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Abstract 

Purpose: Although improvements have been made, the construction business is still 

responsible for a big part of the world’s waste and landfill materials. The companies 

are getting more aware of the waste they create, but extreme measures and bigger 

investments within the subject are still rare. The purpose of this thesis is to identify the 

amount of landfill generated from construction work and connect it to the tasks and 

methods used. This is to then investigate in what would motivate the companies to 

choose more environmental methods as well as what different solutions could be used 

to minimize waste and landfill materials. 

Method: The main investigation method in this project are interviews, but analyses of 

different documents are also made. Literature studies have also been made in order to 

get a better understanding of the subject as well as finding new, innovative techniques. 

Findings: The study shows that the economic aspects still controls the companies’ 

choice of materials and working methods if no special requirements are set. A lot of 

problems lie with the human factor, where discipline and precision when sorting and 

cutting materials are crucial to minimizing the waste generated at a project. Every 

project has its own conditions and good planning for all things is therefore essential, 

since no project is like the other. Another research area worth looking in to is the 

possibility to reuse some of the waste material in the production of new construction 

elements. 

Implications: The construction business have a good view of the problems and are well 

aware of the waste material they generate, but more research in how environmental 

methods and how to reuse and recycle materials into production can be used without 

economical drawbacks need to be made in order to motivate the companies to choose 

them. Additional studies in how planning and precision at the construction site can be 

improved are also recommended. 

Limitations: These findings don’t apply to construction projects for industrial 

buildings, nor do they cover the waste and landfill materials generated by foundation 

and installation work. 

Keywords: Construction, Environment, Waste, Landfill, Methods, Construction sites. 
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Sammanfattning 

Syfte: Trots förbättring står byggbranschen i dag fortfarande för en stor del av det avfall 

som uppstår i städer över hela världen. Företagen börjar bli medvetna om avfallet de 

skapar men stora satsningar inom området är fortfarande sällsynta. Syftet med detta 

arbete är att reda ut problemet deponiavfall från snickararbeten och att komma fram till 

varför och från vilka arbetsmetoder och moment detta uppstår. Att undersöka vad som 

kan motivera företag att välja mer miljövänliga metoder, samt vilka olika lösningar och 

metoder för avfallsminskning som skulle kunna utnyttjas. 

Metod: Efter en litteraturstudie, för att överblicka problemet och förslag till lösningar, 

har ett strategiskt urval av byggföretag undersökts med hjälp av intervjuer och 

dokumentstudier. Undersökningen kan ses som en pilotstudie för att klargöra 

kunskapsläget i ett svenskt sammanhang, som utgångspunkt för ytterligare forskning 

och innovation. 

Resultat: Undersökningen visar att ekonomiska ställningstaganden fortfarande styr 

företagens val av material och metoder om inte speciella krav har satts upp. Problemet 

tar sig olika uttryck i olika företagsnivåer. Det finns på ledningsnivå en stark ambition 

för miljöarbete, men man behöver antingen förbud eller starka incitament för att 

förbättra och effektivisera materialanvändning och avfallshantering. På lokal- och 

projektnivå finns en stor variation i hanteringen. Potentialen ligger till stor del hos den 

mänskliga faktorn, då disciplin och noggrannhet vid sortering och kapning av material 

kan minska avfallet avsevärt. Varje projekt har olika förutsättningar och det är därför 

viktigt att planera varje del av arbetet noga. Mer forskning behövs också vad gäller de 

ekonomiska aspekterna för återanvändning av avfall i produktionen av nytt material, 

vilket skulle ändra villkoren för avfallshanteringen. 

Konsekvenser: Byggbranschen har överlag bra översikt över problemet, men för att 

företagen ska bli intresserade av att satsa på detta behövs vidare forskning om hur 

återanvändning av material och miljövänliga metoder skulle kunna bli mer ekonomiskt 

hållbara. Ytterligare studier rekommenderas också om hur planering och noggrannhet 

på arbetsplatsen kan förbättras. 

Begränsningar: Studien gäller inte för industribyggnader med speciella 

konstruktionskrav och tar heller inte upp avfall från mark- och installationsarbeten. 

Nyckelord: Avfall, Deponi, Miljö, Arbetsmetod, Arbetsmoment, Byggarbetsplatser. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete undersöker avfallshanteringen på byggarbetsplatser för att ta reda 

på om det finns möjlighet till förbättring. Att hushålla med naturresurser är viktigt och 

dessutom kan vissa av materialen som används innehålla skadliga och farliga ämnen, 

både för naturen och människan. 

 Bakgrund 
Avfall är ett stort problem inom byggindustrin och branschen kan stå för upp till 60 % 

av avfallet i vissa storstäder (Li, Zhang 2013). Restprodukter som inte kan återvinnas 

är slöseri med både natur och pengaresurser. Företagen borde därför vara högst 

intresserade av att minska sitt avfall, men initiativ finns ännu inte på alla nivåer. Trots 

att det i många länder finns bedömningsmetoder för avfall saknas ändå kvantitativa 

mätningssystem och guidning utanför chefsnivå (Hee Sung, Jeehye, Ju-Yeoun 2009). 

Att bygga med högsta effektivitet och minimalt med material blir alltmer viktigt nu när 

naturliga och närliggande resurser minskar (Wise, Pawlyn, Braungart 2013). 

 Problembeskrivning 
Även om både mängden och farligheten av avfall har minskat de senaste åren, 

förekommer fortfarande mycket slöseri på byggarbetsplatserna. Ibland är uppkomsten 

till detta slöseri ekonomiskt och skapas redan vid materialvalsfasen, men  

planeringsmissar och vidtagna arbetsmetoder skapar också extra avfall på 

byggarbetsplatserna. System för att ha koll på var i processen avfall uppstår finns dock 

till hands i vissa fall (Li, Zhang, 2013). 

Anledningen till slöseriet är också ofta att det inte finns något mer initiativ till 

miljöarbete, mer än på chefsnivå (Hee Sung, Jeehye, Ju-Yeoun 2009). Detta förs därför 

inte in på byggarbetsplatsen vilket gör att arbetsledare och hantverkare inte tänker på 

problemet, utan ser bara till att avfallet städas undan efteråt (Ren, Shen, Xue 2013). 

Arbetsmetoder som används är ibland gamla och utvecklades till största del för 

tidsbesparing och effektivisering istället för att vara så miljövänliga som möjligt. Detta 

kan delvis leda till ofullständig användning av material som beställs per meter eller 

kvadratmeter, men också till restprodukter som uppkommer vid tillverkning av vissa 

material (Wise, Pawlyn, Braungart, 2013). Sådant materialspill står för mellan 4-12% 

av materialkostnaden för ett projekt, vilket gör att ett mer miljövänligt arbete i slutändan 

även kan spara pengar för byggföretagen och deras kunder (Persson och Sjelin 2014). 

En del avfall uppstår också på grund av bristfällig planering eller missar i 

planeringsarbetet. Ibland räknas det bara på vad en viss mängd av ett material kostar, 

men inte hur mycket som kommer bli över jämfört med andra alternativ. Dock ligger 

problemet oftare vid arbetsmetoder och hur arbetet fortskrider på byggarbetsplatsen 

(Hee Sung, Jeehye, Ju-Yeoun 2009). 

 Mål och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att identifiera mängden deponiavfall från snickararbeten och 

komma fram till varför och från vilka arbetsmetoder och moment detta uppstår för att 

sedan undersöka vad som kan motivera företag att välja mer miljövänliga metoder, samt 

vilka olika lösningar och metoder för avfallsminskning som skulle kunna utnyttjas. 

Frågor arbetet besvarar är:  
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Fråga 1: Hur mycket deponiavfall genereras av snickararbeten på arbetsplatsen på 

grund av arbetsmoment? 

 

Fråga 2: Vilka arbetsmoment och arbetsmetoder genererar detta avfall? 

 

Fråga 3: Vilka faktorer påverkar mängden av avfallet och vad behöver företag inom 

branschen satsa på för att en framtida förbättring ska vara möjlig? 

 Avgränsningar 
Fabriks och industrilokaler som har särskilda krav på konstruktioner och liknande 

undersöks inte. Rapporten behandlar inte avfall från några andra arbeten än de som 

utförs av snickare. Vad som görs med avfall som uppstår och hur den ska omhändertas 

undersöks heller inte. Avfall som uppstår vid andra typer av arbeten utöver de som 

utförs av snickare, t.ex. installations- och markarbeten behandlas inte. Slutligen 

kommer inga beräkningar göras för kostnad/miljöpåverkan från olika metoder, då detta 

är en pilotstudie med syfte att undersöka hur miljöarbetet ser ut i dagsläget och vilka 

eventuella riktningar det skulle kunna fortsätta mot. 

 Disposition 
I metod och genomförandekapitlet hittar läsaren information om de olika metoder och 

arbetssätt som använts för att samla data till rapporten. 

Kapitlet teoretiskt ramverk beskriver de olika teorierna som arbetet grundar sig på. Där 

finns också relevanta referenser till texter som visar hur långt forskningen inom området 

har nått. 

Empirikapitlet innehåller all insamlingsdata från intervjuer och dokument. 

I kapitlet analys och resultat finner läsaren resultatet av arbetet och vad det har lett fram 

till. 

Slutligen kommer diskussionskapitlet som behandlar resultatet och där en slutsats dras. 

Där finns också förslag till vidare forskning inom området. 

 Efteråt finns referenser och bilagor. 
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2 Metod och genomförande 
Arbetet består av litteraturstudier samt intervjuer med fem företag som nyligen (inom 

de senaste fem åren) genomfört byggprojekt i storleken fyra- till sex-vånings 

flerbostadshus med omkring tjugofem till femtio lägenheter eller annat bygge av 

motsvarande storlek. Intervjuerna genomförs på ett sätt som ger tydliga uppgifter om 

avfallet som uppstod vid projektet och intervjufrågorna vinklas för att med hjälp av 

svaren kunna jämföra uppgifter från olika intervjuer och komma fram till svar på de 

större huvudfrågorna. Som komplettering till intervjuerna görs en 

dokumentundersökning för att få fram kvantitativa data. Anledningen till att intervjua 

flera företag är att kunna få en bredare uppfattning om hur det generellt ser ut på olika 

byggprojekt. 

 Undersökningsstrategi 
Arbetet är en kvalitativ studie, där flera intervjuer gjorts. En diskussion förs om 

resultatet från dessa intervjuer för att kunna komma fram till en slutsats. Intervjuerna 

behandlar dock en del kvantitativa data, som t.ex. dokument och statistik om avfall och 

deponi från byggarbetena, för att få en klar bild om hur stort problemet är. Därför görs 

också en mindre dokumentundersökning. 

