning i produktionen. (Ekvall & Malmheden, 2012)
Genom att minska avfallsmängderna kan en mer hållbar produktion och konsumtion uppnås
vilket leder till att samhällets totala miljöpåverkan minskar. Att minska avfallsmängderna är
därför en viktig del av miljömålsarbetet. Arbete med att förebygga avfall är inte kopplat till
avfallshanteringen utan arbetet ligger i tillverknings- och användningsledet.
(Naturvårdsverket)
Att minska avfallsmängderna gör att miljövinsterna i de flesta fall blir avsevärt mycket större
än de miljövinster som kommer av material- eller energiåtervinning. Även fast återvinning är
av stor vikt kan den bara kompensera för en mindre del av förbrukningen av resurser. Det
finns även stora miljövinster att göra genom att minska innehållet av farliga ämnen i avfallet.
(Naturvårdsverket, 2012c)
Att öka materialeffektiviteten, det vill säga att minska användningen av överflödigt material
är av yttersta vikt för att minska avfallsmängderna. Det finns en rad sätt att minska materialeffektiviteten. Dessa kan delas in i fyra strategier:




Materialeffektiva processer som t.ex. prefabricerat byggande.
Materialsnåla produkter och system som t.ex. mindre bilar och tunnare förpackningar.
Produkter med lång livslängd vilket kan innebära högkvalitativa produkter, att produkter repareras eller återanvänds. Hög kvalité kan vara produkter som håller länge,
är funktionella eller har tidlös design. Produkter kan lättare repareras om de går att ta
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isär och reservdelar tillverkas. Återanvändning sker bland annat genom begagnatmarknaden.
Konsumtionsmönster som handlar om uthyrning och att dela på utrustning, ändrad
konsumtion och att reflektera över konsumtionen.

De flesta av dessa strategier är allmänt accepterade och kan även ge andra miljöfördelar som
t.ex. mindre bränsleförbrukning. Det kan även vara tvärtom då materialsnåla produkter ger
en negativ miljöpåverkan. Minskas t.ex. mängden isolering i ett hus så ger det ett ökat energibehov vilket ger mer miljöbelastning än det som sparades in på materialet. (Ekvall &
Malmheden, 2012)

3.5.4 Materialåtervinning
Även om avfallsmängden går att minska så behöver samhället bli bättre på att utnyttja
material och energi på ett effektivt sätt. Ett viktigt steg mot resurseffektivitet är att materialåtervinna avfall. En ökad materialåtervinning, i synnerhet av metaller och textilier ger stora
miljövinster (Ekvall & Malmheden, 2012). Materialåtervinningen behöver öka och det återvunna materialet behöver ha en sådan god kvalitet att det blir ett bra alternativ till nya råvaror vid framställning av nya produkter. (Naturvårdsverket, 2012c) Förbehandling av avfallet
ger i vissa fall en ur miljösynpunkt bättre återvinning (Ekvall & Malmheden, 2012).
En stor mängd blandat avfall uppkommer i byggsektorn, vilket i större utsträckning än idag
skulle kunna återanvändas och materialåtervinnas. För att förbättra detta så behöver byggmaterial vara av sådan art att det går att separera och sortera, att mängden farliga ämnen
minimeras samt att information om byggnadens material behöver finnas tillgänglig för att
underlätta sortering vid en framtida rivning. (Naturvårdsverket, 2012c) Återvinningsföretagen efterfrågar väl sorterat material och vill då inte ha blandat avfall. En av de absolut viktigaste aspekterna för en ökad materialåtervinning är att inte blanda avfall från första början.
(Ambell et al., 2010)
En anledning till att bygg- och rivningsavfall inte återvinns är att tekniken är bristfällig på så
vis att den inte klarar fraktioner som inte är helt rena. Detta skapar problem då det många
gånger är problematiskt att sortera ut fraktioner som är helt rena. Om avfallet är rent så gör
det återvinningen enklare och minskar risken att farliga ämnen sprids från avfallshanteringen. (Naturvårdsverket, 2012c) Ett problem för återvinning av byggavfall är kraven i REACH
på att visa att material är ofarliga. Det kan då kosta mer att bevisa att materialet är ofarligt än
att använda nytt material vilket minskar återvinningen. Detta utgör ännu ett viktigt skäl till
att hålla avfallet rent och av god kvalité. (Ambell et al., 2010)
Gipsavfall har en god potential till materialåtervinning och mängden återvunnet material
styrs i stor utsträckning av efterfrågan. Även transportkostnaderna spelar in i hur mycket
gips som återvinns. En viktig anledning till att återvinna gips är att det kan bilda giftigt
svavelväte vid deponering i våta och syrefria miljöer. Med dagens teknik går 99 % av gipsskivorna att återvinna. (Ambell et al., 2010)
För plastavfall så beräknas den totala mängden materialåtervinnet material ligga på 20 %.
Under de senaste åren har en ökning av emballageplast observerats i byggsektorn vilket gjort
att efterfrågan på plastavfall ökat. Vissa byggföretag har startat med att materialåtervinna
plast. Ökad materialåtervinning av plast minskar bland annat klimatpåverkan (Sundqvist &
Palm, 2010). Det finns en stor potential för en ökad plaståtervinning men synen på plast som
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ett billigt och lågkvalitativt material ur ett europeiskt perspektiv kan göra att få ser det som
en resurs. (Ambell et al., 2010)
När det gäller metaller så ligger återvinningen på en relativt hög nivå med 87 %. En ökad
materialåtervinning av metall anses då inte lika miljömässigt prioriterad som fraktioner som
plast och papper då källsorteringen redan är hög och potentialen till ökad mängd återvunnen
metall anses lågt. Det ska dock betonas att det finns stora energi- och miljömässiga vinster
med återvinning av metall och det bedöms inte finnas några hinder för en ökad återvinningsgrad. (Ambell et al., 2010)
För pappers- och pappavfall så är siffrorna osäkra då producentansvarets rapportering anger
att återvinningen för förpackningar och returpapper ligger över målen på 65 respektive 75 %
medan andra uppgifter talar om en återvinningsgrad på strax över 50 %. Det bedöms miljömässigt viktigt och realistiskt att öka återvinningen av pappers- och pappavfall. (Ambell et
al., 2010)

3.5.5 Farliga ämnen
Avfall som innehåller farliga ämnen gör hantering, behandling och återvinning av avfallet
svårt. Arbetet med att nå miljökvalitetsmålet en giftfri miljö påverkar avfallshanteringen av
ovan nämnda orsaker. Avfallshantering inverkar även i hög grad på målet giftfri miljö då farliga ämnen kan spridas, utsläpp kan ske vid hantering av avfall och i kretsloppet genom
materialåtervinning. Avfall som går till materialåtervinning kan innehålla miljö- och hälsoskadliga ämnen och material om det inte hanterats på rätt sätt. Materialåtervinning innebär
att avfall bearbetas i flera steg vilket gör att ämnen kan frigöras och ge hälso- och miljörisker.
Avfallslagstiftningen ska se till att farliga ämnen i avfall omhändertas på ett miljö- och
hälsomässigt tillfredsställande sätt. Det finns regler för att farliga ämnen ska sorteras ut före
återvinning. När det gäller återvunnet material i nya produkter är avfallslagstiftning inte tilllämplig utan istället träder produktlagstiftningen in. Produktlagstiftningen reglerar inte innehåll av farliga ämnen i återvunnet material och dessa ämnen kan då föras över till nya produkter. (Naturvårdsverket, 2012c)

3.5.6 Definition av en miljöeffektiv avfallshantering
Att definiera en miljöeffektiv avfallshantering är inte helt lätt eller självklart. Dock finns en
stor samstämmighet när det gäller hur avfallsfrågan bör hanteras i samhället. EU, Sveriges
miljömål, forskningssatsningen Hållbar avfallshantering och lagstiftningen nämner alla liknande strategier och prioriteringar.
EU har en färdplan för ett mer resurseffektivt Europa där bland annat följande milstolpar till
2020 ingår:





Avfall hanteras som en resurs och mängden avfall som varje person ger upphov till
minskar.
Återanvändning och återvinning av avfall är ekonomiskt lönsamt för samhällets aktörer tack vare utbredd källsortering och fungerande marknader för sekundära råvaror.
Material återvinns i större utsträckning än idag.
Energiåtervinning är begränsad till material som inte kan materialåtervinnas, deponering är nära nog avskaffad och materialåtervinningen är av hög kvalitet.
(Europeiska kommissionen, 2011)
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En precisering av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö lyder:
”Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkelt att använda för konsumenterna och att
avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad
som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsan och miljö minimeras.”
(Boverket)
Enligt Naturvårdsverkets forskningssatsning Hållbar avfallshantering så omfattar ett optimalt avfallshanteringsystem:





Åtgärder för att förebygga avfall.
Materialåtervinning nära det som är teknisk genomförbart.
Förbränning av främst avfall som betecknas som biobränslen och material som innehåller farliga ämnen och därigenom inte bör återvinnas. Förbränningen bör ge produktion av både el och värme.
Deponering används som behandlingsmetod endast för de material som inte är möjliga att hantera på andra sätt samt för plaster som inte är biologiskt nedbrytbara och
inte heller kan återvinnas. (Ekvall & Malmheden, 2012)

Sammanfattningsvis så kan det sägas att en miljöeffektiv avfallshantering med stöd av avfallshierarkin och ovan nämnda mål och strategier innebär att mängden avfall minimeras i så
stor utsträckning som möjligt då det sparar energi och resurser. För det avfall som uppkommer tas det till vara som en resurs genom att i första hand återanvändas eller materialåtervinnas. Detta innebär att källsorteringen optimeras genom att avfall som kan återanvändas
och materialåtervinnas sorteras ut och hanteras på ett sådant sätt att återvinning görs möjlig.
Det avfall som inte går att återvinna på annat sätt sorteras ut för energiutvinning genom förbränning. I sista hand sorteras avfallet till deponi om det inte kan utnyttjas som en resurs
eller om det ger miljövinster att lägga avfallet på deponi. Med en miljöeffektiv avfallshantering minimeras deponiresten, utnyttjandet av material och energi är högt med förebyggande
av avfall och uppkomna avfallsmängder utnyttjas optimalt som en resurs för att minska miljöpåverkan.

3.6 Ekonomiska aspekter
Incitamentet till att öka källsorteringen och därigenom återvinningen är oftast kostnaderna
som avfallshanteringen innebär. Kostnaderna för olika fraktioner av byggavfall återfinns i
tabell 6. Blandat avfall som går vidare till central sortering är avsevärt mycket dyrare än om
sortering sker på plats. Skälet till detta är deponikostnaderna samt att energianläggningarna
efterfrågar högvärdigt brännbart avfall. Deponiskatten är ett viktigt incitament till att källsortera och följa upp arbetet vilket lett till att avfall till deponi minskat rejält (Boverket, 2007).
Återvinningsföretagen har högre kostnader och mindre inkomster från blandat avfall vilket
gör ett högre pris. Källsortering i samarbete med återvinningsföretagen kan göra avfallshanteringen billigare. (Naturvårdsverket, 2012c)
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Tabell 6. Tabellen visar exempel på kostnader för att lämna olika fraktioner till Vafab:s anläggning i
Västerås. Fraktionerna wellpapp, emballageplast och blandskrot är gratis att lämna och om materialet
är rent så ges ersättning. (Vafab Miljö AB, E-post, 2013)

Fraktion
Blandat avfall
Deponi
Gips
Brännbart
Trä
Wellpapp
Emballageplast
Blandskrot

Kostnad per ton avfall
1 345 :1 110 :1 010 :820 :240 :0 :0 :0 :-

Med avfallsminimering sparas pengar genom att kostnaderna för att köpa in material minskar samt att kostnaderna för avfallshanteringen hålls nere. Avfallet behöver sorteras, lagras,
transporteras samt omhändertas. Om mindre avfall behöver hanteras sker kostnadsbesparingar. Avfallshantering vid byggnation kostar inte bara pengar utan tar även dyrbar tid och
plats i anspråk. (Fredriksson & Höglund, 2012) En bra avfallshantering med minimering av
avfallsmängderna kan minska kostnaderna för avfallshanteringen med 30 till 50 procent vid
ett byggprojekt (SITA, 2012).
Totalt sett så ökar de företagsekonomiska kostnaderna då mängden materialåtervunnet avfall
ökar. För vissa material är energiintäkterna högre än materialintäkterna medan det motsatta
gäller i andra fall. Framförallt plast anses dyrt att återvinna men även andra fraktioner som
pappers- och pappavfall. Pappers- och pappavfall är dock efterfrågat då skogsindustrin och
tryckerierna gärna använder returpapper. Ett ökat pris på plast skulle innebära en bättre
marknad för återvinning. I dagens läge är priset på granulat så lågt att materialåtervunnet
plastgranulat inte är ekonomiskt lönsamt. Att återvinna metaller är däremot ekonomiskt lönsamt då det kostar mer pengar att utvinna nya metaller. (Ambell et al., 2010)
Förbränning är en kostnadseffektiv teknik som ger stora intäkter, samtidigt som det kräver
mindre sortering och förbehandling samt att insamlingskostnaden ofta är lägre. Materialåtervinning har högre kostnader i form av insamlingen och återvinningsprocessen. Sedan
2010 finns även en överkapacitet när det gäller förbränning av avfall i Sverige vilket gör det
billigare att förbränna avfall jämfört med att materialåtervinna det (Naturvårdsverket,
2012c). Materialåtervinningen styrs med bakgrund av detta inte av ekonomiska incitament
utan av policyåtgärder som producentansvaret. De ekonomiska incitamenten för materialåtervinning bedöms heller inte öka på sikt även om priset på jungfruligt och återvunnet
material ökar. Detta på grund av att detsamma gäller för priset på energi och förhållandet
ändras därigenom inte i någon större utsträckning. (Ekvall & Malmheden, 2012) I avfallshierarkin är dock prioriteringen tydlig mellan dessa båda behandlingsmetoder där materialåtervinning prioriteras högre (Naturvårdsverket, 2013a).

