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Abstract

The future construction industry - Landfill free

Matilda Gunnesson och Elin Åkelid

This technical report contains a study of the construction industries 
work regarding landfill waste. More specifically Sweden’s and the 
company Skanska’s development to prevent landfill and fulfill an 
ecofriendly society. The construction companies in Sweden are 
accountable for over a third of the country’s total waste and are 
prioritized to improve their statistics. Skanska have a goal to reach 
zero percent landfill waste, therefor should all the construction 
material be able to reuse or recycle. 

The purpose of this study is to find the causes and background of the 
landfill waste and to identify the factors of success. The goal is to 
give recommendations to Skanska on how they progressively can phase 
out landfill waste. 

The content of the report is built from a background part where the 
general challenge and goals is explained. Thereafter are the methods 
for information acquisition, interview study and literature study 
explained along with some typical landfill material and how it can be 
reused or recycled. A few projects are listed under chapter four to 
give the reader an understanding for what the authors have been 
looking at. Lastly the report will take the reader through the 
study’s results, discussion and recommendations. 

The results show that some recycling methods are available for the 
fractions which usually ends up as landfill. But the requirements for 
recycling and reuse are often too hard to fulfill in the construction 
industries. The interviews show that a high commitment is necessary 
for a highly qualified work with the landfill waste.

Future projects are recommended to early on identify material that 
easily becomes landfill and avoid them as much as possible. Use 
smaller bins where there is less space and work continently with 
waste plans.
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SAMMANFATTNING 
 

Idag står byggverksamheten i Sverige för ungefär en tredjedel av Sveriges totala 
avfall och är därför en prioriterad bransch inom avfallshanteringsarbetet. I 
Sverige finns det flertalet lagar och direktiv som bottnar i EU:s ramdirektiv för 
avfallshanteringen i Europa. Som en del av EU:s direktiv om avfall har ett 
återvinningsmål för byggsektorn satts upp. Senast 2020 ska minst 70 viktprocent 
av allt icke-farligt bygg- och rivningsavfall återanvändas, materialåtervinnas 
eller på annat sätt återvinnas. 
 
Syftet med rapporten är att kartlägga vilka material och mängder som riskerar 
att deponeras samt att identifiera framgångsfaktorer i arbetet för minskat 
deponiavfall. Målet är att arbetet ska resultera i några rekommendationer för det 
framtida arbetet med att minska deponiavfall inom nyproduktion. 
 
Rapportens bakgrund behandlar de mål, förväntningar och bestämmelser som är 
aktuella för avfallshantering inom byggbranschen. Skanskas miljöarbete och 
målsättningar behandlas i kapitlet liksom grundläggande information om 
deponering. Två huvudsakliga metoder för informationsinhämtning har använts, 
litteratur- och intervjustudie. I litteraturstudien undersöks nationell 
avfallsstatistik för att identifiera material och mängder som slutligen deponeras. 
Även lagar, förordningar och föreskrifter som berör avfallshantering studeras i 
rapportens litteraturstudie. Den intervjustudie som gjorts med anställda på 
Skanska har haft varit semistrukturerade, och har utformats som ett fritt samtal 
utifrån några gemensamma grundfrågor. Klassiska deponimaterial undersöks, 
liksom nya alternativa metoder för återanvändning och återvinning. I rapporten 
listas några referensprojekt där de intervjuade har deltagit. Detta för att 
underlätta tolkningen av resultaten från intervjuer för läsaren.  
 
Resultaten från litteraturstudien visar på att de materialtyper i avfallet som 
årligen deponeras inte fullt ut kan identifieras på grund av osäkerheter i 
statistiken. Studien visar också på att många byggmaterial kan återvinnas, men 
att teknikerna inte används i stor utsträckning. En trolig förklaring till det är de 
höga krav som ställs på materialet som ska återvinnas, vilket är svårt att uppnå 
på en byggarbetsplats. Litteraturstudien visar att begrepp som primärt och 
sekundärt avfall är viktiga för att byggsektorn ska nå de mål som finns gällande 
avfallshantering.  I dagsläget baseras byggföretag likt Skanskas avfallsstatistik 
på primärt avfall till deponi. Hur stor andel av avfallet som efter slutbehandling 
deponeras behöver inte vara den samma. 
 