 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Alla frågeställningar behandlas med hjälp av intervjuer, dokument- och 

litteraturstudier. Litteratur- och dokumentstudierna har använts för att få en överblick 

över olika metoder som används och/eller skulle kunna användas. Intervjuerna 

inkluderar, utöver frågor som behövs för att svara på de olika frågeställningarna också 

ett antal frågor om företagens miljöarbeten. Det avsätts även tid för en öppen diskussion 

om ämnet och respondenternas intresse för det. 

2.2.1 Fråga 1 
Behandlas med hjälp av intervju och dokumentundersökning. Dessa metoder kommer 

hjälpa till att få ut de data som efterfrågas. 

2.2.2 Fråga 2 
Behandlas med hjälp av intervjuerna, där de använda metoderna diskuteras. Det 

redovisade avfallet från exempelprojekten kopplas sedan till de olika metoderna för att 

kunna svara på frågan. 

2.2.3 Fråga 3 
Behandlas med hjälp av intervju och litteraturstudie. Litteraturstudien hjälper till att 

visa fördelarna med att hitta nya, mer miljövänliga arbetsmetoder. Detta diskuteras 

sedan på intervjuerna för att försöka hitta möjligheter till mer miljöeffektiva arbetssätt 

och vilket resultat dessa skulle kunna leda till. 

 Valda metoder för datainsamling 
Huvudmetoden för arbetet är öppna ostrukturerade intervjuer. Dokumentundersökning 

används i mindre utsträckning, mest som kompletterande metod för att stötta 

intervjuresultaten. 
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2.3.1 Intervjuer 
Intervjuer kan vara strukturerade eller ostrukturerade. En ostrukturerad intervju 

innebär att intervjun har öppna frågor och följdfrågor ställs efter vad respondenten 

svarar. I en öppen intervju börjar intervjuaren med att ta reda på om området är 

intressant och relevant. Intervjuaren bör styra samtalet mot för studien relevanta 

områden och ämnen. En intervju bör också vara ett samspel mellan deltagarna. 

Intervjun ska även ge användbar data och trovärdiga resultat. Det måste också vara 

möjligt för efterkommande att kunna gå igenom intervjun och uppnå samma slutsats, 

samt att få liknande resultat om intervjun görs om. Detta faller in i de vetenskapliga 

kraven på validitet. Reliabilitet för intervjuer är hur bra de mäter det som avses att 

undersökas. För att en intervju ska anses användbar i vetenskapliga sammanhang 

måste den hålla kraven på reliabilitet. (Lantz, 2009) 

 

2.3.2 Dokumentundersökning 
För att besvara fråga 1 används en dokumentundersökning. Denna görs genom att ta 

del av ej publicerat material från de olika undersökta företagen som t.ex. policys, 

mätdata och liknande. Dokumentanalys innebär att studera och analysera skriftligt 

material (Merriam, 1994). 

 Arbetsgång 
Arbetet börjar med bakgrundsforskning och litteraturstudier för att ta reda på hur långt 

forskning inom området har kommit. Därefter planeras intervjuer in med olika 

byggföretag som genomfört byggprojekt under de senaste åren. Ett standard 

frågeformulär tas fram för att kunna ställa samma frågor till alla medverkande och för 

att kunna få ut jämförbara svar. 

2.4.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien används i detta arbete för att ta reda på hur långt forskning och teknik 

har kommit inom området. Bland litteraturen finns också lagtexter och förordningar 

angående deponiavfall, samt information om vad avfallet kan bestå av. Den används 

också för att fördjupa kunskaperna hos skribenten inom områdena intervju och 

undersökningsmetodik. 

2.4.2 Intervju 
Majoriteten av extern information som leder till slutsatsen i denna rapport tas fram med 

hjälp av intervjuer. Intervjuerna görs med fem företag för att få en bredare bild av hur 

det kan se ut överlag i byggbranschen. Intervjuerna antecknas för att kunna reflekteras 

över och återgås till vid ett senare tillfälle. Utkastet till rapporten skickas sedan till 

respondenten innan det används för att säkerställa att informationen inte har 

misstolkats. Frågorna som ställs inriktar sig, utöver vilka arbetsmetoder som genererar 

deponiavfall, också på företagets miljöarbeten, anställdas och kunders syn på detta. 

Intervjufrågorna  finns redovisade som bilagor, medan svaren sammanställs i 

empirikapitlet. De intervjuade är: Fredrik Larsson på Blue Wall Construction, Susanne 

Nordström på Asplunds Bygg, Linus Green på NCC, Jessica Fredriksson på PEAB och 

Mats Leven på Skanska. 
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I detta arbete läggs intervjuerna upp på ett sätt som ger öppna svar med möjlighet till 

följdfrågor. Frågorna är inte alltid ställda i samma ordning, utan öppen diskussion 

uppmuntras för att kunna se respondenternas intresse av ämnet. Att intervjuerna görs 

på mer än ett företag höjer trovärdigheten att det är så här det ser ut överlag inom 

byggbranschen. Intervjusvaren bekräftar även de flesta presenterade teorierna om hur 

långt företagen har kommit i sin utveckling med miljöarbetet. 

2.4.3 Dokumentundersökning 
Utöver intervjuer ombeds respondenter även att bifoga dokument (om möjligt) 

angående det diskuterade byggarbetets avfall för att stödja intervjun. Detta gör det 

lättare att hitta de statistiska data som behövs för arbetet. 

 Trovärdighet 
Med validitet menas att man verkligen undersöker det som avses att undersökas. 

Reliabilitet anger tillförlitligheten på mätinstrumenten, vilket innebär att om 

mätinstrumenten är opålitliga eller otillräckliga, har resultatet en sämre reliabilitet. 

Reliabilitet svarar alltså på hur bra kunskapen har tagits fram. Hög reliabilitet innebär 

att någon annan person ska kunna använda samma underlag och få fram liknande 

resultat från undersökningen. Sämre reliabilitet ger ofta också sämre validitet. En 

undersökning som mäter fel uppgifter med rätt metod eller rätt uppgifter med fel metod 

har därför också sämre validitet. (Ejvegård 2009) 

Rapporten är grundad på teorier från vetenskapliga artiklar. Intervjuerna som görs 

kompletterar dessa artiklar och bekräftar hur långt utvecklingen kommit och vart den 

är på väg. Även om avfallsmängden från de specifika exempelprojekten i intervjuerna 

och dokumentundersökningarna varierar på grund av yttre förutsättningar och 

lösningar, har de intervjuade liknande åsikter om orsaker för uppkomst av avfallet och 

vad som behöver göras för att minska det. Företagen har dessutom liknande policys och 

planering gällande avfall. Dokumenten kopplas till intervjufrågorna och gås igenom vid 

intervjutillfället. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel kopplas problemet till olika teorier och forskning inom området. Här 

beskrivs även lagar som reglerar vad som får deponeras. 

 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Kopplingen mellan frågeställningarna och de teorier som beskrivs i detta kapitel kan 

ses i figur 1 nedan. 

Teori 3.2 används som bakgrundsstudier för att kunna identifiera deponiavfallet i olika 

dokument och intervjuer. Denna kunskap ihop med informationen från datainsamlingen 

hjälper därför till med att besvara de tre huvudfrågorna. 

Teori 3.3 visar hur lagar och förordningar reglerar byggavfall för att minska detta. 

Teori 3.4 beskriver problemet med dagens ekonomiska styrning på byggprojekten och 

visar vad som kan uppnås vid effektiv planering och miljöeffektiva metoder och 

används huvudsakligen för att kunna svara på den tredje huvudfrågan. 

Teori 3.5 visar var ansvaret bör ligga och vilka inblandade som bör ta ansvar inom olika 

områden. Dessa teorier hjälper därför till att svara på fråga 2 och 3. 

 

 

 

 

Fråga 1

Teori 3.2

Teori 3.3

Fråga 2

Teori 3.2

Teori 3.5

Fråga 3

Teori 3.2

Teori 3.4

Teori 3.5

Figur 1. Koppling mellan frågeställning och teori. 
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 Avfall och deponi från byggarbetsplatser 
Enligt Naturvårdsverket skapas en tredjedel av det årliga avfallet inom byggsektorn. 

Branschen är också ansvarig för en fjärdedel av det farliga avfallet. (Naturvårdsverket, 

2015) 

EU har skapat en hierarki för hur avfall ska hanteras. Denna styr även hur avfallet i 

Sverige ska tas om hand. Denna hierarki är: 

1. Minimera 

2. Återanvända 

3. Materialåtervinna 

4. Energiutvinna 

5. Deponera 

Vi bör därför börja med att minimera avfall innan det uppstår för att så lite som möjligt 

ska fortsätta ner genom hierarkin. Det som inte går att minimera ska försöka 

återanvändas och går inte det ska materialet helst återvinnas. Går det inte att återvinna 

materialet ska om möjligt energi utvinnas från resterna för att förhoppningsvis slippa 

skicka det till deponi. (Sopor.nu, 2016) 

Avfall som uppstår på byggarbeten kan bestå av mineral och träprodukter, metaller, 

plast och kemikalier av olika slag. En del av detta kan också vara restprodukter från 

olika arbetsmoment och är därför svårare att undvika. En del av dessa material kan 

heller inte återvinnas eller utvinnas för energi och skickas därför till deponi. 

Källsortering är generellt den miljömässigt bästa metoden att ta hand om farligt avfall 

och övriga skadliga ämnen (Stockholms Stad, 2006). 

3.2.1 Deponiavfall 
Material som deponeras är bland annat lättbetong, isolering och gips. Mycket av dessa 

material beställs ofta färdigt med olika standardmått med pris per kvadrat eller 

kubikmeter och kapas/måttas sedan upp på plats istället för att skräddarsys och beställas 

i exakt mängd med exakta storlekar (Wise, Pawlyn, Braungart, 2013). Det förekommer 

också en del farliga material som till exempel asbest, kvicksilver, PCB, så kallade 

”Freoner”, träskyddsmedel, plaster och tungmetaller. Tack vare hårdare lagstiftningar 

angående avfall och deponier har dessa material minskat de senaste åren 

(Naturvårdsverket, 2015), men en hel del finns fortfarande kvar. 

I Sverige är det förbjudet att deponera organiskt och brännbart material. Dessutom kan 

organiskt material som deponeras tillsammans med gipsskivor bilda giftiga och 

brandfarliga gaser. Det är deponidrivarens skyldighet att se till att dessa bestämmelser 

följs (Naturvårdsverket, 2016). Dock går vissa material inte att återvinna, utvinna, 

återanvända eller ens fraktioneras och måste därför deponeras. Detta material måste 

dock vara fritt från farligt avfall (Stockholms Stad, 2006). 