3.7 Byggbranschens arbete med avfall
För nästan 20 år sedan bildades Kretsloppsrådet, som är ett nätverk inom byggsektorn med
drygt 30 organisationer och företag representerade. De ska samordna miljöintresset inom
bygg- och fastighetssektorn samt driva på för ett kretsloppssamhälle. Kretsloppsrådets huvuduppgift är att fungera som kontaktförmedlare för intressenter i branschen mot Miljödepartementet och berörda myndigheter, i första hand Boverket och Naturvårdsverket. I Kretsloppsrådet jobbar sektorn med ett frivilligt producentansvar vilket syftar till att uppnå en
16

hållbar utveckling. (Kretsloppsrådet b)
Kretsloppsrådet har en vision för byggsektorns materialhushållning som innebär att användningen av material är långsiktigt hållbar och effektiv. Detta ska förverkligas genom:






Lång användningstid för material genom kvalitativa byggnationer och flexibilitet.
Byggprodukterna anpassas så att mängden genererat avfall minimeras.
Byggmaterial, konstruktioner och metoder som minimerar de genererade avfallet ska
väljas samt göra det möjligt att återanvända och återvinna icke förnybart material.
Generera kretsloppsanpassade system för avfallshantering vid byggnation samt rivning.
Generera en marknad för återvinning och återanvändning av olika material.
(Kretsloppsrådet a)

Byggföretagen anser att miljöarbete skapar problem genom exempelvis ökad byråkratisering,
uteblivna kostnadsbesparingar, minskad produktivitet och sämre vinst på kort sikt. Källsortering är idag den vanligaste miljötekniska åtgärden i bygg- och fastighetssektorn. I Chalmers
återkommande undersökning svarade 95 % av företagen att de källsorterar till viss del och 61
% satsar mycket på källsortering. Andra åtgärder som är vanliga är satsningar på minimering
av avfall som intern återvinning 34 %, minskning av mängden avfall 31 % samt minska
materialanvändningen i produkten/tjänsten 11 %. (Gluch et al., 2011) I en annan undersökning från Boverket jobbar 53 % av byggentreprenörerna med att minimera avfallsmängderna
(Boverket, 2007). Det är alltså betydligt vanligare att satsa på hanteringen av avfallet än att
minimera avfallsmängden. Ett område där satsningarna under de senaste åren ökat är att
ersätta miljö- och hälsofarliga ämnen och material med bättre alternativ. (Gluch et al. 2011)
Under senare år har branschens avfallshantering förbättrats men arbete återstår fortfarande
och då framförallt när det gäller minimering av mängderna (Naturvårdsverket, 2012c).
Kunden/beställaren är tillsammans med chefer den aktör som är den viktigaste intressenten
när det gäller byggföretagens miljöarbete (Gluch et al., 2011). Det betonas i den nationella
avfallsplanen att fastighetsägare och byggherrar bör ställa krav i upphandlingen när det gäller bygg- och rivningsavfall samt följa upp kraven i efterhand. Två saker som pekas ut i den
nationella avfallsplanen som byggherrar och entreprenörer kan göra för att förbättra avfallshanteringen på byggarbetsplatser är att:



Kräva att material inte ska innehålla farliga ämnen som gör det svårare att omhänderta och återvinna bygg- och rivningsavfall.
Verka för en förbättrad källsortering samt finna lösningar på hur byggmaterialrester
kan återanvändas. (Naturvårdsverket, 2012c)

3.7.1 Problem med avfallshantering på byggarbetsplatser
När det gäller avfallshantering på byggarpetsplatser så finns det problem med att de som i
praktiken ansvarar för avfallshanteringen inte är chefer utan ombud. Dels så saknar de befogenheter att genomföra förändringar och de är ofta begränsade av givna ramar. Detta gör att
de inte kan ta fullt ansvar för en hållbar avfallshantering. Ett annat problem är att de i stor
utsträckning saknar fakta som styrker att riktlinjer och praktisk handling är miljöeffektivast.
(Ekvall & Malmheden, 2012)
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På byggarbetsplatser finns ofta brister i avfallshanteringen då stora fraktioner inte sorteras
till materialåtervinning. Brännbart avfall utgör en betydande del av avfallet. Det brännbara
avfallet betecknas ofta PTP och står för plast, papper och trä. En stor del av PTP består av
virke som används till ställningar och tillfälliga konstruktioner. Det finns en tendens att på
byggarbetsplatser se brännbara fraktioner som oviktiga. (Ekvall & Malmheden, 2012)
I en jämförelse mellan vård- och byggarbetsplatser som båda är väl organiserade på avfallsområdet så framkommer att efterlevnaden är bättre inom vården. En anledning till detta är
att byggen etableras på ständigt platser med många involverade aktörer som t.ex. underleverantörer. Detta gör det svårt att finna bra rutiner och praktiska lösningar på avfallshanteringen. (Ekvall & Malmheden, 2012)

3.8 Förebyggande av byggavfall i praktiken
Hur mycket avfall som uppstår vid byggnation kan variera stort bland annat beroende på
projekt. Avfallsmängden ligger i de flesta fall mellan 25-30 kg/kvm även om vissa byggen kan
ligga på 10 kg/kvm. (Miljöstyrningsrådet b) Hur mycket avfall som uppkommer vid byggnation är beroende av en rad faktorer som t.ex. vilka krav som ställs från uppdragsgivaren, design, upphandling, transport, planering, hantering och förvaring av material (Osmani et al,
2007).
Att förebygga avfall handlar i praktiken mycket om materialhantering och resurseffektivitet.
Arbetet med att förebygga byggavfall är ännu inte så väl utvecklat vilket gör att det kan vara
oklart vilka åtgärder som ger bäst effekt. I ett byggprojekt kan förebyggande åtgärder handla
om en rad saker. Bland annat följande:
•
•
•
•
•

Byggnadens utformning. Byggnaden utformas så att avfallsmängderna som uppstår
under byggnationen minskar.
Materialval. Välja produkter och material som inte innehåller farliga ämnen och därigenom reducera avfallets farlighet.
Byggmetoder. Använda sig av till exempel prefabricerade delar.
Logistik och materialhantering. Arbeta med planering så att en minskning sker av
mängden svinn och skadat material.
Åtgärder för att förhindra byggfel och skador på färdigbyggda delar. (Fredriksson
& Höglund, 2012)

Det är av stor vikt att avfallsförebyggande åtgärder görs med ett helhetsperspektiv. Faktorer
som miljö, funktion, ekonomi, hälsa, och arbetsmiljö i ett livscykelperspektiv behöver beaktas. Det finns annars en risk att valet faller på lösningar som visserligen minskar avfallsmängden men som även ger oönskade effekter som t.ex. ökad energianvändning.
(Fredriksson & Höglund, 2012)
Fredriksson & Höglund (2012) menar att åtgärder för att förebygga byggavfall vid nybyggnation är beroende av:
•
•
•
•
•

Företagens förutsättningar.
Val av material och utformningen av byggnaden.
Byggmetoder.
Logistik och hantering av material.
Inköp.
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•

•

Åtgärder för att reducera antalet byggfel samt skador på färdigbyggda delar.
Kommunikation, samordning och ledarskap.

3.8.1 Företagens förutsättningar
Företagen måste skapa förutsättningar för arbetet med att förebygga avfall. Strategier och
mål behöver antas och följas upp. Det är en fördel att integrera arbetet i det befintliga kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet. Det finns en rad specifika områden som man kan arbeta
med:








Kompetensutveckling för viktiga grupper i företaget som t.ex. arkitekter, projektledare, projektörer och personer med ansvar för inköp, logistik och miljö.
Med leverantörer som det finns ramavtal med kan ett utvecklingssamarbete ske om
hur exempelvis förpackningar utformas och material paketeras.
Krav kan ställas i ramavtal på bland annat kompetenskrav på konsulter, på möjlighet
att skicka tillbaka oförbrukat material och på hur materialleverantören förpackar
material och produkter.
Framtagande av statistik, och uppföljning av denna, för material och avfall. En likartad statistikinsamling ger möjligheter att kunna jämföra projekt och entreprenörer
samt att målen följs upp bättre.
Skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte. (Fredriksson & Höglund, 2012)

3.8.2 Materialval och utformning av byggnaden
När byggnaden utformas finns goda möjligheter att inverka på hur mycket avfall som genereras och dess farlighet. Här behöver man beakta hur användarperspektivet ser ut. Till detta
hör bland annat hur byggnaden kommer att nyttjas, hur ofta den kan tänkas byggas om och
renoveras samt hur ofta verksamheten kommer ändras. Detta kan tänkas påverka vilka lösningar som väljs för t.ex. el, ventilation, avlopp, takhöjd och rumsutformning. Ett litet ombyggnadsbehov ger mindre avfall i ett långt tidsperspektiv.
I Backman & Junkers (2013) framkommer att den viktigaste orsaken till att materialspill inte
minskar är att byggföretagen inte har ekonomiska skäl att jobba med detta. Beställaren betalar oftast för materialspillet och det är ovanligt att avfallskostnader redovisas. Beställare behöver då påverka byggföretagen och vara medveten om spill och kostnader. Det material som
hanteras mest slösaktigt är billigt material som trä. Vid byggnation på plats är spillet oftast
störst för gips- och fasadskivor, reglar, betong, isolering och gjutningsformar. Genom att använda standardlösningar och standardmått kan spill minskas (Fredriksson & Höglund,
2012).
En tredjedel av det avfall som uppkommer vid byggnation beräknas vara på grund av beslut
under designfasen inkluderat sena designändringar. Om antalet sena ändringar minskar så
kan även mängden byggavfall minska. (Ekvall et al, 2009) Osmani (2012) menar att det är
mer effektivt att förebygga avfall redan i designfasen av ett projekt än under själva konstruktionskedet. Genom sin roll i projektledningen så ligger ansvaret då till stor del på arkitekten
för att bygga bort avfall.
Om det finns möjlighet bör prefabricerade lösningar användas. Prefabricerade delar är extra
effektivt att använda sig av när det gäller delar som behövs upprepande gånger, på grund av
att tillverkningen görs i en kontrollerad miljö och det blir lättare att lokalisera spill samt göra
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materialanvändningen effektivare. (Fredriksson & Höglund, 2012) När en byggnad byggs på
den plats där den ska stå transporteras oftast mer material än vad som behövs till byggarbetsplatsen. Om materialet tar slut och det måste göras ett uppehåll i processen för att vänta
på mer så blir byggnationen dyrare. När komponenter eller hela hus är fabriksbyggt tas bara
så mycket material som behöver användas ut. (Ekvall et al., 2009) Baldwin et al. (2009) menar att prefabricerade byggnadsdelar effektivt kan minska avfallsmängden på byggarbetsplatsen. Detta förutsätter en standardiserad design och är då främst lämpligt för lägenhetsbostäder.
Med projektering i 3D minskar risken att fel och krockar uppstår vilket gör det lättare att ta
fram förteckningar över mängden avfall i början av ett projekt. Mängderna kan användas
som förutsättningar för att välja områden för avfallsförebyggande arbete. BIM är ett verktyg
för detta och kan stå för Building Information Modelling eller liknande. Definitionen på BIM
kan vara väldigt skiftande beroende på användaren men oftast gäller det informationshantering i byggprojekts hela kedja. (Fredriksson & Höglund, 2012)
För att undvika oönskad kemikalipåverkan kan verktyg som BASTA eller Byggvarubedömningen användas. Detta kan bidra till att minska avfallets farlighet. Material och utformning
av byggnaden som gör det lättare att återanvända och återvinna avfall bör väljas.
(Fredriksson & Höglund, 2012) BASTA listar material som klarar krav på innehåll av kemiska
ämnen i byggprodukter. Syftet är att fasa ut farliga ämnen ur byggmaterial. BASTA bygger på
ett antal kriterier från bland annat REACH och kemikalieinspektionen. (BASTA) Byggvarubedömningen innebär att en miljöbedömning av byggnadsvaror sker inom en rad områden
och innefattar både bedömning av ämnen i varan och miljöpåverkan från produktens hela
livscykel. Varan betygsätts som rekommenderas, accepteras eller undviks. Byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad ligger till grund för bedömningen. Bedömningen av kemiska
egenskaper bygger på samma kriterier som BASTA men Byggvarubedömningen innefattar
alltså fler miljöaspekter. (Byggvarubedömningen)

3.8.3 Logistik och materialhantering
En viktig åtgärd för att minska avfallsmängderna är att jobba med hela processen när det
gäller materialhantering. Detta inbegriper hur leveransen av material sker till arbetsplatsen,
hur material lagras och förpackas samt om oförbrukat material kan lämnas tillbaka. Arbetet
med detta behöver starta redan i projekteringsskedet och en tidig planering av materialhanteringen gör resten av byggprocessen lättare. (Fredriksson & Höglund, 2012)
Ett logistikcenter innebär att ett lager upprättas och dit går leveranserna med stora lastbilar.
Ifrån logistikcentret levereras materialet som behövs till byggarbetsplatsen just när det behövs. Detta kallas just-in-time-leveranser. I de fall där det är ont om plats på byggarbetsplatsen eller är svårigheter att komma fram med tung trafik kan logistikcentret läggas en bit ifrån
byggarbetsplatsen med bättre trafikförutsättningar. Om det istället är gott om plats så kan
lagret finnas inom byggarbetsplatsen. Det finns en rad fördelar med ett logistikcenter och
just- in-time-leveranser som t.ex.:


Byggare och installatörer tvingas planera på ett annat sätt då de måste ge klarare besked om hur mycket material som behövs och när. Rutiner och system för detta behöver tas fram. Detta kan minska materialåtgången vid en byggnation.
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Det är inte nödvändigt att i samma utsträckning lagra material på byggarbetsplatsen.
Detta ger mindre skador på material och kan minska olycksrisken samt gör det lättare
att hitta materialet.
Det underlättar att avtala med leverantörer att skicka tillbaka oanvänt material och
förpackningar som kan användas fler gånger. Detta på grund av att de kan hämtas på
en plats och på ett organiserat sätt samt med bättre infrastruktur.
I logistikcentret kan man använda sig av en egen prefabriceringsverkstad när det gäller en del installationer. Olycksrisken minskar även genom detta då färre personer
finns på byggarbetsplatsen. (Fredriksson & Höglund, 2012)