Intervjustudien visar att det är fullt möjligt att nå en mycket låg andel primärt 
deponiavfall i nyproduktionen. För att det ska vara möjligt krävs stort 
engagemang, vilja och tid för planering. Att beställare ställer höga krav på 
miljöarbetet är viktigt men inte avgörande för att ha ett högkvalitativt miljö- och 
avfallsarbete. Att arbeta med avfallshanteringsplaner och ställa höga krav på 
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underentreprenörer är en framgångsfaktor. Dessutom rekommenderas att se över 
avtal och arbetsmetoder för att underlätta arbetet med avfallshanteringen. Ett 
bättre samarbete mellan olika parter i byggbranschen är nödvändigt i den 
framtida utvecklingen av hållbarhetsarbetet inom byggsektorn. För att nå 
långsiktiga mål om klimatneutralitet bör byggsektorn utveckla sina metoder för 
att förebygga uppkomsten av byggavfall. Där förebyggandet av avfall som kan 
ge upphov till sekundärt deponiavfall bör vara prioriterat. 
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ORDLISTA 
APD-plan – Arbetsplatsdispositionsplan. Karta som visar den fysiska 
placeringen av till exempel avfallscontainrar, arbetsbodar och lyftkran. 
 
Deponicell - Del av deponi avdelad mot kringliggande områden, ofta ämnad för 
en viss typ av avfall 
 
Fraktion - Uppdelning av avfall beroende på material. 
 
Förbehandling - Behandlingsformer exempelvis sortering av blandat avfall som 
föregår slutbehandling och som ger upphov till sekundärt avfall. 
 
Klimatneutral - Ingen påverkan på klimatet orsakas. Det betyder att en 
verksamhet, produkt, person eller till och med ett land som är klimatneutralt inte 
ger upphov till några utsläpp av växthusgaser. 
 
KMA-samordnare - Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare. Person som 
ansvarar för att driva och samordna projektens kvalitets-, arbetsmiljö- och 
miljöarbete. 
 
Lakvatten - Lakvatten bildas från nederbörd, när det kommer i kontakt med 
deponimaterial kan farliga ämnen föras med det ut i naturen eller kommunala 
ledningar. 
 
LCA - (Livscykelanalys). En metod för att beräkna miljöpåverkan under en 
produkts hela livscykel. 
 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler - alla som bedriver en verksamhet ska 
vidta de skyddsåtgärder och den försiktighet som behövs för att förebygga, 
hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. 
 
Monocell - Med monoceller menas separat deponi dvs. att ett visst avfall inte 
deponeras tillsammans med annat avfall utan i en egen deponeringscell. 
 
Nollenergihus - Passivhus som med hjälp av till exempel solceller producerar 
lika mycket energi som de använder. 
 
Organiskt avfall - Biologiskt avfall, plastavfall och annat avfall som innehåller 
organiskt kol. 
 
Passivhus - Byggnad som genom en samling byggtekniker har mycket hög 
energiprestanda och inte kräver aktiv uppvärmning 
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Primärt avfall - Med primärt avfall avses avfall som uppkommer i samband 
med produktion och konsumtion. Byggverksamhet är den bransch som 
genererade mest primärt avfall. 
 
Sekundärt avfall - Avfall som uppstår i samband med någon form av 
avfallsbehandling räknas som sekundärt avfall. 
 
Sluttäckning/täckning - Material på deponi, ofta i flera lager, för att dränera 
lakvatten, förhindra regnvatten att tränga ner och ibland för att hindra avfallet att 
blåsa iväg.  
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1 INLEDNING 
I Sverige är avfallshanteringen och miljöarbetet viktigt, därför arbetas det aktivt 
med att förebygga och minska avfall. Byggsektorn är efter gruvindustrin den 
bransch i Sverige som genererar mest avfall (Willén, 2018). Bortser man från 
gruvavfall genererar byggsektorn årligen runt en tredjedel av det totala avfallet i 
landet (Sandström, 2018a). Målsättningen att minska mängden avfall till deponi 
är en del av EU:s ramdirektiv för avfall där även en minskning av bygg- och 
rivningsavfall pekats ut som en av prioriteringarna (Sveriges Byggindustrier, 
2017). I och med detta gäller det att byggbranschen lever upp till mål gällande 
avfallshantering som ställs från såväl Sverige som från EU.  

1.1 FN, EU och Sveriges miljömål gällande avfallshantering 
FN-förbundet har tagit fram Agenda 2030 som behandlar 17 globala mål för 
hållbar utveckling där det tolfte målet handlar om hållbar konsumtion och 
produktion (FN-förbundet, 2018). Det tolfte målet har indelats i ett antal delmål. 
Ett av dessa förespråkar att alla medlemsländer i FN senast år 2020 ska hantera 
alla typer av avfall miljövänligt för att minska utsläpp till luft, vatten och mark. 
Ett annat delmål medför att till 2030 allmänt minska mängden avfall genom att 
förebygga, återanvända och återvinna.  
 