Då Sveriges regering trycker på att gipsskivor ska återvinnas istället för att lämnas på 

deponi har mycket resurser lagts på att hitta lösningar för detta. Gypsum Recycling är 

ett av företagen som uppstått utifrån detta behov. Företaget hämtar avfallet och tar det 

till återvinningsstationen. Gipsfraktionen återanvänds sedan i nyproduktion av nya 

skivor. Tidigare har kostnaden för transporten av gipset varit det största problemet, 

vilket har resulterat i att det oftast varit billigare att hantera avfallet istället för att 

återvinna det. (Gypsum Recycling, 2016) 
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 Lagar och förordningar 

3.3.1 Miljöbalken (SFS 1998:808) 
I kapitel 15 – Avfall och producentansvar definieras i 1§ avfall som varje föremål eller 

ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. 

Det står också att det anses vara en biprodukt istället för avfall om ämnet eller föremålet 

har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera just detta 

eller om det kan användas utan bearbetning eller hälso- och miljöskadorisk. Det står 

även att avfall upphör att vara avfall om det har hanterats på ett sätt som innebär 

återvinning och uppfyller krav för detta enligt 9 eller 28 §. Lag 2011:734.  

3.3.2 Avfallsförordning (SFS 2011:927) 
3§ i denna förordning definierar de olika kategorierna av avfall: 

Brännbart avfall: avfall som brinner utan energitillskott efter det att 

förbränningsprocessen startats. 

Farligt avfall: ett ämne eller föremål enligt specifikation i förordningens bilaga 4 eller 

som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 12§ som hittas nedan. 

Organiskt avfall: Biologiskt avfall, plastavfall och annat avfall som innehåller organiskt 

kol. 

I 5§ definieras deponering som ett bortskaffande som innebär att avfall läggs på en 

upplagsplats för avfall (även kallat deponi). 

I 12§ får naturvårdsverket meddela föreskrifter om ett ämne eller föremål är att anse 

som farligt avfall. Medan 13§ säger att länsstyrelsen i enskilda fall under vissa 

förutsättningar får besluta att ett visst farligt avfall inte ska anses som avfall. 

3.3.3 Förordningen om deponeringen av avfall (SFS 2001:512) 
7§ säger att varje deponi ska hänföras till någon av följande klasser: Deponi för farligt 

avfall, deponi för icke-farligt avfall eller deponi för inert (icke-nedbrytbart) avfall. 

8§ säger att flytande, explosivt, frätande, oxiderande, brandfarligt, smittfarligt och 

okända kemiska avfall inte får deponeras. 

9§ säger att utsorterat brännbart material inte får deponeras medan 10§ säger detsamma 

gällande organiskt avfall. 

Slutligen säger 11§ att avfall inte får deponeras om det inte uppfyller förutsättningarna 

i 14 och 15 §§. Dessa säger att endast behandlat avfall får deponeras. Det ska behandlas 

med hjälp av olika metoder som ändrar avfallets egenskaper för att minska mängd eller 

farlighet. (SFS 2001:512)     
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 Fördelar med miljöeffektiva istället för kostnadseffektiva 
metoder 

I dag används det fortfarande ofta kostnadseffektiva byggmetoder istället för 

miljöeffektiva metoder. I en studie av Saunders och Wynn (2004) visade man att fel 

utformning som leder till onödiga kapningar står för en stor del av slöseriet med 

material. Om ingenjörerna till exempel utbildas för att designa en ultimat, skräddarsydd 

stålbalk istället för att använda de prefabricerade standardbalkarna skulle de minska 

åtgången av stålet med 30% (Wise, Pawlyn, Braungart, 2013). Detta borde vara 

normen, men det är ännu de ekonomiska faktorerna som styr de flesta byggprojekt. 

Även vid minskning av avfall ses ofta detta avfall som en ekonomisk aspekt och 

minskningen ses då som en kostnadsbesparande aspekt (Al-Hajj, Hamani, 2011). Med 

en kostnadseffektiv metod menas dock inte att göra arbetet så billigt som möjligt med 

lägre kvalitet, utan att använda högkvalitativa metoder och genomföra dem med minsta 

möjliga kostnad, utan att kvalitén försämras. 

En styrande faktor är också materialen själva. Desto mer återvinningsbara material som 

används, desto mindre hamnar på soptippar och deponistationer vid senare tillfällen. Ett 

bra sätt att identifiera dessa materials miljöpåverkan är att göra en livscykelanalys, där 

beräkningar på energiåtgång och utsläpp görs. Tyvärr är detta ett tidskrävande arbete 

och avgränsningar kan ofta vara svåra att bestämma (Block & Bokalders, 2014). Det 

har under senare år skett en stor utveckling inom miljövänliga material som inte 

genererar några restprodukter, men det är ännu ny teknik som inte finns tillgänglig på 

alla håll. Återigen är det inte genom minimering och skadekontroller utan genom att ta 

hand om kretsloppet och materialen i första hand som ger en i längden hållbar och 

produktiv ekonomi (Wise, Pawlyn, Braungart, 2013). 

Kostnadseffektiva metoder kommer alltid ha stor betydelse då företag alltid kommer att 

ta kostnaderna i beräkning. Kostnadseffektiva metoder behandlar ofta teknologi och 

arbetssätt som ökar produktiviteten, då en längre byggnationstid ger en högre kostnad, 

detta på grund av arbetstimmar och maskinhyra m.m. I en studie av Hanif Pourghazian 

(2008) visas att den största delen av kostnaden för ett byggprojekt är kostnaden för 

underentreprenörerna. Detta inkluderar deras kostnader för arbetstimmar och material, 

vilket gör att om dessa kan minskas, minskar även kostnaden för att anlita 

underentreprenören. I de riktigt uttömmande metoderna utreds alla möjliga kostnader 

från material och arbetstimmar till avfall och till och med felmarginal. En annan stor 

aspekt i kostnadsberäkningarna är prefabricerade kontra platsbyggda element. Dessa 

kan variera mycket i material och konstruktionskostnader och påverkar dessutom en 

annan stor kostnadspunkt, transport av material och byggdelar. (Pourghazian, 2008) 
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De miljövänligaste metoderna går ut på att man väljer konstruktionsmaterial efter hur 

stor grad återvinningsbarhet de har eller om de själva är gjorda av återvunnet material. 

Att de finns tillgängliga på nära håll och inte behöver transporteras längre sträckor är 

också en viktig aspekt. Att använda så lite material som möjligt är också viktigt. Är ett 

konstruktionslager överflödigt och kan undvikas om en annan lösning väljs, bör detta 

övervägas. De valda materialen behöver dock ha en liknande livslängd och hållbarhet 

som de andra materialalternativen. Vissa aspekter som tas hänsyn till vid miljövänligt 

byggande, som t.ex. reducerad förorening, ökad produktivitet och skyddande av 

ekosystem, beräknas ofta inte in i kostnadsanalysen och kan därför vara svåra att väga 

med andra uppgifter. Byggnaden i sig själv behöver också planeras noga då det går att 

dra nytta av solens läge, naturens utformning och bra ventilation för att minska 

användningen och på så sätt också kostnaden och miljöpåverkan från värme- och 

ventilationssystem. Det är även viktigt att använda sig av BIM (Building Information 

Modeling) design för att minimera fel och ändringar redan i planeringsstadiet, då BIM 

ger möjlighet för alla inblandade att se ändringar direkt och all data sparas på samma 

ställe, i samma fil. (Kubba 2012) 

I ett forskningsarbete av IVL Svenska Miljöinstitutet framgick att krav på 

materialåtervinning för bygg- och rivningsprojekt skulle kunna införas för att minska 

spill från byggarbetsplatser. Det förekommer fortfarande mycket osorterat avfall inom 

byggsektorn, vilket gör att det finns en stor potential att öka materialåtervinningen 

genom att införa styrmedel för detta område. Det finns dessutom möjligheter att skapa 

ekonomiska incitament att genomföra detta om det antingen finns en säkerhetskostnad 

som betalas före projektstart och återbetalas efter projektavslut om återvinningskraven 

uppfylls, eller om en straffavgift för icke uppfyllt krav införs. Alla avgifter bör vara 

proportionella till projektets storlek, som skulle kunna definieras på olika sätt. Icke 

återbetalade säkerheter, straffavgifter och administrationskostnader skulle sedan kunna 

användas för vidare forskning inom området för ökad förbättring. Olika krav som skulle 

kunna ställas för att uppnå målen skulle till exempel kunna vara en maximal mängd 

osorterat avfall, minimikrav på antal fraktioner som avfallet sorteras i och en 

minimigräns för tillåten materialåtervinningsgrad. En förutsättning för detta är att det 

finns krav på dokumentation och transparens. Styrmedlen skulle gälla alla byggherrar, 

men en möjlighet att lämna över ansvaret till entreprenör vid generalentreprenader skall 

finnas. Denna typ av styrmedel har redan använts av några städer i Kalifornien i USA. 

(Stenmark et al., 2014) 
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År 2010 genererade byggbranschen enligt Naturvårdsverket 9,4 miljoner ton avfall. Av 

detta skulle en stor mängd material kunna återvinnas, vilket kan ses i tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Potentiellt återvinningsbart material som uppkom från byggsektorn 2010 

(Naturvårdsverket, 2012). 
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Analyser av kategorierna ”blandade och ej differentierade material” och ”blandat bygg- 

och rivningsavfall” visar på en stor potential att minska miljöpåverkan genom bättre 

sortering. En grov uppskattning för potentiella mängder återvinningsbart material kan 

ses i tabell 2 nedan. 

Tabell 2: Exempel för årlig mängd bygg- och rivningsavfall som skulle kunna 

materialåtervinnas (Stenmark et al., 2014).
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 Vem har ansvaret? 
Det är inte helt självklart vem som har ansvar för minskningen av avfall från 

byggarbetena, men det kan konstateras att de flesta håller med om att mycket av 

ansvaret ligger på alla medverkande vid bygget, från arbetsledare till hantverkare. 

Många håller också med om att en del av ansvaret ligger på beställaren. Olika parter 

har olika uppfattning om vad som är ok mängder avfall, vissa tycker större mängder är 

mer acceptabelt än andra (Saunders, Wynn, 2004). Eftersom studier har visat att 

huvudorsaker för att avfallet uppstår är brist på medvetande och felkonstruktioner, 

behöver därför personalen på arbetsplatsen genomgå träning och ges information om 

detta för att kunna jobba mer effektivt med att minska avfallet (Al-Hajj, Hamani, 2011). 

 

 Sammanfattning av valda teorier 
Teorierna som presenterats i detta kapitel ger en överblick på hur lagstiftningen och 

mängden avfall samt deponi ser ut i dagens läge. De beskriver också åt vilket håll 

forskningen samt hanteringen av avfallet är på väg. Det hittas successivt nya sätt att 

hantera och återvinna avfallet på när det väl uppstår, men mindre energi har lagts på att 

hitta nya sätt att arbeta med materialen för att minska uppkomsten av avfall. Om mer 

kraft skulle läggas på att tänka ut och driva helt återvinningsbara metoder utan några 

restprodukter skulle detta inte bara spara på miljön och naturresurser utan i längden 

även spara på ekonomiska resurser, då metoderna blir vanligare och tillgängliga lokalt. 