Att ta beslutet om att upprätta och använda ett logistikcenter kräver både kompetens och
mod i synnerhet om det är långt till byggarbetsplatsen. Det kräver även bra lokaler och bra
anslutning för tung trafik. När det gäller mindre byggarbetsplatser så krävs inte ett externt
logistikcenter. Då räcker det förmodligen med ett lager i anslutning till byggarbetsplatsen, ett
förråd och just-in-time-leveranser därifrån. För byggarbetsplatser som ligger centralt och där
det är svårframkomligt för tunga transporter så kan ett logistikcenter ge mindre störningar i
form av utsläpp och buller samt bättre säkerhet. (Fredriksson & Höglund, 2012)
Oftast mäts avfallsmängden på ett bygge, medan kunskapen om materialflödet inte är lika
stor. Om allt material som används i bygget mäts och jämförs med de beräknade mängderna
så får man bättre kontroll på avfallet. Det finns då chans att analysera avfallsmängden med
mängden material vilket gör att det blir mer väsentligt att följa upp avfallsstatistiken samt
lättare att förmedla informationen. (Fredriksson & Höglund, 2012)

3.8.4 Inköp
Materialhantering och inköp är tätt samankopplade då det blir enklare att ställa krav på underentreprenörer och leverantörer av material om man redan under upphandlingen har kunskap om materialhanteringsprocessen. Följande saker behöver beaktas när upphandlingen av
materialleverantörer sker:






Möjlighet att optimera material genom exempelvis måttbeställning av material.
Hur ser förpackningarna ut? Används engångsförpackningar eller förpackningar som
kan återanvändas, och används retursystem? Förpackningar bör ge upphov till så lite
avfall som möjligt men ändå skydda materialet/varan. Kan material förpackas så att
installation eller byggnation underlättas? Allt som krävs vid en installation kan t.ex.
förpackas tillsammans.
Möjlighet att skicka tillbaka obrutna förpackningar.
Jobba för att minska skadorna på material genom samverkan med leverantörer och
transportörer. (Fredriksson & Höglund, 2012)

Åtgärder är beroende av vad det rör sig om för material. Om det finns en osäkerhet om vilka
åtgärder som kan vidtas är det lämpligt att starta ett utvecklingsarbete med engagerade
materialleverantörer. Rutiner för hur beställningar görs och uppföljning av leverantörer och
entreprenörers förpliktelser är också något som bör göras. (Fredriksson & Höglund, 2012)
Krav behöver även ställas på underentreprenörer. Krav kan ställas på att materialåtgången
och avfallsmängden beräknas och sedan följs upp. Detta syftar till att klargöra hur mycket
avfall som uppkommer för entreprenörens räkning samt att se till att det finns möjligheter
för samarbete i form av utvecklingsarbete. (Fredriksson & Höglund, 2012)
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3.8.5 Reducera antalet byggfel
I Byggbranschen arbetas det återkommande med att minska antalet byggfel. Detta avfallsförebyggande arbete finns integrerat i nuvarande arbete. Följande punkter ger betydande
ökningar av avfallsmängder:





Byggfel som får till följd att det krävs rivning och ombyggnation.
Skador på material under lagring och transport.
Skador på färdiga delar i byggnaden till följd av att andra arbeten genomförs i dess
närhet eller att saker genomförs i fel följd.
Att starta byggnationen utan att ritningarna är klara. (Fredriksson & Höglund, 2012)

Under detaljplaneringen görs planering av stora delar av logistiken och andra förberedelser.
En bra detaljplanering av bygget påverkar ovanstående punkter på ett positivt sätt vilket ger
mindre avfallsmängder. På grund av detta är det viktigt att ha tillgång till kompetens om avfallsförebyggande när arbetsmoment planeras och arbetsinstruktioner görs. Ordning och
reda på byggarbetsplatsen ger även det minskade avfallsmängder. (Fredriksson & Höglund,
2012)

3.9 Metod för att förebygga byggavfall
Fredriksson & Höglund (2012) föreslår en metod för att förebygga byggavfall och som inbegriper hela byggprocessen. Metoden bygger på att använda de kunskaper som finns om det
avfall som förväntas uppstå för att identifiera lämpliga åtgärder. Det avfallsförebyggande
arbetet berör hela byggprocessen viket gör att arbetet med detta måste starta redan i idéstadiet till ett nytt projekt. När det gäller att förebygga byggavfall så inbegrips många aktörer
men två huvudaktörer kan identifieras. Beställaren som kan ställa krav och följa upp samt
entreprenören som genomför projektet. Beställaren behöver ställa krav på att det ska arbetas
med förebyggande av avfall och sedan följa upp kraven. Den som är samordningsansvarig för
projektet hos entreprenören behöver bestämma vilka åtgärder som ska utföras, göra en handlingsplan för åtgärderna, genomföra dem samt följa upp resultatet. Denna metod illustreras i
figur 1.

Figur 1. Modell över en byggprocess och vad beställare respektive entreprenören bör göra i olika skeden för att förebygga avfall. (Fredriksson & Höglund, 2012)
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För att välja avfallförebyggande åtgärder använda de sig av tillvägagångsättet som illustreras
i figur 2.
Vad för avfall
uppkommer och
varför

Möjliga
lösningar för
avfallsminskning

Möjliga åtgärder
för
avfallsminskning

Välj åtgärder

Figur 2. Exempel på hur ett tillvägagångsätt för att minska byggavfall kan se ut. (Fredriksson &
Höglund, 2012)

Att identifierar vad för avfall som förväntas uppkomma och varför det gör det är det första
steget för att välja förebyggande åtgärder. Det finns olika orsaker till att avfall uppstår och
det är viktigt att reflektera över vad för avfall som uppkommer och varför. Dessa orsaker kan
delas in i produktionsrelaterat avfall, planerat avfall och ej avsett avfall.
•

Produktrelaterat avfall är avfall från anpassning av byggmaterial och schaktmassor.
Detta avfall kommer bland annat från spill vid mått- och mängdanpassning, sprängning och schaktning. Spill kan t.ex. vara i form av trä, gips, betong och golvmattor.

•

Planerat avfall är avfall som avsiktligt uppkommer som t.ex. förpackningar och hjälputrustning som verktyg, plank, formar och ställningar. Förpackningar består oftast av
plast, papp och trä medan hjälputrustning kan bestå av bland annat metall, trä och
elskrot.

•

Ej avsett avfall är avfall som inte behöver uppstå alls. Det kan var t.ex. skadat och
överblivet material, felbyggen som måste rivas samt skador på färdigbyggda delar.
(Fredriksson & Höglund, 2012)

Efter att ha undersökt vad för avfall som uppkomer och varför så identifieras möjliga lösningar för att minska avfallsmängden från respektive kategori. Lösningar kan vara en rad
saker som t.ex. prefabricerade delar, måttbeställning av material, just-in-timeleveranser,
användning av retursystem eller att ställa krav på leverantörer. (Fredriksson & Höglund,
2012)
Möjliga åtgärder tas fram efter en analys av de möjliga lösningarna. Det behöver undersökas
vilka aktörer som kan påverka och som behöver involveras för att lösningarna ska kunna genomföras. Detta göra att de möjliga lösningarna som kan genomföras identifieras. För lösningar som t.ex. anpassning till standardmått och användning av prefabricerade delar så har
arkitekten och projektören möjlighet att påverka. Åtgärder skulle då kunna vara kompetenkrav eller kompetensutveckling för dessa aktörer. Aktören som kan påverka t.ex. lösningar
som just-in-time-leveranser och bättre logistik är den logistikansvarige och en åtgärd kan
vara att logistikförutsättningar utreds i ett tidigt skede i projektet. (Fredriksson & Höglund,
2012)
Att välja åtgärder är det sista steget och innebär att en prioritering av de möjliga åtgärderna
görs och att åtgärder som ska genomföras väljs ut. En nyckel till att få till ett avfallsförebyggande arbete är att starta med de avfall eller åtgärder som med små medel kan ge stora vinster genom minskade kostnader, minskade avfallmängder och minskad miljöpåverkan. I början böra man undvika de avfallflöden där vinsterna är osäkra, åtgärderna bedöms vila på
komplicerade värderingar eller om de kan leda till en sämre helhetslösning. Det finns en rad
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faktorer som kan ligga till grund för prioriteringarna. Detta kan vara t.ex. avfallets miljöpåverkan, avfallsmängder från olika avfallstyper, kostnader för olika material och hanteringen
av materialen, avfallshanteringskostnaden samt den arbetsinsats och kostnad som krävs för
genomförandet av åtgärderna. (Fredriksson & Höglund, 2012)
Om avfallsmängden minskar så minskar kostnaden för avfallshanteringen och kostnaden för
inköp av material. Denna vinst får värderas mot de kostnader och ansträngningar som behövs för att åtgärderna ska kunna genomföras. De avfallsförebyggande åtgärderna kan även
påverka hur lång tid projektet tar att färdigställa. Tiden kan beroende på åtgärder både förlängas, förkortas eller inte påverkas alls. Hur lång tid genomförandet av projektet tar är
många gånger en stor påverkansfaktor för vad kostnaden blir i slutändan. Det behöver även
göras en bedömning av påverkan på byggnaden från arkitekten och projektören. Detta kan
vara saker som byggnadens funktion, utseende, driftegenskaper och förvaltning. (Fredriksson
& Höglund, 2012)

3.10 Beställarens möjlighet att påverka
3.10.1 Krav på förebyggande av avfall
Beställaren har i byggprocessen kontroll över val av plats, byggnadens utformning samt entreprenadform. Genom detta så har beställaren inflytande över hela byggprocessen. För att
komma fram till lämpliga krav från beställarens sida görs ofta olika typer av utredningar och
förstudier. De som är involverade i detta som t.ex. arkitekter och projektledare behöver ha
kunskap om hur avfall förebyggs. Saker som det bör beslutas om i ett tidigt skede är om man
kan använda ekonomika skäl och liknande för att minska avfall, hur krav på förebyggande av
avfall formuleras, hur uppföljningen ska gå till samt vilket system som entreprenören tillämpar för val av material. Då arbetet med förebyggande av avfall inte är så långt kommet i dagsläget så är det en fördel med anpassningsbara krav som ger möjlighet till att ta fram nya lösningar. Samtidigt behöver kraven ge resultat och kunna följas upp. Uppföljningen är av stor
vikt för att arbetet ska ge praktiska resultat och inblandade parter behöver få ta del av utvärderingen. (Fredriksson & Höglund, 2012)
Följande punkter är ett exempel på vad för krav som kan ställas på en totalentreprenör:









Entreprenören ska ha en materialsamordnare som arbetar med att förebygga avfall
genom hela byggprocessen.
Arkitekt, projektledare samt ansvariga för inköp, logistik, projektering och miljö ska
ha kunskap om hur avfall förebyggs.
Materialsamordnaren upprättar en plan för förebyggande av avfall. Planen bör ha
minst följande innehåll. Identifiering av de aktörerna med inflytande över mängden
avfall samt avfallets farlighet samt åtgärder för att minska mängd och farlighet. Prioritering av åtgärderna och en redogörelse för valda åtgärder. En redogörelse för de
krav som ställs på underentreprenörer och leverantörer.
I projekteringsfasen så ska entreprenören rapportera mängden byggmaterial som ska
byggas in i byggnaden och vilka avfallsmängder som beräknas från spill av material
och förpackningar.
Avfallsmängder ska regelbundet följas upp redovisas för beställaren.
Vid val av material krävs t.ex. BASTA eller Byggvarubedömningen. (Fredriksson &
Höglund, 2012)
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Avfallsförebyggande arbete involverar en rad aktörer som behöver sammarbeta. Samordning
och dialog är viktigt för att nå ett bra resultat samt att en bra planering med förankring av de
valda åtgärderna görs. Detta kan nås genom att ta fram en handlingsplan och fokusera på
samordning. I en totalentreprenad ligger ansvaret för detta hos entreprenören medan det i en
generalentreprenad är byggherren som måste ta detta ansvar. Åtgärderna i handlingsplanen
genomförs, följs upp och resultaten kommuniceras kontinuerligt till samtliga inblandade
personer. (Fredriksson & Höglund, 2012)

3.10.2 Miljöstyrningsrådets rekommendationer
Miljöstyrningsrådet har en rad förslag till upphandlingskriterier bland annat för olika byggnationer. De som redovisas här är ett urval av kriterier för nybyggnation av lokaler men kriterierna har stor samstämmighet även för ny- och tillbyggand av andra byggnationer. Samtliga
dessa kriterier återfinns på den så kallade basnivån vilket innebär att de är mer långtgående
än lagstiftningen men inte kräver så mycket resurser och kunskap (Miljöstyrningsrådet j).
Många av kriterierna är baserade på Kretsloppsrådets riktlinjer. Kriterierna redovisas nedan i
punktform.














De byggvaror som föreskrivs ska klara BASTA:s kriterier eller motsvarande. Beställaren ska alltså bestämma vilka varor som omfattas. Om sådana varor inte finns tillgängliga så ska alternativ eller undantag motiveras. (Miljöstyrningsrådet h)
De byggvaror som används och föreskrivs ska ha en byggvarudeklaration eller motsvarande. Byggvaror som omfattas kan vara t.ex. inbyggda material eller mer precisa
grupper av varor. (Miljöstyrningsrådet e)
Entreprenören ska i fastställd omfattning tillhandahålla en förteckning över inbyggda
material och produkter. Denna ska innehålla en materialförteckning över placering
och uppskattning av mängden samt byggvarudeklarationen i fastställd omfattning.
Material som är sammansatta ska vara kompatibla och i den omfattning som beställaren kräver ska materialkombinationer redovisas. (Miljöstyrningsrådet g)
En förteckning över inbyggda material och dess placering ska finnas.
(Miljöstyrningsrådet f)
Projektören ska planera för att förebygga avfall genom Kretsloppsrådet riktlinjer eller
motsvarande. (Miljöstyrningsrådet c)
Entreprenören ska till ett givet datum utsett en avfallssamordnare.
(Miljöstyrningsrådet d)
Mängden byggavfall ska uppgå till max 20 kg/kvm (exkluderat rivningsavfall). Denna
mängd kan variera beroende på projekt och lokala förhållanden. (Miljöstyrningsrådet
b)
Avfall ska som lägst källsorteras enligt Kretsloppsrådets riktlinjer eller motsvarande.
(Miljöstyrningsrådet i)
Den andel av byggavfallet som går till deponi är max 20 %. Andelen kan anpassas efter lokala förhållanden. (Miljöstyrningsrådet a)
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4 RESULTAT
I följande kapitel presenteras resultatet från intervjuerna och förbättringspotentialer analyseras. Utifrån detta så har riktlinjer för avfallshanteringen vid byggarbetsplatser tagits fram
vilket återfinns i slutet av kapitlet.

4.1 Intervju med platschef - Allplåt & Byggservice
I anslutning till ICA Maxi vid köpcentret Erikslund i Västerås bygger Allplåt & Byggservice
AB på uppdrag av ICA Fastigheter en handelsplats under konceptet Goda grannar. En intervju gjordes med platschefen Håkan Brolin. Intervjun i sin helhet återfinns i Bilaga A.
Förebyggande av avfall ses som ett svårt område att jobba med, men det används ändå en del
lösningar som ger minskade avfallsmängder. Ett returpallsystem används alltid (se figur 3)
och konfektionerade beställningar är också ett område som det arbetas med i stor utsträckning. Innan byggnationen startar görs alltid en arbetsberedning där projektens moment gås
igenom och det material som behövs beställs. De försöker anpassa längder och beställer färdiga längder av t.ex. gips och plastskenor. Detta ger mindre spill och snabbare hantering.
Spill försöker de minimera så mycket som möjligt och det upplevs inte som ett stort problem.
En del material återanvänds inom företaget, t.ex. så kan tillfälliga anordningar byggas om
och användas i andra projekt. Emballage är det avfall som pekas ut som möjligt att minska i
framtiden. (Brolin, intervju, 2013)

Figur 3. Exempel på en returpall som returneras till pallföretaget.

Fokus när det gäller avfallshanteringen ligger på att källsortera så mycket avfall som möjligt.
Kretsloppsrådets riktlinjer är det som ligger till grund för källsorteringen. Vad som källsorteras är beroende av vad det är för typ av byggnation och i vilket skede som bygget är inne i.
Fyra containrar används på det aktuella bygget och vid tiden för intervjun sorterades järn,
cellplast (se figur 4), brännbart och trä. Vilka fraktioner som sorteras ut ändras hela tiden
och ses som ett levande dokument. Containrar med blandat avfall används sällan och då oftast i slutet av projekten. Vid besöket fanns dock en blandad container (se figur 5) vilket förklarades med platsbrist. Blandat avfall undviks dock så långt det går då det blir dyrt. (Brolin,
intervju, 2013)
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Figur 4. Container för cellplast.

Figur 5. Container för blandat avfall.

Om det finns plats så kan hur många fraktioner som helst sorteras, men platsbrist är ofta ett
problem. Platsbristen utgör ett hinder för att ha fler containrar. Om det är ont om plats så får
mindre kärl användas och tätare tömningar ske. Platsbristen bedöms dock inte gå ut över
sorteringsgraden. Det skulle vara både praktiskt och ekonomiskt rimligt att utöka antalet
fraktioner och det är främst beroende av tid och plats. Arbetet med avfallshanteringen är
långsiktigt och det finns en strävan om att bli duktiga i detta arbete. Samma rutiner gäller
alltid och arbetarna vet vad som gäller. Byggarbetarna har bra koll på avfallshanteringen då
genomgång sker med containerföretaget och ett kretsloppskort används, som de följer. Kunskapsbrist ses således inte som något problem. Källsorteringen upplevs inte heller som
krånglig men tar lite extra tid i anspråk. Ett system med småvagnar som sedan tippas i container används för att göra proceduren enkel. (Brolin, intervju, 2013)
När det gäller ekonomiska aspekter så ses inga nackdelar med ökad källsortering. Det kan
ibland finnas praktiska skäl till att källsortering blir lidande. Detta kan vara då det blir en
blandad container av praktiska skäl. Ett problem som kan uppstå är att privatpersoner kastar
sopor i containrarna vilket kan göra att källsorteringen blir värdelös. En sak som skulle
kunna underlätta avfallshanteringen är att materialen levererades med en deklaration om
hur det ska sorteras. (Brolin, intervju, 2013)
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4.2 Intervju med arbetsledare – PEAB
I Arenastaden i Solna, Stockholm bygger PEAB Bostad lägenheter. En intervju gjordes med
Mikael Gustavsson, arbetsledare på PEAB.
Förebyggande av avfall är ingenting som det jobbas med. Arbetet ligger i så fall centralt. Emballage pekas ut som ett avfall som det blir stora mängder av vid inredning och som borde
förebyggas. Det kan även vara slöseri med tillfälliga anordningar. Virkesspill blir det mycket
av, liksom ibland betongspill. Han menar även att måttbeställt material ger avfall i tidigare
skeden och att det då inte minskar spillet så mycket. Material som är godkända av BASTA
och Byggvarubedömningen väljs när det är möjligt. (Gustavsson, intervju, 2013)
Kretsloppsrådets baskrav är inget som används vid bygget utan en sorteringsguide från avfallsentreprenören Ragn-Sells finns tillgänglig. I denna ingår trä, plastemballage, brännbart,
deponiavfall, skrot & metall, fyllnadsmassor, elavfall, farligt avfall och gips. Gips sorteras
dock normalt sett inte ut. Mineralull och gips går som deponi då det är svårt att hålla rent och
torrt då öppna containrar används. Vid tidpunkten för intervjuen sorteras trä, brännbart och
deponi, samt att en miljöstation i närheten användes. Deponin innehåller ibland tyvärr
mycket betongspill vilket kan gå som fyllnadsmassor. Brännbart och trä är annars de stora
fraktionerna. Platsbrist är ett problem och sorteringen anpassas därefter. Dåligt utrymme gör
att det bara blir en fraktion. Om plats finns så upplevs det som att allt kan sorteras. Drivkraften för att sortera kommer från PEAB centralt och annars hade förmodligen endast en blandad container används. Avfallet transporterades till containerplatsen som låg i utkanten av
bygget (se figur 6). (Gustavsson, intervju, 2013)

Figur 6. Containrarna vid bygget stod uppställda på en plats dit avfallet transporterades.

Statistik över mängder och fördelning per fraktion finns tillgängligt men uppföljning görs
sällan. De försöker fixa till det värsta om det ser illa ut. De som hanterar avfallet upplevs ha
tillräckliga kunskaper och sorteringsguiden används. Det upplevs som att det är lite pyssel att
sortera men det finns krav från PEAB centralt att 80 % av avfallet ska sorteras. (Gustavsson,
intervju, 2013) Avfallsstatistik som omfattar hela PEAB AB redovisas i figur 7.
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Figur 7. Diagrammet visar fördelningen per behandlingsmetod för icke farligt avfall som hanterades
av avfallsentreprenörerna inom PEAB AB i Sverige och Norge. (PEAB AB, 2013)

Förutom platsbrist upplevs det som ett problem när det blir flera yrkesgrupper på bygget. Ju
längre bygget går desto sämre blir oftast avfallshanteringen. När det gäller avfallshanteringen
så tittar de på varje enskilt projekt men de påminner ofta om varandra. Inga ekonomiska
hinder för en bra avfallshantering upplevs finnas och det är en fördel med lite avfall till deponi. Han ser inget konkret förbättringsområde när det gäller avfallshanteringen och upplever att de är duktiga på området. Detta gäller främst i förhållande till målet om 80 % källsorteringsgrad. PEAB Bostad bygger i egen regi vilket gör att inga krav från beställare finns. Sådana krav skulle kunna göra att de tvingas göra förbättringar i avfallshanteringen. (Gustavsson, intervju, 2013)

4.3 Intervju med Skanska – Gröna arbetsplatser
Skanska har en satsning som heter Gröna arbetsplatser och som är en miljömärkning av arbetsplatser som t.ex. byggarbetsplatser. Miljöambitionen är mer långtgående än Skanskas
normala krav och för att klassas som Grön arbetsplats finns en rad kriterier. Bland annat att
95 % av avfallet ska återanvändas eller återvinnas vilket innebär en deponirest på max 5 %.
(Skanska, 2011) En intervju gjordes med Peter Vernersson, Utvecklingsledare miljö. Intervjun i sin helhet återfinns i Bilaga B.
Avfallshanteringen prioriteras efter avfallshierarkin och Kretslopssrådets riktlinjer är utgångspunkten för källsorteringen. Hanteringen och planeringen på arbetsplatsen är viktig.
Användandet av material, arbetsmetoder och arbetsplatsen planeras så att uppkomst av avfall begränsas. På de Gröna arbetsplatserna finns krav på ökad källsortering. Följande fraktioner sorteras om de förekommer: el och elektronikavfall, brännbart avfall, hushållsavfall/organiskt avfall, förpackningar (om det finns system för omhändertagande) samt farligt
avfall. Utöver detta så kan andra fraktioner som trä, metall, papper, wellpapp, plast och betong sorteras ut. Alla på Skanska genomgår en grundutbildning i miljö där information om
avfallshanteringen och avfallshierarkin ingår. På utbildningen går de igenom information och
goda exempel på hur de planerar och jobbar i projekt för att följa avfallshierarkin. Det jobbas
även med att koppla miljönytta till ekonomi. (Vernersson, intervju, 2013)
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Inom Skanska jobbas det med den så kallad gröna kartan. Ett av de fyra delområdena är
material och avfall. Inom Gröna kartan finns mål som sedan följs upp. Det långsiktiga målet
är nära noll miljöpåverkan, så kallad mörkgrön nivå. Detta innebär för avfallsrelaterade frågor ingen deponi, inget farligt material och inget icke hållbart material. Även koldioxidutsläpp, vatten- och energianvändning finns med i kriterierna för mörkgrön nivå. (Skanska,
Årsredovisning 2012). År 2015 hoppas Skanska att 15 % av omsättningen uppfyller kriterierna för mörkgrönt. Inget avfall till deponi innebär i praktiken att avfallet måste sorteras i stor
utsträckning och blandade fraktioner får då inte förekomma. Under 2012 gick 7,5 % av
Skanskas byggavfall i Sverige till deponi. På Gröna arbetsplatser finns ett mål om max 5 %
deponi och en plan för varje projekt om hur målet ska nås. Att hitta återvinningsmetoder för
exempelvis riven betong och asfalt är exempel på åtgärder som ofta används för att minska
mängden avfall till deponi. (Vernersson, intervju, 2013)
Att börja mäta och få koll på mängden avfall av olika fraktioner är grundläggande för arbetet
med att minska mängderna avfall och det som går till deponi. I gröna kartan mäts avfallsminskningar i procent och statistik över avfallsmängden finns för varje projekt och följs upp.
Avfallsmängden utgör en stor del av kostnaden för avfallshanteringen. Mål kopplade direkt
till avfallsmängden är svåra att sätta då projekten skiljer sig åt. Mer detaljerade mål blir nästa
steg i miljöarbetet och är redan något som det tittas på ur inköpssynpunkt p.g.a. kostnader.
En önskan finns om att bygga upp en större kunskapsbank för att kunna förutspå mängden
avfall bättre än idag. BIM ses som ett bra verktyg för detta och erfarenheter tas även tillvara
från Skanska UK som jobbat mer med kg/BTA än Skanska i Sverige. (Vernersson, intervju,
2013)
När det gäller EU:s mål om att om att 70 % av det icke farliga avfallet ska återanvändas,
materialåtervinninas eller på annat sätt materialutnyttjas så ligger Skanskas bästa projekt
när det gäller hus på 50 %. Detta trots en bra avfallshantering och han menar att vad som
händer med avfallet ligger hos avfallhanteringsföretagen och att det krävs poliska förändringar för att nå detta. (Vernersson, intervju, 2013)
Han ser inga motsättningar mellan miljö och ekonomi och Skanskas kunder beskrivs ha en
god förståelse för att avfallshantering måste skötas korrekt. De väljer ofta Skanska för att de
vet att företaget tar ansvar och följer lagar och bestämmelser samt jobbar med avfallshierarkin på ett bra sätt. Han menar även att avfall kan bli en resurs som ger ett tillskott till ett projekt. Det ses inga hinder för en bra avfallshantering men erfarenhetsspridning är en sak som
betonas som viktig. I synnerhet då Skanska är ett stort företag. Via det interna ledningssystemet är det enkelt att sprida information och goda exempel. (Vernersson, intervju, 2013)
Som förbättringsåtgärder nämner han att utveckla metoder för att återvinna och återanvända
mer i projekten. Gröna arbetsplatser ses som ett bra sätt för att driva på och få projekten att
använda dessa lösningar. En uppfattning finns om att Skanska är bra på att hålla nere spill
men det finns förbättringspotentialer. Här jobbar de med tekniska lösningar som t.ex. BIM
som skulle kunna minska mängden ytterligare. Spill innebär en kostnad för projekten och
det är självklart att de jobbar för att minimera spillet. Han ser att det finns förbättringspotential bland annat när det gäller att måttbeställa, hantera inköpta material säkrare och utarbeta bättre avtal med leverantörer så de hämtar tillbaka överblivet material. Detta är starkt
kopplat till inköpsavdelningen. (Vernersson, intervju, 2013)
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4.4 Intervju med SITA – Miljöcirkeln Bygg
SITA har ett koncept med ett helhetsansvar för avfallshanteringen på byggarbetsplatser, Miljöcirkeln Bygg. SITA:s Ulf Gustafsson, Chef på Bygg Centralt intervjuades. Intervjun i sin
helhet återfinns i Bilaga C.
Miljöcirkeln Bygg innebär att SITA tar ett helhetsansvar för avfallshanteringen på byggarbetsplatsen och bemannar på plats. I nuläget är ungefär 25 projekt igång och konceptet fungerar bra även på mindre projekt. Eftersom avfallshanteringen kostar i vilket fall så kan konceptet ses som kostnadsneutralt. Han beräknar att avfallshanteringen tar 15-20 minuter per
anställd och dag i anspråk. Källsortering så nära källan som möjligt är bra både ur miljösynpunkt och ur ekonomisk synpunkt. Blandat avfall är det avfall som är dyrast och genom att
sortera på plats så minskar kostnaderna. I tabell 7 visas kostnaderna för avfallshanteringen
vid olika sorteringsgrader. (Gustafsson, intervju, 2013)
Tabell 7. Tabellen visar kostnaden vid källsortering i olika nivåer. (Gustafsson, intervju, 2013)

Källsorteringsgrad
Ingen källsortering – 0 %
Normal källsortering – 60 %
Bra källsortering – 80 %