Ekonomiska incitament som till exempel säkerhet- och straffavgifter kan därför bli ett 

troligt framtida alternativ för att pressa företagen att arbeta mer aktivt med sortering 

och hantering av material och avfall. För att göra detta måste personal och arbetare på 

byggarbetsplatsen därför tränas och informeras inom detta område.
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4 Empiri 
I detta kapitlet finns insamlad data från intervjuer och dokumentundersökning som 

anses relevant för arbetet. 

 Intervjuer 
Nedan presenteras och sammanfattas de intervjuer som gjorts med olika företag inom 

byggbranschen. Intervjuerna separeras företagsvis för att lättare kunna urskilja hur olika 

faktorer påverkar varandra inom ett och samma företag. Ett frågeformulär med ett antal 

basfrågor förbereds och används på alla intervjuer. Detta bifogas som bilaga. 

4.1.1 Skanska 
Inom Skanska finns en policy som kallas ”Grönt bygge”. Denna säger bland annat att 

det inte ska uppstå mer än 5% avfall på ett bygge och att allt avfall ska sorteras. I 

intervjun som gjordes plockades ett exempelprojekt fram, bestående av ett pågående 

renoveringsarbete av badrum i Råslätt utanför Jönköping. Det visar bland annat att det 

skapas olika mycket avfall beroende på hur mycket och vilken typ av arbete som krävs. 

Två av husen som hade lika många lägenheter skiljde sig åt med drygt 15 ton avfall på 

grund av att ett av husen hade kaklade väggar, vilket skapar mer avfall. På detta arbete 

har det hittills uppstått nästan 154 ton sorterbart avfall som kommer sorteras ytterligare 

en gång för att ingen deponi ska uppstå. Företagets egna 5% policy kan dock inte 

appliceras på detta projekt, då en stor del av arbetet innefattar rivning. Det uppstår lite 

asbest som finns i byggnaderna sen tidigare, men detta tas om hand och hanteras av 

annan part. 

De moment som sker i arbetet är rivning av gamla tätskikt som kan bestå av kakel på 

betong eller plast/kakel på gips och sedan ny montering. Golv undviks att renoveras om 

möjligt. Allt arbete görs för hand och allt avfall sorteras. Företagets arbetssätt och 

metoder har dessutom utretts ur avfallssynpunkt och har kontrollerats av Selectiva. Då 

detta arbete innebär rivning finns inte några alternativa metoder utan arbetarna måste 

istället se till att inte riva mer än nödvändigt. Enligt respondenten, Mats Leven, är alla 

hantverkare och arbetsledare engagerade i avfallsminskning och är duktiga på att 

sortera. Kunden Wetterhem, är medveten om avfallet som skapas på arbetet och får 

regelbundna rapporter från Skanska. Wetterhem har själva ställt kravet om rapporter 

angående avfall från projektet. 

Det är tydligt att respondenten Mats Leven är högst insatt i Skanskas miljöarbete och 

har ett intresse för ämnet, då det under intervjun framgår att han är påläst och kunnig. 

Detta framgår i konversationerna då han tar sig tid med att förklara företagets arbete 

och han kan även tala för sina hantverkare och berömmer dem för deras arbete med 

avfallssorteringen. 

4.1.2 PEAB 
Inom Peab finns uppsatta mål som gäller på alla byggen och som säger att det får uppstå 

max 8% deponi och att 87% av avfallet måste vara sorterat. Ytterligare ett mål företaget 

jobbar mot att uppnå i framtiden är att det ska uppstå max 20kg avfall per kvadratmeter. 

Den mesta deponin uppstår vid gips och isoleringsarbeten. Peab har dock möjlighet att 

återvinna en del av gipset för tillverkning av nya skivor och företaget räknar med att en 

ny gipsskiva innehåller ca. 15% återvunnet material. Arbetsledningen följer olika 

kvalitetskrav (till exempel AMA) och en del spill av gips uppstår på grund av krav från 

leverantörer. Företaget anser att inget av avfallet är oundvikligt utan beror istället på 
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möjligheten att arbeta effektivt med kraven som ställs och hantverkarnas engagemang 

att spara material. Arbetssätt och metoder har utretts och mycket av avfallet kan kopplas 

till logistik, där det finns många påverkande faktorer som t.ex. flyttning och hantering 

av material. Det finns också en fast punkt i agendan på byggmöten som tar upp detta. 

Tydlighet och planering är viktigt, eftersom det ofta är många olika typer av personal 

på arbetsplatsen. Enligt respondenten, Jessica Fredriksson, uppstår det mesta avfallet 

redan innan bygget startar, men den drivande faktorn för att minska avfallet under 

bygget är disciplin. Mycket material kan sparas om hantverkarna istället för att slänga 

restbitar, kapar materialet mer effektivt och utnyttjar restbitarna till fullo. Kunderna kan 

ställa olika sorteringskrav och vill ibland ha vissa miljöcertifieringar. 

Fredriksson jobbar med miljöarbetet inom Peab, och visar på en stor medvetenhet. I 

intervjun pratar hon engagerat om miljöarbetet inom företaget som helhet och även 

vilka hinder som har uppstått, vilket tyder på att hon är ordentligt insatt i de policys och 

problem som diskuteras. 

4.1.3 NCC 
NCC har inom företaget en utarbetad miljöpolicy och för varje produktion upprättas en 

miljöplan. På intervjun diskuterades en ombyggnad/renovering av Hälsohögskolan i 

Jönköping. Detta arbete innefattade ca 1000 kvadratmeter som skulle renoveras 

och/eller byggas om. Moment som utfördes var bland annat fönsterbyten, nya entréer, 

en aula och sanering av fog på fasad. Innerväggarna platsbyggdes, medan ungefär 

hälften av ytterväggarna var färdigtillverkade. Platsgjutet material är överlag vanligast. 

Då det var ont om plats för containrar blev därför möjligheten att sortera avfallet 

begränsad, vilket gjorde att en del deponi uppkom. Denna bestod till största del av gips 

och isolering, men innehöll även en del betongrester. Allt detta uppstod vid 

stomkompletteringsarbeten. Mycket av avfallet uppstod på grund av att det var ett 

renoveringsarbete.  

 

Någon utredning ur avfallsperspektiv har egentligen inte gjorts, då det som styr i första 

hand är tid och pengar. Avfallshanteringen optimeras sedan i efterhand. Ett sätt att 

minska avfallet från byggarbetena skulle dock enligt NCC vara att köpa mer 

färdigtillverkat material, men detta är oftast dyrare och därför ses det ofta inte som ett 

hållbart alternativ. Möjligheten att sortera avfallet spelar också stor roll för mängden 

avfall och framförallt mängden deponi från byggarbetsplatsen. Tjänstemännen har 

sedan en tid tillbaka varit medvetna om avfallet som skapas på byggena, medan 

arbetarna först nu börjar få mer engagemang att sortera. Det arbetas aktivt med detta 

inom företaget för att personalen ska bli ännu bättre. Kunderna ställer också krav 

gällande mängden avfall men det är olika från kund till kund. Stora bostadsbolag har 

ofta egna policys som då vävs samman med NCC:s egna miljömål. 

 

Respondenten, Linus Gren, visar under intervjun ett intresse för arbetet och uttrycker 

tydligt företagets visioner om förbättringar. Att han dessutom tar upp problemen som 

uppstår ute på arbetsplatsen och tydligt förklarar skillnaden mellan företagets visioner 

och den verkliga situationen ute på bygget  visar på en erfarenhet av att jobba i kontakt 

med både ledning och hantverkare. 
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4.1.4 Blue Wall Construction 
Blue Wall är sedan 2009 miljödiplomerade. Företaget har en egen miljöpolicy som 

beskriver hur arbetet med miljöfrågor och utveckling inom området ska ske. På 

intervjun plockades ett exempelprojekt fram som innefattade en skola i Bankeryd. 

Projektet omfattade 4500 kvadratmeter BTA och en idrottshall på ytterligare 1000 

kvadratmeter BTA. Under bygget uppstod totalt 228,6 ton avfall, varav 1,15% gick till 

deponi och 26,3% var osorterat. Detta avfall uppstod vid murning, isolering av väggar 

och tak, plattsättning, spackling, gjutning och gipsarbete. Vid murning skedde 

blandning av bruk med ficka och planblandare. Vid gjutning av betong uppstod rester 

från bilning och borrning p.g.a. slarv vid gjutning eller ritningsrevideringar, medan 

gipsavfallet oftast var felsorterat spill. Resten av arbetena utfördes för hand, förutom 

blandningen av spackelbruk som gjordes med hjälp av pumpbil. 

Spill är svårt att undvika då materialens mått inte alltid går att anpassa till 100%. Det 

går dock att minimera spill genom noga planering och metodval. Blue Wall försöker att 

välja material för att minska kostnader och avfall, men någonstans måste man bearbeta 

material då det inte finns material som alltid stämmer för alla mått. Alternativa metoder 

utreds och införs om de förbättrar arbetet. Personalen på arbetsplatsen är engagerade i 

miljöarbetet, men det finns potential till förbättring. På exemplet ovan anser t.ex. 

respondenten att med mindre slarv hade det gått att få ner mängden osorterat material 

till någonstans mellan 15-20%. Arbetsplatsutformningen, material och produktionsval 

styr också möjligheten att sortera. Respondenten, Fredrik Larsson, förklarar att 

företaget tidigare testat en metod på ett annat projekt för att undvika osorterat avfall 

helt och hållet. Denna satsning gick ut på att fler mindre containrar användes och dessa 

var då tvungna att tömmas dagligen. Arbetet hade gått bra och inget osorterat avfall 

hade uppstått. Projektet krävde noggrann planering med logistik för transport av 

material och containrar till och från arbetsplatsen. 

Larsson har en realistisk syn på företagets miljöarbete, då han tydligt förklarar hur 

företaget jobbar med sitt miljöarbete, men också förklarar vilka problem som 

fortfarande finns. Han är väl påläst och kan tydligt förklara var problemen uppstår och 

vilka satsningar som görs för att minska avfallet från byggarbetsplatserna. 

4.1.5 Asplunds Bygg 
Företaget är certifierat enligt ISO 9001 och 14001 sedan 2015. Deras Miljöpolicy kan 

sammanfattas till att företaget ska bidra till en hållbar miljö och alla miljöplaner är 

integrerade i produktionsprocesser och planeringar vid varje projekt. De uppsatta målen  

är att minska mängden deponi med 5%/år och att minska kemikalier och andra farliga 

ämnen som används. Arbetsmetoder och liknande utreds i möten om vilka material och 

verktyg som ska användas. Vilka risker som finns med de olika metoderna utreds också. 