Kostnad
1300 kr/ton
1050 kr/ton
800 kr/ton

Vilka fraktioner som sorteras ut är beroende av projektet och kravspecifikationen från uppdragsgivaren. Miniminivån är Kretslopprådets riktlinjer men källsorteringen kan även gå
längre än detta. Det kan även anpassas efter hur och vad som byggs och då kan de ställa in de
procentuella värden då de vet vad för avfall som uppkommer procentuellt av varje avfall och
ställer då detta mot BTA yta. Utifrån detta kan de ta fram en rimlig avfallsplan. Eftersom
olika avfall kommer i olika skeden så följer avfallsplanen byggets planering. I starten kan det
vara mycket deponi, schaktmassor, sten och betong då de bland annat gjuter. Plast och wellpapp kommer i ett senare skede vid inredning. För plast och wellpapp så är det tillval som
inte ingår i basnivån och det blir heller inga stora mängder. Vid inredningsfasen kan det vara
mycket emballage och då sorteras det ut. I figur 8 finns statistik över hur avfallet är fördelat
per fraktion. (Gustafsson, intervju, 2013)
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Figur 8. Diagrammet visar hur fördelningen av fraktioner ser ut för Miljöcirkeln Bygg. Siffrorna avser
viktprocent. Lätta fraktioner som plaster, wellpapp och minerallull blir då väldigt små fraktioner. I
posten övrigt ingår EPS-plast, glas, elektronik och farligt avfall och står vardera för cirka 0,1 %. Notera
att inget blandat avfall förekommer. (Gustafsson, intervju, 2013)

Med detta koncept strävas det efter att återanvända och återvinna avfall och följer då avfallshierarkin. En förutsättning för att kunna styra uppåt i avfallshierarkin är att avfallet källsorteras. För att jobba med förebyggande av avfall måste källsortering ske, då det annars inte
finns någon kunskap om vilket avfall som kan förebyggas. När det gäller EU:s mål om att 70
% av det icke farliga avfallet ska återanvändas, materialåtervinninas eller på annat sätt
materialutnyttjas så ligger Miljöcirkeln Bygg inte på den nivån än så länge. I dagsläget ligger
nivån runt 40 % men det ses inte som någon omöjlighet att nå målet. Trä och brännbart är
dock stora fraktioner som förbränns och gör att målet kan bli svårt att nå. (Gustafsson, intervju, 2013)
Källsorteringsgraden ligger i snitt på drygt 90 % med detta koncept. I vissa projekt siktas det
på 100 %. På projekt utan Miljöcirkeln ligger källsorteringsgraden på 65-70 %. De största
fördelarna med konceptet är den ökade källsorteringsgraden och att det skapas ett fokus på
hur mycket material som kastas. Om det blir mycket avfall av t.ex. gips så kan entreprenören
fråga sig om det inte beställs för mycket. Med kunskap om hur mycket som slängs kan de
också hitta rätt mängder för inköp. (Gustafsson, intervju, 2013)
När det gäller blandat avfall så ser han inget skäl till att använda sig av denna fraktion. Detta
gäller i synnerhet vid nyproduktion då allt material är känt från början. Vid renovering och
tillbyggnad kan det dock vara problematiskt. När det gäller ekonomi så bedöms det inte finnas några hinder alls för en ökad sorteringsgrad och en bra avfallshantering. Platsbrist ses
inte heller som ett hinder då SITA har tillgång till bra utrustning. Han menar att med endast
två containrar så kan tio fraktioner sorteras ut. Det handlar bara om att använda containrar
till olika saker olika dagar och skylta om. Finns bara information om när flödet kommer så är
det inga problem. (Gustafsson, intervju, 2013)
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4.5 Analys av förbättringspotential i avfallshanteringen
Vilka förbättringar som kan göras gällande avfallshanteringen beror på hur det enskilda
byggprojektet ser ut och hur arbetet med avfallsfrågan går till. De undersökta aktörerna i
detta arbete utom PEAB Bostad upplevs ha haft en god källsortering med Kretsloppsrådets
riktlinjer som bas och det är då i det förebyggande arbetet som det finns mest att göra.
Att föra statistik över avfallsmängder, fraktioner och behandlingsmetoder som sedan kan
följas upp är av stor vikt (Gustafsson, intervju, 2013; Fredriksson & Höglund, 2012). Detta
kan vara den störta enskilda förbättringsåtgärden gällande avfallshanteringen generellt för
att kunna reflektera över avfallsfrågan och möjligheter att vidta åtgärder. Utan statistik över
avfallet blir det svårt att identifiera förebyggande åtgärder och följa upp arbetet (Gustafsson,
intervju, 2013). Både Allplåt & byggservice och PEAB Bostad har tillgång till avfallsstatistik
men upplevs inte följa upp den i någon större utsträckning (Brolin, intervju, 2013; Gustavsson, intervju, 2013). För PEAB:s del så fanns inte så långtgående krav på källsortering mer än
max 20 % deponi (Gustavsson, intervju, 2013). Detta kan möjligen vara en förklaring till varför avfallshanteringen på den byggarpetsplatsen låg på en lägre nivå. I det fallet skulle troligen användandet av Miljöcirkeln Bygg eller liknande upplägg ge stora förbättringar.
Den statistik som både SITA och Skanska redovisar visar att byggbranschen idag är duktiga
på källsortering och att deponiresten ligger på en låg nivå. Avfallet tas alltså tillvara som en
resurs även om behandlingen till största del består av energiåtervinning med förbränning
(Gustafsson, intervju, 2013; Vernersson, intervju, 2013). Att inte använda sig av blandat avfall och att sortera allt som går till materialåtervinning kan vara förbättringsmöjligheter i visa
projekt. Intervjuen med PEAB visar dock att avsaknaden av blandat avfall inte behöver betyda en långtgående källsortering i övrigt (Gustavsson, intervju, 2013). Det är även av största
vikt att hantera avfall (främst gips och mineralull) som är känsligt för fukt och smuts rätt så
att återvinningsmöjligheten inte förstörs (SITA a; SITA b). I PEAB:s fall var det ett skäl till att
avfall hamnade på deponi. På PEAB upplevdes även kontrollen på avfallshanteringen sämre
och betong gick t.ex. som deponi när det borde gå till fyllnadsmassor. (Gustavsson, intervju,
2013)
Gluch et al. (2011) påvisar att nästan alla byggföretag källsorterar på något vis medan betydligt färre ägnade sig åt förebyggande arbete, och Naturvårdsverket (2012c) betonar att mycket kan göras när det gäller förebyggande av avfall. I avfallshierarkin är förebyggande av avfall
högst prioriterat (Naturvårdsverket, 2013a). Det upplevs som att det inte jobbas lika aktivt
med förebyggande åtgärder som med källsorteringen och att det finns förbättringspotentialer
på detta område. Fredriksson & Höglund (2012) menar att detta arbete inte är så väl utvecklat och det kan ses som svårt att påverka från byggföretagens sida (Brolin, intervju, 2013).
Skanska och Allplåt & byggservice arbetade dock med förebyggande av avfall på något sätt
(Brolin, intervju, 2013; Vernersson, intervju, 2013).
Det produktrelaterade avfallet som uppkommer genom spill av byggnadsmaterial ska inte
behöva utgöra några stora mängder. Hur mycket spill av byggnadsmaterial som egentligen
uppkommer vid byggnation är svårt att säga men uppgifter gör gällande att det ligger mellan
2 och 10 % av den levererade volymen (Josephson & Lasse, 2005). Både Allplåt & Byggservice
och Skanska menar att de är bra på att hålla nere spill och att det är självklart att jobba med
detta (Brolin, intervju, 2013; Vernersson, intervju, 2013). Skanska påpekar ändå att det finns
mer att göra på detta område och att mycket är kopplat till inköp (Vernersson, intervju,
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2013). SITA menar att det är viktigt med avfallsstatistik för att hålla nere spill genom att det
går att följa upp avfallsmängderna (Gustavsson, intervju, 2013). Backman & Junkers (2013)
anser att beställaren behöver vara mera aktiv och att avfallskostnaderna bör redovisas för
beställaren. Verktyg som anses viktiga för att minska spill är måttbeställning av material och
användning av prefabricerade delar (Fredriksson & Höglund, 2012).
Byggavfall består till stor del av träavfall (Naturvårdsverket, 2012c). Mycket av träavfallet
består av virke som används till ställningar och tillfälliga konstruktioner (Freese, 2011; Ekvall
& Malmheden, 2012). Freese (2011) observerade även en del emballagevirke och lastpallar.
Att återanvända hjälpanordningar och annat träavfall som t.ex. lastpallar torde då vara ett
bra sätt att ta tillvara träavfallet. Retursystem för pallar är något som finns tillgängligt för
byggföretagen och som användes av Allplåt & Byggservice (Brolin, intervju, 2007; Byggpall).
Andrahandsmarknader för virke från byggnation är något att eftersträva vilket gör att det kan
återanvändas istället för att förbrännas (Ekvall & Malmheden, 2012). Möjligheten att återanvända material inom byggföretagen kan vara ett bra sätt att ta tillvara material. Gips, isolering, trä, stålreglar och armeringsjärn är material som skulle kunna användas vid nästa
byggnation och således inte behöver bli avfall (Olsson & Dahlberg, 2006). Även i den nationella avfallsplanen betonas att det behöver ställas krav på att finna lösningar på hur byggmaterialrester kan återanvändas (Naturvårdsverket, 2012c).
Emballage är ett annat område som bör prioriteras i det avfallsförebyggande arbetet. Det har
observerats en ökning av plastemballage i byggsektorn (Sundqvist & Palm, 2010). Emballage
pekades ut som en möjlig förbättringspotential av både PEAB och Allplåt & byggservice (Brolin, intervju, 2013; Gustavsson, intervju, 2013). I inredningsskedet vid byggnation uppstår
det mycket emballage (Freese, 2011). Arbetet här ligger främst i att materialåtervinna materialet samt att minska mängden emballage genom emballagefria produkter och returnering av
emballage (Miljöstyrningsrådet c).

4.6 Riktlinjer för en optimal avfallshantering
Riktlinjerna i följande avsnitt är framtagna med utgångspunkt i Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier, Fredriksson & Höglund (2012) samt intervjuer och platsbesök.

4.6.1 Mål för avfallshanteringen
För att kunna följa upp avfallsarbetet så behöver mål sättas som sedan kan följas upp. Detta
kräver att det finns statistik över mängden avfall, fördelning per fraktion och fördelning per
behandlingsmetod. Följande mål kan vara lämpliga att ställa och är baserade på miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier:






Mål om mängden byggavfall i kg/kvm. Detta mål bör anpassas efter byggnation men
kan vara svår att sätta i början. Det bör dock finnas ett mål att sträva efter och följa
upp på detta viktiga område. Miljöstyrningsrådet föreslår att mängden byggavfall ska
uppgå till max 20 kg/kvm (Miljöstyrningsrådet b).
Den andel av byggavfallet som går till deponi är max 10 %. Miljöstyrningsrådet föreslår max 20 % deponi men både Skanska och SITA visar att det går att komma under
10 % deponiavfall (Gustafsson, intervju, 2013; Miljöstyrningsrådet b; Vernersson,
intervju, 2013).
Mål om att spill av byggnadsmaterial minimeras. Detta följs lätt upp för material som
gips medan uppföljning av träspill blir svår då träfraktionen innehåller mer än bara
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byggnadsmaterial. Målet kan succesivt skärpas då det förebyggande arbetet går
framåt.
Sträva efter EU:s mål om att återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent
(Naturvårdsverket, 2012b). Detta mål kan i dagsläget vara för tufft vilket gör att målet
kan innebära 50 % till en början.

4.6.2 Källsortering
Kretsloppsrådets riktlinjer är en bra grund att använda sig av för källsortering och de aktörer
som upplevdes ha en bra källsortering använder dessa riktlinjer som bas. Utifrån det kan
sedan hanteringen förbättras och målen höjas ytterligare.
Utöver krav på att entreprenören använder sig av baskraven bör några tillägg göras när det
gäller källsorteringen:











Fraktioner som kan återanvändas eller materialåtervinnas ska sorteras ut för detta
om de förekommer i mer än obetydlig omfattning. Uppkommer avfallet i mycket liten
mängd är det inte värt att sortera ut.
Krav på att material hålls rent och torrt i de fall där det krävs för att kunna materialåtervinna materialet. Detta gäller i synnerhet gips och mineralull som i annat fall
måste deponeras (SITA a; SITA b).
Krav på att planglas och mineralull, om det förekommer, sorteras ut till materialåtervinning. I Kretsloppsrådets baskrav ligger dessa i deponifraktionen (Kretsloppsrådet,
2007).
Tydliggöra att plast för materialåtervinning ska sorteras ut i den omfattning som
anges i baskraven.
I den brännbara fraktionen sorteras endast det som inte kan sorteras på annat sätt
och det bör ses som en restfraktion. Detta innebär att främst wellpapp och papper
källsorteras utöver baskraven men även förpackningar av olika slag kan vara aktuella.
En målsättning om att blandat avfall inte ska förekomma. Om det i något skede inte
skulle vara praktiskt genomförbart ska det motiveras varför fraktionen blandat avfall
används.

4.6.3 Krav som beställaren kan ställa
ICA Fastigheter kan som beställare av projekt påverka förebyggande åtgärder och avfallshantering på olika sätt. Enligt Gluch et al. (2011) så är beställaren en av de viktigaste intressenterna när det gäller byggföretagens miljöarbete. I den nationella avfallsplanen betonas det att
krav behöver ställas vid upphandling, som sedan följs upp (Naturvårdsverket, 2012c). Följande krav kan ställas på entreprenören vid upphandling:




Krav på att statistik gällande avfallsmängd, fördelning per fraktion samt behandlingsmetod redovisas och följs upp. Uppföljningen ska gälla såväl källsorteringen som
det avfallsförebyggande arbetet. Fredriksson & Höglund (2012) rekommenderar att
planerat byggmaterial och beräknat spill från detta ska redovisas.
Byggvaror som används ska vara klassade som rekommenderad eller accepterad enligt Byggvarubedömning kriterier. Detta innefattar då även att de har en byggvarudeklaration (Byggvarubedömningen). Om sådana varor inte finns tillgängliga så ska alternativ eller undantag motiveras (Miljöstyrningsrådet h).
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Entreprenören ska tillhandahålla en förteckning över inbyggda material och produkter. Denna ska innehålla en materialförteckning över placering och uppskattning av
mängden samt byggvarudeklarationen. Material som är sammansatta ska vara kompatibla och materialkombinationer ska redovisas. (Miljöstyrningsrådet g)
Krav på att det finns en avfallssamordnare samt en materialsamordnare som arbetar
med att förebygga avfall genom hela byggprocessen (Fredriksson & Höglund, 2012;
Miljöstyrningsrådet d). Då avfallsförebyggande arbete inte är så långt framskridet så
torde materialsamordnarens roll vara viktig.
Krav på en avfallsförebyggande plan som innefattar redovisning av viktiga aktörer,
avfallsförebyggande åtgärder samt krav som ställs på underentreprenörer och leverantörer (Fredriksson & Höglund, 2012).
Kunskapskrav på de funktioner som har möjlighet att påverka det avfallsförebyggande arbetet (Fredriksson & Höglund, 2012).
Krav på att entreprenören samarbetar med materialleverantörer för att minska
mängden avfall genom att exempelvis kunna skicka tillbaka material och genom
bättre utformade förpackningar (Fredriksson & Höglund, 2012).

Kretsloppsrådets baskrav och metoden för att förebygga byggavfall från Fredriksson &
Höglund (2012) är en bra utgångspunkt för källsortering respektive det avfallsförebyggande
arbetet.
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5 DISKUSSION
Hur en miljöeffektiv avfallshantering ser ut är relativt lätt att svara på då det kan sägas bygga
på avfallshierarkin, och denna prioriteringsordning sammanfattar på ett bra sätt hur arbeta
med avfall bör gå till. Vilken prioritetsordning som i praktiken gäller vid en byggarbetsplats
är dock inte lika lätt att svara på. Ett av syftena med detta examensarbete var undersöka hur
ett hållbart arbete i byggsektorn kan se ut, genom att analysera hur avfallsmängden kan
minska samt hur avfall kan ges nytt liv genom återanvändning och återvinning. Arbetet med
återvinning och i viss mån återanvändning upplevs det som att byggsektorn har kommit relativt långt med. När det gäller förebyggande av avfall är uppfattningen att de inte kommit lika
långt och att det aktiva arbetet med detta inte är på alls samma nivå som källsorteringen är.

5.1 Förebyggande av avfall
Det avfallsförebyggande arbetet verkar i den mån det görs vara lite undanskymt och när avfallsfrågan nämns så menas oftast källsortering. Naturvårdsverket (2012c) betonar att mycket kan göras när det gäller förebyggande av avfall och att det är ett område som bör prioriteras. Hur man i praktiken arbetar eller kan arbeta med förebyggande åtgärder är inte helt lätt
att identifiera. När det gäller förebyggande åtgärder så betonar Fredriksson & Höglund
(2012) att arbetet inte kommit långt på detta område samt att det inte är säkert vilka åtgärder
som ger bäst effekt. Något som dock återkommer i intervjuerna är att spill är något som
byggföretagen försöker minska så gott det går, främst genom måttbeställning av material. Att
det från byggföretagens sida är angeläget att minska spill har givetvis en ekonomisk orsak.
Det avfall som vid intervjuerna pekades ut som möjligt att minska är emballage då det upplevs bli stora mängder. Det är dock viktigt att packa material och varor bra för att undvika
skador som kan leda till onödigt avfall. Förebyggande arbete behöver lyftas upp och bli en
lika självklar del av arbetet med avfall som källsortering är.
För att nå EU:s mål om att 70 % av det icke farliga avfallet ska återanvändas, materialåtervinninas eller på annat sätt materialutnyttjas är det inte i första hand källsorteringen som
måste angripas. Intervjuerna med SITA och Skanska i detta arbete klargjorde att det inte
räcker med en bra avfallshantering. För att nå detta mål så behöver främst fraktionerna
brännbart och trä minska då dessa utgör en betydande del av avfallet och idag går till förbränning. Det som då är av stor vikt är att minska mängden avfall samt att återanvända avfall. För att nå EU:s mål kan det finnas en motsättning mellan att förebygga avfall och källsortering. Om spill av återvinningsbart material som t.ex. gips minskar så blir andelen
materialåtervinning totalt sett mindre. För att nå målen kan det alltså vara bättre att inte
göra något åt de avfallsmängder som kan återanvändas och materialåtervinnas. Det torde
dock vara mer fördelaktigt för företagen att minska avfallsmängden så i praktiken är det förmodligen inget större problem.
När avfall uppstår behöver man först fråga sig varför det uppkommit och försöka minska
uppkomsten. Om avfallet ändå uppstår så behöver man reflektera över hur materialet kan
användas igen och inte se det som avfall som kastas. Sveriges avfallsplan har underrubriken
från avfallshantering till resurshushållning och visar då på hur inriktningen bör se ut (Naturvårdsverket, 2012c). I nuläget så handlar arbete med avfall just om hantering av avfall
men det kommer framöver förhoppningsvis handla om att hushålla med resurser så att betydligt mindre avfall uppstår.
Byggavfall består till stor del av träavfall (Naturvårdsverket, 2012c) och vid intervjun med
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SITA framkom att 30 % av byggavfallet består av trä vilket är uppseendeväckande (Gustafsson, intervju, 2013). Trä är ett billigt material som kan skapa slösaktigt användande där
träavfall varken förebyggs eller återanvänds. Det borde dock finnas starka ekonomiska skäl
till att förebygga avfall och det borde vara en påtryckare på samma sätt som deponikostnaderna. Trä används bland annat som byggnadsmaterial, tillfälliga anordningar, emballage
och pallar. Enligt Ekvall & Malmheden (2012) utgör virke som används till ställningar och
tillfälliga konstruktioner den största delen av träavfallet. Förutom att minska materialspill så
behöver återanvändningen öka genom t.ex. returpallsystem och genom att ta tillvara materialet och hitta ett nytt användningsområde för det. Detta är ett exempel på hur viktigt det är
att sträva uppåt i avfallshierarkin. Både i Ekvall & Malmheden (2012) och Naturvårdsverket
(2012c) betonar att byggmaterial behöver tas tillvara t.ex. genom andrahandsmarknader.
Detta skulle vara mycket värdefullt då återanvändningen kan öka och det kan även bli ekonomiskt fördelaktigt för företagen med andrahandmarknader.

5.2 Källsortering
Det finns inom byggbranschen bra initiativ på avfallsområdet, som Kretsloppsrådets riktlinjer och Byggvarubedömningen. Kretsloppsrådets baskrav för källsortering verkar ha god effekt och uppfattningen i detta arbete är att det mesta av avfallet källsorteras. Gluch et al.
(2011) menar att nästan alla byggföretag källsorterar på något vis. Deponiresten är nere på
under 10 % för SITA:s Miljöcirkeln Bygg samt för Skanska vilket visar att källsorteringen effektivt minskar deponiresten (Gustafsson, intervju, 2013; Vernersson, intervju, 2013). Mål
om att lite avfall ska gå till deponi är relativt lätt att uppnå vilket säkert är en orsak till att de
framhävs av byggföretagen. 5 % deponi låter imponerande medan 50 % återanvändning och
materialåtervinning ger en mindre smickrande bild. Känslan är att förbränning har ett gott
rykte som ett sätt att ta tillvara avfall även om det är lågprioriterat i avfallshierarkin och EU:s
färdplan för ett mer resurseffektivt Europa vill se förbränning som en begränsad behandlingsmetod i framtiden (Europeiska Kommissionen, 2011; Naturvårdsverket, 2013a).
Det har varit glädjande att se att de intervjuade aktörerna varit positiva till källsortering och
arbete med avfall. Ingen har nämnt att ekonomi utgör ett hinder för källsortering. Att deponi
och blandat avfall kostar mycket pengar skapar starka incitament till källsortering. Det är
förmodligen en stor förklaring till att de vill bort från deponi och blandat avfall i så stor utsträckning som möjligt. Även om policyn ofta är att blandat avfall ska minimeras så kan det
ändå bli en blandat-container som vid Erikslundsprojektet. PEAB använde sig inte av någon
blandat-container med det upplevdes ändå som att källsorteringen gav en deponiandel i
högsta laget. Om man vill komma bort från blandat avfall kan man ställa upp containrar för
brännbart, trä, skrot och deponi, men dessa fraktioner räcker knappast för en bra källsortering. Sedan ligger naturligtvis ett ansvar på arbetarna att de verkligen sorterar i den omfattning som är tänkt. Om det finns lättillgängliga containrar med breda fraktioner som blandat
avfall, brännbart och deponi så sorteras säkert mycket avfall dit även om det ska sorteras
annorlunda.
Något som lyftes fram som ett stort problem av platschefen på Allplåt & Byggservice och arbetsledaren på PEAB var att det saknades plats på byggarbetsplatsen (Brolin, intervju, 2013;
Gustavsson, intervju, 2013). SITA menar dock att detta inte är ett problem med rätt utrustning och de kan fixa en bra avfallshantering med bara två containrar (Gustafsson, intervju,
2013). Det upplevdes även som att Allplåt & byggservice hanterade platsbristen relativt bra
medan det var värre med PEAB, som upplevdes ha sämre ordning på avfallshanteringen. Det
kan säkert vara problem med plats på vissa projekt men det finns till synes sätt att komma
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runt dessa problem. Detta innebär att platsbrist inte borde vara ett skäl till en dålig källsortering.

5.3 Avfall som en resurs
Ett av syftena med detta arbete har varit att belysa avfall som en resurs ur ett miljömässigt
och ekonomiskt perspektiv. Detta tankesätt kan vara både positivt och negativt. Genom att se
avfall som en resurs kan man ta tillvara det avfall som uppkommer och minska den miljöskada som den gett upphov till. Att se avfall som en resurs kan dock vara kontraproduktivt
genom att incitamenten för att minska avfallsmängderna minskar. Risken finns att det blir
ett tankesätt där man tänker att avfallet som uppkommer ändå tas tillvara och ger ekonomiska och miljömässiga vinster. Om avfallet överhuvudtaget inte uppkommer så ger det en
miljömässig och ekonomisk vinst som är större än om avfallet utnyttjas som en resurs
(Fredriksson & Höglund, 2012; Naturvårdsverket, 2012c). Det som är viktigast och det byggbranschen behöver prioritera är att förebygga avfall. Att utnyttja avfall som en resurs borde
således inte vara av högsta prioritet och något som man får göra när avfallet inte gått att förebygga.

5.4 Krav från beställare
En stor brist som verkar finnas i byggbranschen är bristfällig avfallsstatistik och framförallt
uppföljning av statistik. Utan statistik över avfallsmängder, fördelning per fraktion och behandlingsmetoder så är det svårt att identifiera vart avfallet kommer ifrån och mål är svåra
att sätta. Det borde vara en självklarhet med uppföljning från både entreprenörens och beställarens sida. Uppgifter om avfallsmängder borde vara mest angeläget, men det kan finnas
svårigheter med detta eftersom projekt skiljer sig åt och då inte är jämförbara. Statisken kan i
många fall finnas hos avfallsentreprenören, men man reflekterar ändå inte över sina avfallsmängder. Det borde överhuvudtaget vara högst rimligt att redovisa avfallstatisk till uppdragsgivare och på hemsidor.
En anledning till PEAB:s lite sämre sortering kan vara att de inte hade krav på sig från en
uppdragsgivare. Tuffare krav än max 20 % deponi skulle förmodligen göra att de tvingades
jobba mer aktivt med avfallsfrågan. Nu var de mest inne och letade felkällan om deponidelen
blev för hög. Ett flertal gånger i detta arbete har det betonats hur viktigt det är att beställaren
ställer krav på entreprenören. ICA Fastigheter har här en viktig roll och möjlighet att påverka
främst arbetet med minskning av avfallsmängderna. Att det inte redan finns uppföljning av
arbetet kan tyckas märkligt och om avfallsstatistiken hamnar långt ner i en skrivbordslåda så
gör den ingen nytta. Det är utifrån den som förbättringarna kan lokaliseras och arbetet följas
upp. Det har inte varit helt lätt att lokalisera förbättringsområden och ta fram riktlinjer för
hur man bör göra. Detta beroende på att kunskapen om hur mycket avfall som uppkommer
och var det kommer ifrån verkar låg. Även om det finns redovisat att trä utgör en viss del av
avfallet så är det svårt att veta vad som finns i fraktionerna och i vilka mängder.