Ett exempelprojekt för en kylhall plockades fram under intervjun. Förutom att hallen 

skulle klara av att hålla -25 grader ställdes inga särskilda konstruktionskrav. Bygget 

omfattade 400 kvadratmeter och totalt uppstod ca 11,4 ton osorterat avfall, men detta 

sorterades av annan part för att undvika att någon deponi uppstod. Den största mängden 

avfall bestod av diverse spill, emballage, rivnings- och gjutningsmaterial. De 

restprodukter som uppstod bestod av spill, rivningsmaterial och betongrester. Det blev 

även en hel del rester från fog och sprayburkar, både från företaget själva, men även 

från underentreprenörerna. Dessa produkter försöker företaget om möjligt undvika, 

men det är inte alltid möjligt att styra vad underentreprenörerna använder för material. 

Företagets egna arbetare är väl medvetna om dess miljöpåverkan och är högst 
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engagerade i miljöarbetet. Detta beror på den stora satsningen inom miljöarbete som 

företaget som helhet har bedrivit. Enligt respondenten, Susanne Nordström, är det dock 

svårare att styra underentreprenörerna. 

Nordström har ett tydligt intresse för ämnet då hon pratar engagerat om företagets 

miljöarbete och påverkan. Hon förklarar att stora satsningar gjorts inom företaget och 

säger att intresset för miljöarbetet inom företaget fortsätter att öka. Hon går även 

noggrant igenom diverse dokument som till exempel sorteringskrav, hur farliga 

material ska hanteras och företagets policys. 

 Dokumentundersökning 
Här redovisas för arbetet relevanta data insamlad med hjälp av dokumentundersökning 

i sammanfattad form. Fullständiga dokument finns som bilagor i slutet av rapporten. 

Tabell 3 nedan visar en sammanfattning på hur mycket avfall som uppstått på de 

framtagna projektexemplen. 

Tabell 3: Avfallsjämförelse. 

Företag Sorterat avfall Osorterat avfall  
& Deponi 

Total mängd avfall 

Asplunds bygg 12,88 ton 11,44 ton (Blandat) 24,32 ton 

Blue Wall 165,98 ton 60,16 ton +  
2,62 ton Deponi 

228,76 ton 

NCC 49,47 ton 15,60 ton (Blandat) 
+ 6,39 ton Deponi 

71,46 ton 

Skanska 1021,17 ton 153,72 ton          
(Sorterbart) 

1174,89 ton 

 

De punkter där det står ”Blandat” betyder här att visst avfall har sorterats ut, men 

mycket har lagts i en rest-container, då sortering och hantering av avfall på dessa 

arbeten sålts till ett annat företag, som tar hand om avfallscontainrarna och sorterar 

avfallet ytterligare en gång. Detta gäller också det så kallade ”Sorterbara” avfallet 

från Skanska. 

Dokumentundersökningen visar hur mycket arbete företagen lägger ner på planering 

och miljöarbete. De flesta företagen har långa listor med detaljerad information om alla 

material som ingår i projektet och hur de ska hanteras. Det upprättas också planer för 

kontrollering och bestäms hur regelbundet kontrollerna ska ske och vad de ska 

innefatta. Det görs också mycket planering för logistik för containrar och hur avfallet 

ska sorteras. 

I företagens miljöpolicys finns olika punkter som behandlar hantering och minskning 

av farligt material och hur miljöarbetet ska skötas med tanke på det. NCCs miljöpolicy 

baseras på fyra punkter. En av dessa säger att företaget ska sträva efter att i hela 

verksamheten minska användningen av skadliga ämnen och att använda material med 

liten miljöpåverkan under sin livscykel. En annan punkt säger att företaget också ska 
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sträva efter att minska avfallsmängden och bidra till återvinning och resurseffektivitet 

i hela verksamheten. Skanska använder begreppet ”Grönt byggande” för att beskriva 

sin miljöpolicy, som utöver att utveckla nya lösningar också behandlar ständig 

förbättring. Deras policy innefattar även punkter som säger att företaget ska ha hög 

kompetens och överträffa externa krav. Detta innebär att de arbetar för att erbjuda 

”gröna” lösningar utöver normer och lagkrav. En sista punkt säger också att de ska ta 

ansvar för sin miljöpåverkan i alla led i byggprocessen, vilket gör att de ställer höga 

krav på både sig själva, men också leverantörer, underentreprenörer och andra 

samarbetspartners.  

Blue Wall har formulerat sin miljöpolicy på ett litet annat sätt som skapar punkter som 

kan kopplas till varje arbete istället för företaget som helhet. Här finns punkter som till 

exempel att medarbetare ska stimuleras till att ha ett miljömässigt och ansvarsfullt 

agerande i arbetet och som privatpersoner, samt att rutiner för avfall och sopsortering 

ska förbättras för att minimera miljöpåverkan, något som företaget själva är medvetna 

om att de haft problem med vid vissa tillfällen. 

Dokumenten visar också på hur en del företag hanterar och sorterar sitt avfall. Asplunds 

Bygg upprättar till exempel för varje arbete graden för sorteringskrav och bestämmer 

hur noggrant avfallet ska sorteras, samt hur logistiken för hämtning och lämning av 

containrar skall fungera. I denna typ av dokument har företagen också med information 

om materialen som används, deras egenskaper och eventuella risker som finns med det, 

både arbetsmiljömässiga och hälsofarliga. Det står också vilken typ av skyddsutrustning 

som ska användas vid arbete med dessa material. 
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 Sammanfattning av insamlad empiri 
På intervjuer och dokument syns det tydligt hur företagen arbetar med miljö och avfall. 

De olika miljöarbetena på företagen används för att skapa gränser och toleranser för hur 

mycket avfall som tillåts uppstå på byggarbetsplatserna och hur hög sorteringsgrad som 

ska tillämpas. På intervjuerna framgår det att företagen har lite olika problem med sina 

miljöarbeten, vilket resulterar i att miljöarbetet på de olika företagen också har kommit 

olika långt på olika områden, där till exempel PEAB, i alla fall utifrån insamlat material, 

är ensamma med att själva återvinna en del av avfallet direkt i produktionen, medan 

Skanska är det enda undersökta företaget som har krav på att allt avfall ska sorteras.  

Företagen är dock överens om vilka några av problemen är som gör det svårare att 

sortera, samt varför miljöprioriteringar ibland måste ge vika. Det är tydligt att alla 

företagen är medvetna och överens om att slarv med materialhantering och sortering 

skapar mer oönskat avfall och att arbetarna på bygget måste involveras och engageras 

i miljöarbetet för att kunna bli bättre på detta. Företagen är också överens om att mycket 

av avfallet skapas redan vid materialvalet, ofta av ekonomiska skäl då detta fortfarande 

är styrande faktor vid valet av material. De intervjuade är tydliga med att påpeka att de 

miljövänligare alternativen alltid skulle väljas om de inte kostade mer än övriga 

alternativ. Ekonomiska incitament för att välja de mer miljövänliga lösningarna är 

därför enligt respondenterna väldigt viktigt. Dessutom är alla medvetna om att en bra 

arbetsplatsplanering kan hjälpa till med att minska avfall. Blue Wall har tidigare 

genomfört ett projekt där det, tack vare noggrann planering och sortering, gick att 

undvika osorterat avfall helt och hållet. I vissa fall kan det dock vara för trångt för att 

sortera direkt på arbetsplatsen. Detta syns tydligt på avfallsdokumenten, men i dessa 

fall väljer ofta företagen att sälja bort sorteringsarbetet till ett annat företag som tar hand 

om containrarna och sorterar ytterligare en gång på annan plats. 

Intervjuerna har gjorts hos flera företag där alla genomför liknande projekt. Skillnaden 

i företagens olika miljöarbeten och hur långt de kommit med detta kan analyseras. 

Informationen som framkommit på intervjuerna och dokumentundersökningen är 

relevant och kan jämföras, samt kopplas till de olika teorierna för att kunna göra en 

analys och svara på frågeställningarna. 
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5 Analys och resultat 
Av insamlad data samt de olika teorierna framgår det att det finns många svårigheter då 

byggprojekt ska miljöeffektiviseras. Några av problemen kan kanske inte ens lösas, 

men analysen nedan ger en uppfattning om vad som kan vara värt att satsa på. 

 Analys 
Utifrån insamlad data kan det konstateras att teorin om att miljöarbetet i byggbranschen 

fortfarande får ge vika för ekonomiska och tidsrelaterade frågor stämmer. Empirin visar 

också tydligt att företagen inom byggbranschen har kommit olika långt i sina arbeten 

med avfallsminskning och hantering. De har också tagit olika vägar och lösningar för 

att minska sin miljöpåverkan. Dock visar teorierna på att det fortfarande finns rum för 

förbättringar, vilket bekräftas av intervjuer och dokumentundersökning. De flesta 

företagen är också överens om att trots att det bör göras mer satsning på miljöarbetet 

går de ekonomiska resurserna före. Alltså visar insamlat material på att de mer 

miljövänliga metoderna bör utvecklas för att bli mer ekonomiska, vilket skulle ge 

företagen större incitament att välja dessa alternativ. Detta är dock bara en del av 

problemet. 

Något som framgår tydligt av intervjuerna är att den mänskliga faktorn spelar stor roll 

i företagens miljöarbeten. Arbetare och personal som jobbar på byggarbeten måste 

själva ta ansvar för sortering och effektiv materialanvändning för att undvika spill och 

onödiga restprodukter. Empirin visar att bra arbetsplatsplanering och konstant 

information till all personal på arbetsplatsen ger bättringar inom dessa områden. Den 

visar dock att möjligheten att sortera ofta begränsas av arbetsplatsens storlek. Därför 

skulle detta kunna vara ett område att satsa på, då det framgår tydligt på intervjuerna 

att när det finns möjlighet och intresse kan det gå att sortera i en så pass effektiv grad 

att det inte uppstår något osorterat avfall. Dessa metoder borde kunna införas även på 

trånga arbetsplatser där det är dåligt med utrymme för stora containrar. Kanske är det 

möjligt även där att använda sig av mindre containrar som täcker alla typer av avfall 

och töms dagligen, som de gjorde på ett av Blue Walls projekt. Beroende på vilken typ 

av arbete som genomförs går det kanske även att organisera arbetsuppgifterna för att 

kunna göra vissa moment vissa dagar och på så sätt inte få lika många typer av avfall, 

vilket i sin tur gör att det inte behövs lika många containrar. Slutligen skulle ett sista 

alternativ till detta kunna vara att varje dag köra iväg containern till en sorteringsstation 

med mer plats som företaget eller de anlitade avfallshanterarna själva har hand om och 

sortera avfallet där. Intervjumaterialet pekar dock på att ett sådant arbete kräver tydlig 

och noggrann planering och logistik. 