5.5 Felkällor
Eftersom bara ett fåtal aktörer intervjuats i detta arbete så går det inte att dra några slutsatser av hur det generellt sett ser ut med avfallsfrågan. Olika projekt kan skilja sig åt även om
det är samma entreprenör som genomför dem. I och med att författaren inte har någon kunskap om byggnadsteknik så kan det vara svårt att ställa relevanta intervjufrågor samt att lokalisera förbättringar då kunskap om material och metoder är låg. Då avfallstatistiken varit
svår att få fram från PEAB och Allplåt & byggservice går det inte att svart på vitt säga hur
effektiv avfallshanteringen var på dessa arbetsplatser. Det har även varit svårt att få någon
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vidare uppfattning om byggföretagen är bra eller mindre bra på att förebygga avfall. Att se
mer i praktiken hur förebyggande arbete kan gå till skulle ha varit önskvärt.
När det gäller förebyggande åtgärder har i detta arbete stor vikt fått läggas på en rapport vilket visar att detta område inte är så välutvecklat i dagsläget. Det kan då vara svårt att dra
några slutsatser om hur avfallsmängderna effektivast kan minska. Riktlinjer för hur avfallshanteringen kan förbättras och vilka krav som kan ställas från ICA Fastigheters sida bygger
till stor del på rapporten av Fredriksson & Höglund (2012) och Miljöstyrningsrådets förslag
till upphandlingskriterier. Dessa rekommendationer har sedan modifieras med tanke på vilka
uppgifter som kommit fram i intervjuerna och litteraturstudien i övrigt. Intervjuer av fler
aktörer skulle varit bra då examensarbetet till stor del bygger på litteraturstudien och det är
svårt att se mönster av intervjuerna.
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6 SLUTSATSER
Den första frågeställningen som formulerades i detta arbete var hur en miljöeffektiv avfallshantering på byggarbetsplatser kan definieras. En miljöeffektiv avfallshantering innebär att
mängden avfall minimeras i så stor utsträckning som möjligt för att spara energi och resurser. För det avfall som uppkommer tas det till vara som en resurs genom att i första hand
återanvändas eller materialåtervinns. Det avfall som inte går att återvinna på annat sätt sorteras ut för energiutvinning genom förbränning. Det avfall som inte kan utnyttjas som en resurs på ett miljömässigt bra sätt deponeras. Avfall har potental att vara en resurs för företagen och desto bättre källsortering desto bättre är det ekonomiskt. Den största ekonomiska
vinsten finns dock i att minska avfallsmängderna.
Hur avfallshanteringen kan optimeras genom minskning av mängden avfall är ett viktigt område, där det finns mycket arbete att göra. Här har byggbranschen utmaningar framför sig
som är mycket viktiga för en bra avfallshantering. Det finns en rad verktyg för att minska
avfallsmängderna men det är oklart vilka som ger bäst effekt och hur de används. Måttbeställning av material, prefabricerade delar, logistikcenter med just-in-time leveranser,
mindre och bättre förpackningar, mindre emballage och återanvändning av material m.m. är
exempel på sätt att förebygga uppkomst av avfall. Dock verkar få av dessa användas i praktiken i någon stor utsträckning.
På området optimal källsortering har arbete kommit längre och deponiresten ska inte behöva
överstiga 10 % med en bra källsortering. Optimal källsortering innebär inte bara att deponiresten minimeras, utan även att källsortering sker av allt material som kan återanvändas eller
materialåtervinnas. Det är även av största vikt att materialet hanteras på ett sådant sätt att
det går att återanvända eller materialåtervinna. En optimal avfallshantering innebär också att
man finner nya lösningar på hur ett material eller produkt kan återanvändas.
Beställaren av projektet har en stor möjlighet att påverka källsorteringen vid bygget, och det
avfallsförebyggande arbetet. Det är beställaren som har förutsättningar att ställa krav på god
källsortering samt att åtgärder vidtas för minskade avfallsmängder i hela byggprocessen. Mål
relaterade till källsortering och förebyggande av avfall behöver sättas upp och utvärderas.
Krav kan ställas på en mer långtgående källsortering än Kretsloppsrådets baskrav. Krav på
avfallsförebyggande arbete i form av åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet
behöver också ställas.
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE
Det har i detta arbete varit svårt att få någon bra bild av avfallsmängder, innehåll i avfallet
samt praktiska exempel på förebyggande åtgärder. Nedan redovisas några områden där det
skulle var intressant med vidare studier.


Inventeringar av vad avfallsfraktionerna innehåller. Vad för material som finns och
vad det används för. I och med detta skulle man kunna hitta avfall som kan sorteras
bättre, återanvändas eller som inte behöver uppstå över huvud taget.



Undersöka hur avfallsförebyggande åtgärder används i praktiken och vilken effekt de
får. Det har inte hittats så mycket information om avfallsförebyggande åtgärder i
praktiken vilket skulle göra det intressant att undersöka.



En kvantitativ studie av byggföretagens arbete med avfall. Detta för att få en bredare
bild av hur de ser ut med avfallsproblematiken i byggbranschen. Intressanta saker
skulle vara hur mycket avfall som uppstår, fördelning per fraktion och fördelning per
behandlingsmetod.
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BILAGA A – INTERVJU ALLPLÅT & BYGGSERVICE
Intervju med Håkan Brolin, platschef på Allplåt & byggservice.
1. Jobbar ni med att förebygga uppkomst av avfall och i så fall hur?
Det vi jobbar med är att försöka sortera. Det är vårt stora mål att sortera så mycket vi kan.
Det är svårt med förebyggande då vi har mycket skrymmande gods på detta projekt.
2. Vad finns det för potential att minska mängden avfall? Vad för avfall och hur? Finns
det möjligheter att återanvända tillfälliga anordningar, använda retursystem, konfektionerade beställningar etc.?
Emballage av olika slag kan man kanske minimera på något sätt. Vi har pallar som går i retur.
Det är inget som kastas utan vi returnerar alltihopa. Konfektionerade beställningar försöker
vi jobba med i stor utsträckning. Det handlar om att man gör en plan då vi går igenom vad vi
behöver så vi får större kvantiteter och slipper flera frakter. Vi har/gör alltid en arbetsberedning som går igenom projektet och de olika momenten och så när vi beställer så beställer vi
det vi behöver. Sen så handlar det om hur mycket plats man har och det är vårt stora problem.
3. Hur jobbar ni med källsortering på arbetsplatsen?
Det beror på vad det är för typ av byggnation. Vi sorterar från järn, skrot, brännbart, gipsavfall. Här har vi i dagsläget fyra containrar med järn, cellplast, brännbart och trä. Fraktionerna
ändras under projektets gång då olika moment pågår. T.ex. så finns cellplasten nu när vi ska
gjuta i platta och byts sedan mot någon annan fraktion. Det är ett levande dokument och
ändras hela tiden vartefter bygget går framåt. Vi har ungefär fyra containrar fast i skiftande
fraktioner. Har vi bara plats att ställa upp containrar så kan vi sortera hur mycket som helst.
Kretsloppsrådets riktlinjer är det vi jobbar efter och sorterar ut det som går. Allt som vi kan
sortera sorterar vi. Det handlar om pengar tillbaka för vår del då det inte är gratis att köra
iväg sopor. Containrar med blandat avfall används sällan och då är det oftast i slutet av projekten när vi börjar bli klara och det inte finns plats. Det är dyrt och undviks så långt det går.
4. Har ni någon statistik över mängden avfall och fördelningen per fraktion?
Enskilda projekt har vi siffror för med inte på totalen. Deponidelen kanske ligger på 20 %,
inte mer.
5. Har de som hanterar och sorterar avfallet tillräckliga kunskaper?
Vi har oftast en genomgång med killarna och containerföretaget. Vi har kretsloppskort om
vad som gäller och vad som är vad som man följer och lär sig vad som går vad. Det finns inget
problem med detta.
6. Upplevs det som tidskrävande eller krångligt att källsortera?
Det tar lite extra tid men är inte speciellt krångligt. Vi har t.ex. små vagnar som vi lägger avfallet direkt i och sedan tippar i container så är momentet klart. Det är klart att det är lättare
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att slänga allt i en bland container men så jobbar vi inte. Sorterar vi direkt i vagnarna så är
det inga problem.
7. Hur hanteras material som är känsligt för fukt och lätt bli förorenat/förstört? – Täckt
containrar, åtskilt från andra material?
Inget problem med detta.
8. Vad ser du för brister i er avfallshanteringen?
Det är platsbristen som är ett hinder för att kunna ha fler containrar. Man kan ha hur mycket
fraktioner som helst om det finns plats. Har vi lite plats får vi tömma oftare och använda
mindre kärl som t.ex. vanliga soptunnor.
9. Kan platsbristen gå ut över sorteringsgraden?
Nej, det tycker jag inte. Det handlar också om underleverantörer och att ge dom rätt information.
10. Skulle det vara praktiskt genomförbart och ekonomiskt rimligt att utöka antalet fraktioner? Tittar man långsiktigt eller bara på enskilt projekt?
Absolut. Jag tror man kan källsortera allt. Du kan egentligen hålla på hur mycket som helst.
Det handlar egentligen om tid och plats. Vi jobbar långsiktigt hela tiden och det tror jag de
flesta gör. Vi har ett miljötänkande och till och med miljöbilar. Vi försöker vara duktiga på
det. Samma rutiner gäller och killarna vet hur de ska göra.
11. Avstår ni från att sortera ut återvinningsbart ur brännbart material av ekonomiska eller praktiska skäl? Är det lätt så att allt som kan vara brännbart hamnar där?
Möjligtvis praktiska själ men inte ekonomiska själ. Det kan bli så att det blir en blandad
sopcontainer. Antigen betalar vi gubbarna för att sortera eller också så för vi betala för att
någon sorterar det. Det är bara vart vi ska betala, var ligger tiden. Därför är det bättre att få
det så lite blandcontainrar som möjligt. Det handlar om pengar i slutändan.
12. Hur ser ni på den ekonomiska aspekten på avfallshanteringen? – Fördelar/nackdelar
med ökad källsortering? Fördelar/nackdelar med förebyggande?
Det är bara fördelar ju mer du kan sortera. Vårt problem är ju också att folk runt omkring
kastar sina sopor i våra containrar. Har dom kastat nåt annat än t.ex. trä i en träcontainer så
har vi problem. Tippar någon i tryckimpregnerat så blir det tyvärr deponi på allt.
13. Hur skulle avfallshanteringen kunna förbättras?

Jag vet inte om man kan få företagen som levererar grejer att redan från sitt håll skriva något
så det blir självklart hur det ska sorteras. Det kan vara vissa grejer som man inte vet var det
ska vara. Det finns ju skivor som kanske är med något lim som inte ska gå som trä utan som
deponi. Man kan kanske föreskriva om det som någon varudeklaration så det blir det lättare.
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Det bli mer lättarbetat och inga oklarheter för killarna. Vad gäller själva hjälpmedlen som vi
har med säckar och kärl så finns det väldigt mycket och du kan egentligen få vad du vill. Det
är ju bara bristen på resten hur vi ska ta hand om det. Det behöver ju inte komma en container
för att tömma säckarna, dom tar dom ju med sig direkt så man blir av med dom. Container
kanske inte alltid är bästa lösningen utan säckar.
14. Hur ser du på spill av material? Blir det onödigt mycket som man skulle kunna före-

bygga?
Vi försöker i den mån det går att man anpassar höjder och vi beställer ju kanske gips som är
färdiga längder för att slippa spillet och plastskenor t.ex. Det ger snabbare hantering för oss
och vi får mindre spill. Man försöker hålla nere spillet. Det försöker man minimera så mycket
man kan.
15. Upplever du att ni kommit långt med de här frågorna?

Jag det tycker jag väl att vi har gjort. Vi har det tänket att vi beställer i god tid och vi gör en
arbetsberedning av vet vad vi behöver och planerar i god tid och då kan vi beställa i rätta
längder och allting. Då slipper vi hålla på med massa spill och så. Gör man en bra arbetsberedning så har man kommit lång tycker jag.
Ica har höga krav på källsorteringen. Det har dom ju med i sin upphandling. Vilka krav som
gäller och vad man ska klara gällande miljöbiten. Och det är ju helt rätt. Det ska ju fungera
och alla får hjälpas åt.
16. Vid rundvandring på byggarbetsplatsen:
Om det inte finns en container ledig så samlas ändå bitar av t.ex. metall i högar som sedan
kastas på en gång i när det finns plats. Deponifraktionen innehåller inga stora fraktioner och
det kan t.ex. vara färgburkar och fogmassor. Pallföretaget kör iväg pallarna och alla returneras. Det blir en del tillfälliga anordningar och då främst trä på byggarbetsplatsen. Ibland
byggs dessa om och används i nya projekt. Vi återanvänder mycket material själva. Det fanns
även en blandad container på arbetsplatsen vilket var på grund av platsbristen.
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BILAGA B – INTERVJU MED SKANSKA
Mailintervju med Peter Vernersson, Utvecklingsledare miljö på Skanska.
1. Hur jobbar ni med källsortering? Vilka fraktioner sorteras ut?
Hantering och planering på arbetsplatsen är en viktig del.
Användandet av material, arbetsmetoder och arbetsplatsen planeras så att uppkomst av avfall begränsas. Planera klokt.
Avfall som uppkommer hanteras i angiven prioriteringsordningen:
1. Minimering
2. Återanvändning
3. Återvinning
4. Förbränning/energiutvinning
5. Deponi.
Följande fraktioner skall utsorteras om de förekommer:
- El och elektronikavfall (se hjälpmedel Hantering av elektriska och elektroniska produkter),
- Brännbart avfall (se hjälpmedel Hantering och transport av brännbart avfall)
- Hushållsavfall / Organiskt avfall
- Förpackningar, om system för omhändertagande finns
- Farligt avfall (se hjälpmedel Farligt avfall – exempel
(Exempel på farligt avfall: spillolja, oljefilter, smörjfett, glykol, lösningsmedel, batterier,
lysrör, färgavfall.)
Exempel på andra fraktioner som också kan sorteras ut: trä, metall, papper, wellpapp,
plast, betong. I Grön arbetsplats har man krav på ökad källsortering.
2. Hur jobbar ni avfallsminimering?
Informationen om avfallshantering ingår i vår grundutbildning miljö som alla på Skanska
skall gå. Vi sprider även goda exempel där man kopplar miljönyttan till ekonomi.
Att börja mäta och få koll på mängder (kg) av olika fraktioner är grundläggande för arbetet
med att minska mängderna avfall och de som går till deponi. Att hitta återvinningsmetoder
för ex riven betong, asfalt m m är exempel på åtgärder som man ofta använder för att minska
mängder till deponi.
Alla enheter på Skanska jobbar med något som vi kallar Gröna kartan.
Denna består av fyra områden där Material/avfall är ett område som vi jobbart med.
Inom Gröna kartan mäter vi och sätter mål. Vårt långsiktiga mål är nära noll miljöpåverkan
(nivå mörkgrönt). 2015 är vår förhoppning att 15 % av Skanska omsättning nått nivån
(mörkgrönt) vilket innebär nära noll byggavfall. I dag har vi några projekt där man nått
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denna nivå. Ett exempel är Väla Gård (vårt nya kontor i Helsingborg). Se utmärkelse nedan
från Miljö Online Professional.
(Byggande & Boende/Hållbart byggande & boende
---------------------------------------------------------------------------Skanska certifierar Europas bästa LEED-nybyggnad
---------------------------------------------------------------------------Väla Gård, som blir Skanska nya kontor i Helsingborg, har nu blivit klar med sin certifiering i
LEED och uppnådde 95 poäng. Med detta är Väla Gård det projekt i Europa som har flest
poäng i nybyggnation och hamnar också på delad tredje plats i världen. Väla Gård har utvecklats för att vara helt självförsörjande när det gäller energi, och använder ett flertal olika lösningar – däribland 455 kvm solceller på taket – för att uppnå detta.
Projektet har uppnått maxpoäng i kategorin Energi och Atmosfär och är byggt helt utan farliga ämnen och deponiavfall. Sweden Green Building Council (130409))

3. Har ni någon statistik över mängden avfall och fördelningen per fraktion?
Statistik finns och de redovisas till Skanska AB. Uppgifter redovisas från Skanska Sveriges
avfallsmottagare där det ingår som punkt i deras avtal med oss.
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4. Hur väl klarar ni EU:s mål om att 70 % av det icke farliga avfallet ska återanvändas,
materialåtervinninas eller på annat sätt materialutnyttjas (förbränning ingår inte)?
Nu är det ju ganska generellt men runt 70-80 % på region Väg & Anläggning. På region Hus
klarar de bästa projekten 50 % om man inte räknar med energiutvinning. (Det kanske är lite
missvisande att vi bara klarar 50 % på region Hus, men det beror ju inte på att vi är dåliga, vi
sorterar bra men vad som sedan händer med avfallet, det ansvaret tar ju avfallsentreprenören
på sig. I dagsläget är det förbränning som gäller. Det kommer behöva ske politiska förändringar för att det ska bli någon ändring framöver.)
5. Hur stor del av avfallet vid de Gröna arpetsplatserna återanvänds, materialåtervinns,
förbränns samt deponeras?
Den uppföljningen har vi inte på Grön arbetsplats. Vi har valt att sköta uppföljningen på
Skanska Sverige nivå enl fråga 3.
Men vi har ett obligatoriskt mål i Grön arbetsplats ex: Arbetsplatsen har målsättningen att
högst 5 % av avfallet får gå till deponi, och har en plan för hur målet ska uppnås. Så genom
målen i Gröna kartan och Grön arbetsplats krävs att projekten har uppföljning för att klara
att rapporterna.
6. Hur väl priorieterar ni avfallshanteringen utifrån avfallshierarkin?
Informationen om avfallshierarkin ingår i vår grundutbildning miljö som alla på Skanska
skall gå. På utbildningen går vi i genom information och goda exempel på hur man planerar
och jobbar i projekt för att följa avfallshierarkin.
Avfall som uppkommer hanteras i angiven prioriteringsordningen:
1.
2.
3.
4.
5.

Minimering
Återanvändning
Återvinning
Förbränning/energiutvinning
Deponi.
7. Hur ser den ekonomiska aspekten på avfallshanteringen ut?
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Ekonomin är en viktig del för Skanska. Våra projekt måste gå med vinst precis som hos alla
andra vinstdrivande företag. Våra kunder har dock god förståelse för att avfallshantering
måste skötas korrekt. De väljer ofta Skanska för att man vet att vi tar ansvar och följer lagar
bestämmelser samt jobbar med avfallshierarkin på ett bra sätt.
Ibland kan faktiskt avfall bli en resurs som ger ett tillskott till projektet. Exempel på detta är
när skot skickas till återvinning eller vi kan återanvända material från projekten exempel
krossning av betong o asfalt samt i vissa fall hantering av skogsavfall stubbar o GRoT samt
hantering sortering av schaktmassor.
8. Ser du några motsättningar mellan miljö och ekonomi?
Nej inte, våra kunder har förståelse för att det kostar pengar att det måste skötas korrekt. De
finns självklart kunder som reagerar särskilt när man stöter på markföroreningar som kräver
saneringar. Detta kräver mycket förberedande undersökning och provtagning. I saneringar
klassas oftast avfallet som farligt avfall och det kostar mycket att hantera.
9. Vad ser du för ytterligare förbättringsåtgärder som skulle kunna göras på era Gröna
arbetsplatser?
Vi kan ytterligare utveckla metoder för att återvinna och återanvänd mer våra projekt. Vår
Gröna karta och våra långsiktiga mål om noll miljöpåverkan är drivkraften i detta arbete.
Grön arbetsplats är ett bra sätt för att driva på och få projekten att använda dessa lösningar.
10. Vad ser du för hinder för en bra avfallshantering?
Inga, men kunskap och erfarenhetsspridning är en viktig del att jobba med. Skanska är ett
storföretag där det är viktigt med kommunikation. Genom vårt interna ledningssystem (Vårt
sätt att arbeta) kan vi dock enkelt få ut information och sprida goda exempel.
Följdfrågor:
11. Är det Kretsloppsrådets riktlinjer som ni utgår ifrån i källsorteringen?
Ja, vi utgår alltid från kretsloppsrådets riktlinjer i vårt arbete med källsortering.
12. Om jag fattat det rätt så innebär noll miljöpåverkan (mörkgrön nivå) ingen deponi,
inget farligt material och inget icke hållbart material när det gäller material och avfallshantering. Men för mängd avfall så finns inga krav.
Vi har valt att mäta minskning i % i Gröna kartan, givetvis finns uppföljning i kg. Allt vägs
som mottas på avfallsstationer och vi får vikter i samband med faktura för sammanställning.
Bilden du fick av Gröna kartan är den vi presenterar externt, vi har en mer detaljerad som
beskriver detta bättre. Tyvärr får jag inte skicka denna. Inget avfall till deponi innebär i praktiken att vi måste sortera i stor utsträckning, blandade fraktioner får exempelvis inte förekomma. Att sätta mål kopplade direkt till mängden avfall är svårt i ett så här övergripande
mål då olika projekt skiljer sig väldigt mycket (kg/BTA kommer diffa). Mer detaljerade mål
blir nästa steg i miljöarbetet och är redan något vi tittar på ur inköpssynpunkt p.g.a. kostnader.
13. Följs avfallsmängden upp på något vis, kollar ni t.ex. på kg/kvm vid byggnation?
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Ja, avfallsmängderna följs upp. De avgör till stor del våra kostnader för avfallshanteringen.
Initiativ för kg/BTA är också något som genomförs men ännu inte på alla projekt. Vi vill bli
bättre här och bygga upp en större kunskapsbank för att kunna förutspå mängder avfall ännu
bättre än vad vi kan idag. BIM är ett nyttigt verktyg i det här avseendet och vi tittar också på
våra kollegor i Skanska UK som har jobbat mer med kg/BTA. Det är dock alltid komplicerat
att jämföra projekt emellan avseende avfall kg/BTA då de ofta skiljer sig mycket beroende på
typ.
14. Upplevs det som att det uppstår onödigt mycket avfall i form av t.ex. materialspill och
tillfälliga anordningar? Hur jobbar ni i så fall med att minska detta?
Min uppfattning är att man är duktig på att hålla nere på spill, man kan givetvis bli bättre. Vi
jobbar med olika tekniska lösningar BIM (Building Information Model(ing)) skulle kunna
vara till hjälp för att minska mängden ytterligare. Spill innebär en kostnad för projekt och det
är naturligt att man jobbar för att minimera det. Vi kan dock bli bättre på att exempelvis
måttbeställa, hantera inköpta material säkrare, utarbeta bättre avtal med leverantörer så de
hämtar tillbaka överblivet material etc. Dessa bitar är dock mer kopplade till vår inköpsavdelning.
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BILAGA C – INTERVJU MED SITA
Telefonintervju med Ulf Gustavsson, Chef Bygg Centralt på SITA.
Konceptet Miljöcirkeln Bygg innebär att vi bemannar på plats och tar allt ansvar för avfallshanteringen. Avfallshanteringen kostar oavsett och kan därför ses som kostnadsneutral då
den annars faller på de som jobbar på bygget. 15-20 min per anställd och dag får byggarbetarna lägga på avfallssortering. Kälsortering så nära källan som möjligt är det som bidrar till
det goda miljöarbetet och ekonomin. Kostnaderna för avfallshantering består till 60 % av
behandlingsdelen. Det som är dyras ska då tas bort och det är blandat avfall till eftersortering. Det är bättre att sortera på plats och då sjunker behandlingskostnaderna och därigenom
avfallshanteringkostnaden. I en del fall kan det finansiera delar eller hela kostnaden för personalen på plats. Man uppnår två vinster genom att sorteringsarbete finansieras kostnaden
för personalen som sköter det och förhoppningsvis ökas produktiviteten på byggarbetsplatsen genom att arbetarna kan göra det han är tillsatt för.

1. Vilka fraktioner sorteras ut på arbetsplatsen?
Varje projekt är unikt och det beror på kravspecifikation från uppdragsgivaren som beställt
jobbet. Miniminivå är kretsloppsrådets riktlinjer. Man kan även gå hårdare än detta och beroende på behandlingsavgifter sortera t.ex. trä i rent och behandlat trä. Det finns även underfraktioner som man jobbar med. Detta kan även anpassas efter hur/vad man bygger och då
kan man ställa in de procentuella värden då man vet vad för avfall som uppkommer procentuellt av varje avfall och ställer då detta mot BTA yta. Vi diskuterar utifrån detta fram en rimlig avfallplan. Olika avfall kommer i olika skeden så vi försöker ha en avfallsplan som följer
hela byggets planering. Plast och wellpapp kommer t.ex. i ett senare skede vid inredning medan trä och gips kommer i ett helt annat skede. I starten är det kanske mycket deponi,
schaktmassor, sten, betong då man blanda annat gjuter.
2. Hur vanligt är det att ni sorterar ut papper och Wellpapp?
Det är ringa eller väldigt lite som finns. Plast och wellpapp är tillval och ingår inte i basnivån.
Det kan vara om man t.ex. bygger ett köpcentra och vi är med även i inredningsfasen så
kommer det mycket emballage och då sorterar vi ut det. Normalt sett så är papper och plast
inga stora fraktioner.
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3. Har ni någon statistik över fördelningen per fraktion?

4. Hur väl priorieterar ni avfallshanteringen utifrån avfallshierarkin?
Förutsättningen för att överhuvudtaget styra mot avfallshierarkin är att man källsorterar och
förutsättningen för att överhuvudtaget avfallsminimera är också att källsortera. Dessa två
står inte i strid med varandra utan kan jag minska avfallet så är det bra och kan jag dessutom
återanvända och återvinna materialet så är det toppen. Men för att överhuvudtaget göra det
ena eller det andra eller förhoppningsvis båda så måste jag källsortera. Annars vet jag inte
riktigt vad jag ska göra för att avfallsminimera.
5. Försöker ni få till materialåtervinning istället för förbränning?
Vi vill i största möjliga mån återanvända och återvinna så vi följer ju slaviskt avfallstrappan.
6. Hur ser fördelningen ut till olika behandlingsformer? (återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering)
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7. Hur väl klarar ni EU:s mål om att 70 % av det icke farliga avfallet ska återanvändas,
materialåtervinninas eller på annat sätt materialutnyttjas (förbränning ingår inte)?
Där är vi inte än. Det är ingen orimlighet. Vi har en del i byggprocessen som heter rivning och
förberedande. Vi kommer ofta in när man börjat bygga men om vi hade varit med i utrivningen och tagit hand om de volymerna också så hade vi kunnat gottgöra de stora volymer som
betong, tegel mm. Får vi dom till oss också så tror jag att vi kan nå det målet. Vi ligger idag på
runt 40 %. Eftersom trä och brännbart som är stora fraktioner som ska exkluderas så blir
tuffare.
8. Hur stor är källsorteringsgraden?
Källsorteringsgraden ligger på i snitt drygt 90 % med detta koncept. Vi har projekt som siktar
på 100 %. På projekt utan vår aktiva medverkar ligger källsorteringsgraden på 65-70 %.
9. Vad ser du som de största miljömässiga fördelarna med Miljöcirkeln?
Den ökade källsorteringsgraden. Genom att öka källsorteringsgraden så ökar också fokusen
på vad som jag kan göra. I dagsläget så säger byggindustrin att var fjärde, femte gipsskiva blir
avfall. Då kan man fråga sig hur det kan det komma sig.
Ex. gips. Man flyttar kanske gipset 6-8 gånger innan det slutligen hamnar på väggen och
varje lyft med gips innebär en risk att förstöra. Ibland kan den bästa miljönyttan vara att minimera det som är ringa. Jag får kanske inte största miljönyttan genom att angripa gipset.
Och det är en av de absolut största fördelarna med detta koncept för jag får ju ett väldigt fokus på att man t.ex. kastat 200 ton gips och det kan ju inte vara rimligt. Man kanske då istället ska köpa in mindre gips och göra en kostnadsbesparing och de facto en miljövinst. Detta
är nog den absolut största fördelen.
10. Vad ser du som de största bristerna i avfallhanteringen i projekt utan Miljöcirkeln?
Det måste börja med att man kan få produktionsindustrin att avfallsplanera lite noggrannare.
När man upptäcker det så får man tillbaka två gånger om. Man behöver göra den noggranna
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avfallplanen och säga att jag inte ska ha ett enda kilo blandat avfall. Speciellt på nyproduktion där allt material är känt så finns det för mig ingen uräkta för att ha blandat avfall. När jag
bygger nytt så vet jag exakt vad jag tar in. Det handlar bara att lägga det som inte används i
produktionen rätt. Det är lite svårare vid renovering och tillbyggnad för då ska du in i en
byggnad där du inte känner materialet som ibland är sammansatta. Det är tidskrävande och
stör produktionen att sära det och kanske är ett arbetsmiljöproblem.
11. Finns det bara ekonomiska fördelar med ökad sorteringsgrad och materialåtervinning
eller ser du att ekonomi kan vara ett hinder för en bra avfallhantering?
Ekonomiskt kan jag inte se att det finns ett enda hinder.
12. Jobbar ni något med att minska mängden avfall?
Vi råder ju inte över det eftersom vi inte köper in men med hjälp av oss kan man härleda det
bra. Man kan veta hur mycket material som behöver levereras. T.ex. om man köpte in 10 kil0
trä och slängde 5 kilo så har man spill på 50 % så kanske man ska köpa in lite mindre trä.
Avfallsminimering ser vi jätte positivt på. Ju mindre avfall som kommer desto bättre är det.

13. Kan platsbrist vara ett hinder för en bra avfallshantering?
Med tanke på utrustningen vi har så är det inget hinder. För egentligen kan man säga att har
du plats med två containrar så kan du sortera ut 10 fraktioner. Det handlar bara om att använda containrar till olika saker olika dagar och skylta om. Vet man bara när flödet kommer
så är det inga problem.
14. Hur många och vilka aktörer är med?
I nuläget är ungefär 25 projekt igång och 8-10 på väg in och vi har klarat av ett 20 tal. Vi har
haft stor framgång på mindre projekt och fått lika bra utfall som på större.
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