Vad som kan ses på de olika avfallsdokumenten är att mängden osorterat avfall och 

deponi kan variera kraftigt beroende på vilket typ av arbete som utförs och hur avfallet 

sorteras. Ett specifikt renoveringsarbete som Skanska gjort jämförs med Blue Walls 

nybygge. Trots att Skanska har omkring fem gånger mer avfall, kommer allt att kunna 

sorteras i slutändan, medan Blue Wall har drygt 26% osorterat avfall och även en del 

deponi. Detta beror med all säkerhet på att Skanskas renoveringsarbete inte involverar 

element eller moment där deponi eller farligt avfall uppstår, medan nybygget av en hel 

skola innefattar mycket fler arbetsmoment och olika konstruktionsmetoder och 

material. Blue Wall medger dock själva att den siffran ändå är mycket högre än vad den 

skulle kunna vara och säger att de osorterade resterna beror mycket på slarv, men även 

en del ändringar i planeringen under projektets gång. Ändringar är svåra att förutse, 

men detta visar på att planeringen innan projektets start är ytterst viktig för att minimera 
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inte bara ändringsarbeten, utan även spill på grund av dessa arbeten. Under intervjuerna 

klargjorde också alla respondenter att ändringsarbeten gör att mer material måste 

användas och även om detta sedan kommer ingå i byggnaden måste det ändå utvinnas 

ur naturen och kan anses som slöseri av naturresurser. Detta backas även upp av de 

olika teorierna. Enligt många av de intervjuade är det kanske viktigast att undvika 

felhantering vid användning av gipsskivor och isolering, då mycket av detta spill går 

direkt till deponi. Dessa material måste därför planeras ytterst noga så inget onödigt 

spill uppstår på grund av fel dimensioner eller antal. Blue Wall anser själva att de kunde 

fått ner spill till 15-20% vid noggrannare arbete och om revideringar inte uppstått, vilket 

verkar rimligt om man ser till andra utförda arbeten, både av dem själva men även av 

andra företag. 

En lösning som verkar populär bland entreprenörföretagen är att anlita ett annat företag 

som tar hand om avfallshanteringen och kan sortera en del av avfallet på annan plats. 

Detta skulle kunna utnyttjas effektivt på arbetsplatser där det inte finns lika mycket 

plats för sorteringscontainrar. Det skapar också en extra nivå av noggrannhet, då 

avfallet sorteras två gånger, varav en av sorteringarna görs av speciellt tränade 

avfallshanterare. Empirin visar tydligt att detta är en hållbar lösning då, trots att mycket 

av avfallet var osorterat på arbetsplatserna, slutade i princip inget av detta som deponi. 

Det kostar en del för entreprenören att anlita dessa företag, men de flesta anser att det i 

slutändan är värt det, då de besparar sin egna personal en del arbete och minskar risken 

att behöva betala eventuella deponiavgifter som kan komma att uppstå på grund av 

felsorterat avfall. Avfallshanteringsföretagen ställer även krav på hur entreprenören ska 

sortera avfallet som tas om hand, vilket ger ett ytterligare motiv för arbetarna att sortera 

bra. Dessutom finns möjligheten att skapa ett närmare samarbete och ta lärdom av 

avfallhanteringsföretagen om effektiv och korrekt sortering. Ett tydligt exempel på hur 

avfallshantering av annan part kan genomföras på trånga utrymmen är NCCs projekt på 

Högskolan i Jönköping där avfallet sorterades upp tillräckligt för att få ca 21% av 

avfallet som osorterat för att sorteras på annan plats av en inhyrd avfallshanterare. Trots 

detta gick nästan 10% av avfallet som deponi på grund av den trånga arbetsplatsen. 

Alltså är inte enbart bortlejd avfallshantering en komplett och garanterad lösning för att 

eliminera deponiavfallet, men det ger definitivt en möjlighet att minska det. 

Många av materialen handarbetas och mycket spill beror därför på mänskliga faktorer 

som noggrannhet och disciplin. För att minska detta spill behövs enligt 

intervjurespondenterna därför arbetare som är bra problemlösare och sorterare. 

Intervjumaterialet backar upp teorierna om att ju bättre arbetarna är på att använda 

materialet på ett effektivt sätt, desto mindre spill uppstår. Det är också viktigt att sortera 

det spill som uppstår med stor noggrannhet för att undvika stora mängder osorterat 

material och deponi. Möjligheten att sortera påverkas också av arbetsplatsens storlek. 

Finns inte plats till fler containrar uppstår mer osorterat material, då fler typer av avfall 

slängs i samma container. Här skulle kanske metoden som användes på ett av Blue 

Walls projekt kunna anpassas till en utnyttjningsbar grad. Mindre containrar tar mindre 

plats, vilket gör att det finns utrymme till fler samtidigt. Här är det i så fall enligt Blue 

Wall själva ytterst viktigt att logistiken för att tömma dessa containrar fungerar utan 

problem. Gör den inte det skapas stora problem och arbetet skulle lätt kunna stanna av 

helt, då det inte skulle finnas någonstans att göra av materialet. En annan satsning som 

bör göras är den som PEAB redan börjat med, nämligen att återvinna gipsrester för att 

skapa nya skivor. Detta skulle kanske kunna göras även med andra material. Dock 

behöver satsningen bli större på alla företag och tillverkare av nytt gips bör även de 
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involveras i den. Detta skulle spara på naturresurser och de pengar som används för att 

utvinna dem. Gipsrecycling är ett sådant företag som redan existerar. Om större 

samarbete och forskning tillsammans med liknande företag gjordes skulle det bli lättare 

att ha tillgång till tekniken över hela landet. 

Det framgår också tydligt i intervjuer och teori att ekonomiska incitament för både 

sortering och återvinning behöver hittas. En större satsning på att återvinna gipsskivor, 

liknande den från Gipsrecycling skulle behövas. Kunde denna metod göras tillgänglig 

på fler platser och fortfarande vara ekonomiskt hållbar för företagen som anlitar tjänsten 

skulle betydligt mer gipsrester kunna återvinnas. Teorierna pekar också på att 

ekonomiska incitament också skulle kunna skapas genom införing av säkerhets- och 

straffavgifter om vissa krav inte uppfylls. Pengar som brinner inne för företag som inte 

uppnår målen skulle sedan kunna placeras i en fond förvaltad av till exempel 

Naturvårdsverket eller liknande myndighet för att sedan användas till mer forskning 

inom området.  

Frågeställning 1 
Hur mycket deponiavfall genereras av snickararbeten på arbetsplatsen endast på grund 

av arbetsmoment? 

Det som framgick av alla intervjuer är att avfallet som uppstår till stor del är gips och 

isoleringsmaterial, men även en del betong-, trä- eller murbruksrester, beroende på 

vilken typ av konstruktion som används. Det uppstår även en del kakel, plast, 

metallskrot och liknande. Tabell 3 i kapitel 4.2 visar totala mängder avfall, samt hur 

mycket osorterat avfall och deponi som uppstod på de olika exempelprojekten som 

plockades fram på intervjuerna med företagen. För Asplunds Bygg uppkom totalt 24,32 

ton avfall, varav 11,44 ton var osorterat avfall. Detta avfall togs sedan om hand av annan 

part för ytterligare sortering vilket gjorde att inget av avfallet gick till deponi. På Blue 

Walls projekt uppkom 228,76 ton avfall, där 60,16 ton var osorterat och ytterligare 2,62 

ton gick till deponi. NCCs arbete genererade totalt 71,46 ton avfall, där 6,39 ton av 

detta gick till deponi och ytterligare 15,6 ton förblev osorterat. Detta togs dock om hand 

av en avfallshanterare som sorterade en gång till. Skanskas renoveringsarbete har totalt 

genererat 1174,89 ton avfall där 153,72 ton togs om hand av annan part och sorterades 

en gång till. 

Enligt de flesta företagen skapas fortfarande mycket av avfallet på grund av materialval 

samt bristande planering och logistik. Bristande planering och logistik kan tillsammans 

med en trång arbetsplats göra det svårare för hantverkarna att sortera avfallet, då det 

inte finns tillräckligt med plats för containrar, vilket ökar risken att mer deponi uppstår. 

De anser dock även att avfallet som uppstår på de framtagna projekten också beror på 

arbetsmoment och arbetsmetoder. Det har ofta mycket med att göra hur materialen 

hanteras och kapas, då mycket av spillmaterialet är gips och isolering, samt en del 

betong, som alla beställs i kvadrat- eller kubikmeter. Dessutom kan dålig planering 

också leda till ändringsarbeten, som också ger en del extra avfall, då vissa moment 

måste göras om och mer material måste beställas. Detta extra material ger då även extra 

avfall, både från rivning av det felanvända materialet och eventuell kapning och 

emballage för det nya. 

Frågeställning 2 
Vilka arbetsmoment och arbetsmetoder genererar detta avfall? 
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Vid alla undersökta projekt hade detta avfall uppstått vid stomkompletteringsarbeten 

som t.ex. väggkonstruktion med gips och isolering, samt vid eventuell plattsättning. 

Vissa av dessa arbeten innefattar även rivning, vilket genererar en mängd oundvikligt 

avfall. Företagen är medvetna om detta och försöker därför att inte riva mer än 

nödvändigt för att skapa så lite extra avfall som möjligt. Företagen utreder konstant sina 

arbetsmoment och arbetsmetoder, men intervjumaterialet visar att de ofta fokuseras mer 

på de ekonomiska aspekterna än miljöaspekterna. Arbetsmomenten och 

arbetsmetoderna är enligt de intervjuade inte heller det enda som påverkar 

avfallsmängderna. Många företag är överens om att mycket av avfallet skapas redan 

innan arbetet påbörjas. Detta på grund av att aspekter som materialval, logistik och 

planering till stor del påverkar mängden avfall. Mycket hantering av materialen görs 

även för hand, vilket gör att det även uppkommer en del spill på grund av mänskliga 

faktorer. Här är det enligt insamlat material upp till arbetarnas engagemang och 

noggrannhet hur mycket material som går till spillo. Ju bättre de kan utnyttja materialen 

till fullo, desto mindre avfall kommer uppstå i slutändan. 

Företagen skulle gärna vilja lägga mer tid och pengar på sina miljöarbeten, men det får 

ibland ge vika på grund av att tid och pengar inte finns. Miljöarbetet anses då inte 

tillräckligt lönsamt för att genomföras. Trots detta har dock en del stora satsningar gjorts 

på de flesta undersökta företagen, där alla arbetare engagerats och alternativa metoder 

och lösningar testats, samt att arbetarna har involverats mer i företagets miljöarbete. 

Innan dessa satsningar har miljöarbetet mest funnits på tjänstemanna nivå, där 

hantverkarna inte involverats i någon större skala. 

Frågeställning 3 
Vilka faktorer påverkar mängden av avfallet och vad behöver företag inom branschen 

satsa på för att en framtida förbättring ska vara möjlig? 

Alla de intervjuade företagen är överens om att mängden avfall påverkas av materialval, 

logistik och utrymme på arbetsplatsen, arbetarnas möjlighet och villighet att sortera 

(även deras intresse och kunskap inom detta) samt deras skicklighet att jobba med och 

anpassa materialen. 

Det som därför bör satsas på för att minska avfallet är återvinning av spillmaterial som 

gips och isolering, hållbara logistiska lösningar som gör att allt avfall kan sorteras och 

att utveckla mer anpassningsbara material för att undvika onödiga kapningar. Det bör 

kanske även satsas på miljövänliga alternativ till farliga och skadliga material. Det 

framgår också väldigt tydligt att det viktigaste med alla miljövänliga och 

avfallsminskande alternativ är att göra dem mer ekonomiskt tilltalande, då företagen 

själva säger att de gärna skulle göra större satsningar i miljöarbetet om det fanns 

ekonomiska incitament. Vissa av intervjurespondenterna kallade ett icke-ekonomiskt 

beroende miljöarbete och hur de då skulle arbeta för ett ”drömscenario”. Teorierna i 

kapitel tre visar att en stor del av tekniken och möjligheten till att minska en stor del av 

avfallen redan finns, men dessa lösningar är i dagens läge ofta dyrare och väljs därför 

ofta bort om inte särskilda krav finns. Därför är framsteg inom detta område det absolut 

viktigaste miljöarbetet, eftersom det kommer göra alla de mer miljövänliga alternativen 

möjliga, då det är tydligt att företagen kommer välja dessa metoder om det inte finns en 

ekonomisk nackdel. Ett sätt att motivera företagen skulle därför kunna vara att införa 

de ekonomiska styrmedlen som tas upp i teorikapitlet. Detta skulle kunna få företagen 

att bli ännu noggrannare med sin sortering, då det finns ekonomiska incitament att 
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undvika straffavgifter eller att få tillbaka säkerhetsavgiften. Detta skulle också kunna 

tvinga fram mer forskning inom området. 

Koppling till målet 
De olika lösningar som presenteras ovan visar tydligt på de olika metoder och områden 

där det finns rum för förbättring. Insamlat material pekar tydligt på att motivationen för 

att välja en metod framför en annan oftast kommer att vara ekonomisk och därför är 

satsningen på att göra dessa alternativ kostnadseffektiva ytterst viktig. Ett alternativ är 

också att ta ut säkerhets- eller straffavgifter som incitament för företagen att bättra sig. 

Initiativet till en stor forskningssatsning bör kanske inte komma från företagen själva, 

då de är mest intresserade av egen vinst, utan från större nationella och internationella 

myndigheter som har tillräckligt med resurser och kunskap om olika områden för att 

kunna hitta en lösning som fungerar och är attraktiv för många företag inom 

byggbranschen. Härifrån kan olika samarbeten skapas mellan företag och myndigheter 

för att kunna genomföra ett sådant projekt. Detta för att i framtiden göra de mer 

miljövänliga lösningarna och innovationerna till normen.
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6 Diskussion och slutsatser 

Resultatdiskussion 
Då flera byggföretag undersöks har en bredare syn på hur det ser ut över lag inom 

branschen uppnåtts. Resultatet visar att det finns utrymme för förbättring med 

miljöarbetet. Dock finns inte möjligheten att få ut ett exakt genomsnitt över alla företag, 

då de aldrig utfört exakt identiska projekt med samma förutsättningar, men resultatet 

visar att de alla är intresserade av ämnet. Under arbetet upptäcktes det att det mesta av 

forskningen och utredningarna är inriktade på en faktor (hållbarhet, miljövänlighet, 

kostnad etc.) istället för att väga in alla faktorer. Detta gjorde bakgrundsforskningen 

svår, då forskningen oftast är vinklad åt det ena hållet eller det andra. Det ekonomiska 

incitamentet är dock en styrande faktor för allt arbete, vilket framgår tydligt från den 

insamlade datan. 

Metoddiskussion 
Intervjuer är rätt metod för att få en överblick av byggbranschen som helhet, då det ger 

möjligheten att undersöka flera typer av projekt från flera olika företag. Det ger även 

möjlighet till öppna diskussioner, där även respondenternas intresse för ämnet framgår. 

Om ett specifikt företag skulle undersökas hade dock en fallstudie av ett projekt där 

undersökaren går med från början till slut passat bättre. Eftersom den här 

undersökningen skulle gälla som en pilotstudie som undersöker flera företag för att få 

en generell blick över hur det ser ut i byggbranschen, valdes därför intervjuer framför 

en fallstudie. Dokumentstudien används som komplettering till intervjuerna för att lätt 

kunna jämföra data som avfallsmängder och typer. Alla företag som deltog har inte 

bidragit med ett exempelprojekt med avfallssiffror, men de har alla bidragit med 

generella riktlinjer och policys gällande avfallshantering och uppkomst på företagens 

byggprojekt. Respondenternas och företagens intresse för ämnet har också framgått 

tydligt på intervjuerna. 

Begränsningar 
Resultatet är relevant för de flesta medelstora byggprojekt. Det gäller dock inte för 

andra byggprojekt med särskilda konstruktionskrav. Dessutom behandlas inte det avfall 

som uppstår vid mark och installationsarbeten. Resultatet behandlar inte heller 

eventuellt avfall som uppstår vid förtillverkning av de olika materialen som används. 

Rapporten tar inte upp hur det genererade avfallet ska hanteras eller återvinnas. 

Kostnader behandlas inte, men undersökningen har tagit hänsyn till de ekonomiska 

aspekterna och incitamenten som utgör en del av alla problem eller potentiella 

lösningar. 

Slutsatser och rekommendationer 
Rapporten visar tydligt att samarbete, både inom och utanför byggbranschen, är viktigt 

för miljöarbetet. Den visar också tydligt att det är ytterst viktigt att de olika avfallssnåla 

alternativen blir mer ekonomiskt hållbara för att företagen ska bli motiverade att välja 

dessa framför dagens alternativ. Teorierna visar att de ekonomiska incitamenten också 

skulle kunna komma från olika avgifter om särskilda sorteringskrav eller 

återvinningskvoter inte uppfylls. Det är dock viktigt att poängtera att forskningen måste 

göras på flera olika områden och genomföras av flera olika parter. Det är orimligt att 

förvänta sig att varje entreprenörföretag skulle kunna hitta en egen, helt självfinansierad 

lösning. Det är därför rekommenderat att gemensam forskning bedrivs tillsammans med 
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avfallshanterare, kommunala och statliga bolag, då ämnet är intressant för alla dessa 

parter. Kommunala och statliga bolag har dessutom möjligheten att sätta upp riktlinjer 

och lagar för både avfallsmängder och hantering av dessa. Det är också de statligt ägda 

myndigheterna som bör ta ut eventuella straffavgifter eller liknande som införs, för att 

kunna förvalta dessa på ett bra sätt och driva utveckling inom området framåt. Mycket 

av världens råvaror och resurser går åt i byggarbeten på ett eller annat sätt och effektiv 

materialanvändning samt miljövänlig transport av dessa resurser är därför också ett 

viktigt forskningsområde. Förnybara resurser måste därför användas effektivt, men de 

får heller inte sprida föroreningar och skapa farliga ämnen vid tillverkning eller 

återvinning, då detta också ger avfall, som antingen ”läcker” ut i miljön eller måste tas 

om hand och eventuellt deponeras.  

Förslag till vidare forskning 
Om vidare insikt om hur ett specifikt företag skulle kunna förbättra sitt miljöarbete vill 

uppnås, föreslås en fallstudie för ett helt projekt. Detta ger en bättre inblick i varje steg 

i produktionen och det blir då lättare att urskilja avfallet och koppla det till ett moment 

vid dess uppkomst. Det går då även att se motivering till sortering och hur effektivt det 

sköts, samt hur effektivt hantverkarna hanterar materialet. 

En ekonomisk studie som kan redovisa kostnader för olika alternativ gällande material 

och metoder som används är ytterst viktig för att få en insyn i vad det skulle kosta att i 

längden välja mer miljövänliga metoder och material. Denna studie bör göras av flera 

parter såsom stat, kommun, entreprenörer och avfallshanteringsföretag, för att 

gemensamt kunna hitta en ekonomiskt hållbar lösning. Denna uppnås troligast då fler 

eller alla dessa parter samarbetar, då kostnaden inte blir lika stor för varje enskilt 

företag/bolag och forskning i en större skala är möjlig. Ett test av att införa straffavgifter 

eller liknande för icke uppfyllda förbestämda sorterings- eller återvinningskrav skulle 

kunna göras inom en region för att undersöka hur metoden fungerar i praktiken. 

Studier på arbetsplatsplanering, samt åtkomst och tillgång till sortering på arbetsplatsen 

kan kanske visa på hur planeringen på byggarbetet kan förbättras eller effektiviseras. 

Eventuellt kan nya lösningar också hittas. Denna forskning bör i första hand bedrivas 

av entreprenören själv, men kan mycket väl involvera olika avfallshanteringsföretag 

som deltar i projekten. 

En studie på metoder och kostnader för att återvinna spillmaterial som till exempel gips 

och isolering för att använda i produktionen av nya skivor bör göras för att kunna ta 

fram billigare lösningar och förbättra de som redan finns. Detta är viktigt då en stor del 

av avfallet som går till deponi består av dessa material. Det kan vara svårt att skräddarsy 

dessa material helt och hållet, då minsta lilla mät- eller konstruktionsfel gör att 

dimensioner för dessa material ändras, och det uppkommer därför spill. Det är därför 

viktigt att satsa på olika möjligheter att återanvända eller återvinna dessa material. 

Till slut bör mer forskning göras där alla faktorer (kostnad, miljö, hållfasthet etc.) tas 

upp och beräknas för att vägas mot varandra. Detta skulle göra att man lättare kan dra 

slutsatser om vilka material som är bäst att använda i olika situationer och vilka material 

som bör fasas ut.
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Bilagor 
Bilaga 1 Utgångsfrågor för intervju: 

Finns det punkter i företagets miljöarbete som behandlar avfall från 

byggarbetsplatsen? (miljöledningssystem m.m.) 

Hur stort var bygget? 

Hur mycket avfall uppstod från snickeriarbetena som genomfördes under bygget (kg)? 

Hur stor del av detta gick till deponi (kg/%)? 

Från vilka arbetsmoment uppstod detta avfall? 

Vilka metoder användes vid dessa arbetsmoment? 

Är något av detta oundvikligt p.g.a. metod/materialval (restprodukt från övrigt 

arbete)? 

Har ni utrett era arbetsmetoder i ett avfallsperspektiv? 

Har ni utrett alternativa metoder/arbetssätt som skulle kunna minska avfallet från olika 

moment? (om ja, varför används inte dessa) 

Är era hantverkare, arbetsledare och övrig personal som jobbar på byggarbetsplatsen 

engagerade och motiverade att jobba för att minska avfallet som uppstår där? 

Är era kunder medvetna om avfall som skapas på byggena – ställer de några krav 

angående avfall? 
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Bilaga 2: Intervjusvar 

Skanska 

Skanska kallar sin miljöpolicy för ”Grönt Bygge”. Den säger bland annat att det inte 

ska uppstå mer än 5% avfall på ett bygge och att allt av detta ska sorteras. 

Ett renoveringsprojekt som innefattar de flesta badrum i råslätts lägenheter. 

154 ton sorterbart avfall. 

Då allt är sorterbart går inget till deponi. 

Rivning av gamla tätskikt och sedan ny montering av tätskikt. 

Allt arbete görs för hand. 

Eftersom en stor del av arbetet innebär rivning är denna del oundviklig 

Ja. Företagets arbetssätt och metoder har dessutom utretts och kontrollerats av 

Selectiva 

Vid rivning finns inte många alternativa metoder utan arbetarna ska bara se till att inte 

riva mer än nödvändigt. 

Hantverkare och arbetare är engagerade och duktiga på att sortera. 

Kunderna ställer ofta själva krav på Skanska och skickas regelbundet rapporter. 
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Peab 

87% av avfallet måste vara sorterat och max 8% får gå till deponi. 

Peab bidrog inte med ett specifikt projekt, utan gav istället generell data baserat på alla 

deras projekt. 

Jobbar mot att det i framtiden ska uppstå max 20kg avfall/kvadratmeter 

Max 8% får gå till deponi. I vissa fall överskrids detta beroende på vilket typ av arbete 

som genomförs. 

Deponin uppstår mestadels vid gips och isoleringsarbeten. 

Företaget har möjlighet att återvinna en del av gipset och räknar med att en ny skiva 

innehåller ca. 15% återvunnet material. 

Företaget anser att inget avfall är oundvikligt utan det beror istället på möjligheten att 

arbeta med krav som ställs och hantverkarnas eget engagemang. 

De har utretts och mycket av avfallet kan kopplas till logistik där faktorer som flytt 

och hantering av material påverkar mängden. 

Det mesta av avfallet uppstår innan bygget startar, men den drivande faktorn för att 

minska avfallet under byggtiden är diciplin. 

De är medvetna men arbetet skulle kunna förbättras. 

Kunderna ställer olika sorteringskrav och vill ibland ha miljöcetifieringar. 
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NCC 

Utarbetad policy finns och en miljöplan upprättas för varje produktion 

Ca. 1000 kvadratmeter renovering/ombyggnad 

Ca. 71,5 ton 

Ca. 6,4 ton. 

Fönsterbyten, sanering av fasad, bygge av aula och entréer. 

Blandat mellan platsbyggt och förprefabrikat. 

En del rivningsmaterial från renoveringsarbeten. Ont om plats för containrar gjorde att 

sorteringsmöjligheten var begränsad. 

Har egentligen inte gjorts, då tid och pengar styr i första hand, för att sedan optimera 

avfallshanteringen i efterhand. 

Köpa mer färdigtillverkat material, men detta är oftast dyrare och ses därför inte som 

ett hållbart alternativ. 

Tjänstemännen medvetna sen en tid tillbaka, men hantverkarna börjar först nu få 

engagemang. Det arbetas aktivt med detta inom företaget. 

Kunder ställer olika krav och stora bolag har ofta egna miljöpolicys som vävs samman 

med NCCs. 
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Blue Wall 

Miljöpolicyn beskriver hur arbetet med miljöfrågor och utveckling inom arbetet ska 

ske. 

Skola på 4500 kvadratmeter BTA och idrottshall på ytterligare 1000 BTA. 

228,6 ton. 

2,62 ton + 60,16 ton osorterat. 

Murning, isolering, spackling, gjutning och gipsarbete. 

Ficka och planblandare användes vid blandning av murbruk. Spackelbruk blandades 

med pumpbil. Resten av arbetena gjordes för hand. 

Dimensioner på material kan inte alltid anpassas till 100%. Någonstans måste kapning 

göras. 

Ja. 

Har gjort tidigare tester med olika metoder med varierande resultat. Det mest lyckade 

testet innebär dock en metod som är svår att genomföra på grund av att den kräver 

plats för containrar och väldigt noggran planering av logistik. 

De är medvetna, men kan bli bättre på att sortera. 

Kunderna är medvetna om avfallet. 
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Asplunds Bygg 

Miljöpolicy finns och miljöplanerna integreras i produktionsprocesser och planeringar 

vid varje projekt. 

400 kvadratmeter. 7,5 miljoner kr. 

12,88 ton. 

11,4 ton är osorterat men tas om hand om av annan part för att ingen deponi ska 

uppstå. 

Rivning och gjutning och en del spill. 

Mestadels handarbete. 

En del är emballage och sprayburkar. Sedan skapas en del rester i blandare för betong 

och liknande. 

Ja. 

Det är fortfarande ett pågående arbete. 

Ja, på grund av företagets stora satsning inom detta område. Det är dock svårare att styra 

underentreprenörer. 

Ja, de ställer ibland vissa krav på miljöcertifieringar och liknande. 
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Bilaga 3 Miljöpolicy – Blue Wall 
 

 

Blue Wall Construction skall uppfylla gällande lagar och förordningar 

 

Blue Wall Construction ABs strävan skall hela tiden vara att hållbar utveckling får 

utgöra en grundsten i alla beslut vi tar.  

 

Blue Wall Construction AB skall sträva efter att väga in relevanta miljöaspekter vid 

utförande av de tjänster vi tillhandahåller. Bland annat i fråga om transporter, val av 

leverantörer och material.  

 

Blue Wall Construction AB skall jobba för att stimulera medarbetare till ett 

miljömässigt ansvarsfullt agerande både i arbetet och som privatpersoner.  

 

Blue Wall skall hela tiden sträva att förbättra våra rutiner för avfall och sopsortering 

för att minimera vår miljöpåverkan. 

 

 

 

 

 



NCC:s fyra mil jömål, som gäller hela 
 koNCerNeN, är:
NCC strävar efter att skapa hälsosamma bebyggda 
miljöer, i vilka produktion och produkter fokuserar på 
minimal störning för den naturliga omgivningen och 
människorna

NCC strävar efter att, i all sin verksamhet, minska 
klimatpåverkan, minska energiförbrukning samt att 
välja hållbara energikällor

NCC strävar efter att, i all sin verksamhet, minska 
användningen av skadliga ämnen samt att använda 
material med liten miljöpåverkan under sin livscykel

NCC strävar efter att, i all sin verksamhet, minska 
avfallsmängden och bidra till återvinning och resurs
effektivitet.

NCC strävar efter att aktivt identifiera och förebygga 
miljö och hälsomässiga risker som orsakas av vår 
verksamhet. Ett grundläggande krav är att vi agerar 
inom ramverket för lagstiftning och internationella 
konventioner. Vi respekterar och följer miljölagstift
ning, avtal, säkerhetskrav och andra bestämmelser 
som begränsar våra aktiviteter. Vi uppfyller eller över
träffar nationella eller internationella regelverk och 
avtal som relaterar till miljömässiga aspekter. 

Vårt miljöledningsarbete tillämpas systematiskt 
av  företaget och anställda med hjälp av ett process
orienterat verksamhetssystem. Syftet med detta 
förhållningssätt är att kontinuerligt minska och följa 
upp företagets miljöpåverkan. NCC tillämpar principen 
med ständig förbättring för alla områden när det gäller 
miljöfrågor.

Miljöcertifieringssystem används i lämpliga projekt 
som ett verktyg för att synliggöra miljöarbetet och för 
att kommunicera miljövinster i våra affärsrelationer.

NCC:s  
miljöpolicy

•

•

•

•

Solna, 10 april 2013

Peter Wågström
VD NCC 

”NCC strävar efter att skapa hälsosamma bebyggda miljöer, att 
minska företagets miljöpåverkan samt att använda energi och 
resurser på ett effektivt sätt under objektets hela livscykel.”1

1 Denna policy är ett komplement till NCC:s uppförandekod

Bilaga 4: Miljöpolicy NCC



 

 

                                    

 
Skanska Sveriges  
Miljöpolicy 
 

Skanska Sverige utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för 

människor att bo, arbeta och resa i. Grönt byggande är det begrepp som Skanska 

använder för att beskriva ett mer miljöanpassat och framtidsinriktat byggande. 

Grönt byggande omfattar både vad och hur vi bygger och producerar. Våra mål är 

att vara ledande inom grönt byggande samt att det vi bygger och producerar åt våra 

kunder såväl som vår egen verksamhet ska ha en så nära noll miljöpåverkan som 

möjligt. Var och en som arbetar i Skanska Sverige följer principerna nedan. 

 Vi vill bygga grönt 

Samarbete med våra kunder och partners är viktigt för att lyckas med vår gröna resa. 

Därför utvecklar och erbjuder vi gröna lösningar och gröna projekt till våra kunder 

och arbetar för att varje projekt och leverans blir en god grön referens för framtida 

affärer. 

 Vår målsättning driver oss framåt 

Vi höjer nivån på vårt gröna byggande från år till år, det som är grönt idag är inte 

grönt i morgon. Därför har vi högt uppsatta miljömål som vi följer upp för att 

ytterligare utveckla våra arbetssätt och verktyg för ständig förbättring.  

 Vi har hög kompetens 

Vi säkerställer att vi har rätt kompetens i organisationen genom kontinuerlig 

utbildning, erfarenhetsutbyte och utveckling av vårt sätt att arbeta för att nå våra högt 

uppsatta miljömål.  

 Vi överträffar externa krav 

Vi följer lagar, förordningar och kontraktskrav som en miniminivå och arbetar för att 

erbjuda gröna lösningar utöver det som normer och lagar kräver. 

 Vi tar ansvar 

Vi ska ta ansvar för vår miljöpåverkan i alla led. Därför ställer vi höga krav, inte bara 

på oss själva utan även på våra leverantörer, underentreprenörer och andra 

samarbetspartners.  

 

Dessa principer ansluter till Skanskas övriga policies och värderingar som Code of 

Conduct, Vårt sätt att vara, Kvalitetspolicy och Arbetsmiljöpolicy. Tillsammans med våra 

arbetssätt och verktyg finns de samlade i vårt ledningssystem Vårt sätt att arbeta. 

 

Det är genom att hela tiden utveckla oss, våra arbetssätt, erbjudanden och relationer som vi 

blir en förebild inom svenskt näringsliv.  

 

 

Pierre Olofsson 

VD, Skanska Sverige AB 

Mer information 
Skanska Sverige AB 
www.skanska.se 
010-448 00 00 
 
Kontakt 

Gunnar Hagman 
Affärsutvecklingsdirektör 
gunnar.hagman@skanska.se 
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(ersätter delar i tidigare 
KMA-policy) 
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