EU har utvecklat miljöarbetet under lång tid och har idag bland världens 
strängaste miljökrav. EU har under 2018 reviderat avfallslagstiftningen och 
antagit ett nytt så kallat avfallspaket för att främja en mer cirkulär ekonomi 
(Gunnesby, 2018). I det nya avfallspaketet som träder i kraft under 2020 berörs 
bland annat avfallsdirektivet (eur-lex, 2008), och direktivet om deponering av 
avfall (eur-lex, 1999). En av de nya målsättningarna som tillkommer innebär att 
minska antalet deponier. Som en del av EU:s miljöarbete har direktiv om avfall 
tagits fram, där ett av målen är att återanvändning, materialåtervinning och annan 
återvinning ska vara minst 70 viktprocent för allt icke-farligt bygg- och 
rivningsavfall senast år 2020 (Sandström, 2018b). I EU:s avfallsdirektiv 
behandlas avfallshierarkin, även kallad avfallstrappan, se Figur 1. 
Avfallstrappan beskriver den grundläggande principen för hur privatpersoner 
samt företag bör agera och tänka kring avfallshantering. Det första steget i 
trappan beskriver det bästa sättet att hantera avfall, därefter kommer flera nivåer 
i fallande ordning efter hur önskvärd hanteringen är och slutligen kommer det 
sista steget i trappan som i största mån bör undvikas. 
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Figur 1 Klassisk avfallstrappa (Suez, 2018). 

Att arbeta förebyggande och minimera mängden avfall är det första steget, 
medan den minst önskvärda behandlingen av avfall och trappans sista steg är 
deponering. 

Sverige är liksom alla EU länder skyldiga att ta fram en nationell avfallsplan och 
avfallsförebyggande program. Naturvårdsverket som är ansvarig myndighet 
fastställde Sveriges senaste nationella avfallsplan och avfallsförebyggande 
program med namnet Att göra mer med mindre i november 2018 
(Naturvårdsverket, 2018). Den nationella avfallsplanen och det 
avfallsförebyggande programmet har samlats i ett gemensamt dokument för att 
ge en bättre överblick. Dokumentet beskriver den politiska inriktningen genom 
mål, styrmedel och åtgärder. Dessutom finns beskrivningar och analyser av 
pågående arbete och den nuvarande situationen. Nationella etappmål har satts 
upp utifrån FN-förbundets Agenda 2030. Ett av de tjugotal etappmålen antagna 
av regeringen berör resurshållning i byggsektorn och i enlighet med EU:s 
direktiv ställs byggsektorn till kravet att 70 viktprocent av icke-farligt byggnads- 
och rivningsavfall ska återanvändas, återvinnas eller på annat sätt utnyttja 
materialet (Sveriges miljömål, 2018).  

Sveriges Byggindustrier har tagit fram riktlinjer som ett verktyg för bygg- och 
rivningsbranschen att möta Miljöbalkens allmänna hänsynsregler, 
avfallshierarkin och samhällets förväntningar på branschen gällande material 
och avfallshantering. Branschnormer har tagits fram för bland annat 
källsortering, materialinventering inför rivning, upphandling och 
återanvändning (Sveriges Byggindustrier, 2017). Utöver riktlinjer har även 
rekommendationer tagits fram för hur man kan arbeta för att förebygga mängden 
byggavfall i hela byggprocessen. En av rekommendationerna behandlar ett 
projekts tidiga skede där aktörer som arkitekter och konstruktörer kan arbeta för 
att anpassa utformningen av byggnaden till standardmått, detta för att minska 
materialspill. Att använda sig av prefabricerade lösningar kan också bidra till 
minskat materialspill. Vidare utges rekommendationer av byggmetoder, 
materialhantering, inköp och kommunikation. Rekommendationerna bygger på 
att alla aktörer ska kunna bidra med idéer och kunskap kring förebyggande av 
avfall. Men om kompetensen är låg hos aktörerna för att arbeta med 
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förebyggande åtgärder bör en inledande kompetensutvecklingsinsats initieras 
där relevant utbildning och studiebesök kan vara bra alternativ. Som en del av 
arbetet med materialhanteringen har bland annat en basnivå för källsorteringen 
inom byggbranschen tagits fram, se Tabell 1. Där finns rekommendationer för 
vilka fraktioner som skall vara tillgängliga på byggarbetsplatsen, önskas färre 
fraktioner ska detta vara särskilt motiverat. 

Tabell 1 Fraktioner enligt basnivå inklusive skyltkulör 

 

 

1.2 Vanliga certifieringssystem i Sverige 
I Sverige ses en ökning av användandet av miljöcertifieringar för nyproducerade 
och befintliga byggnader. Det finns fem certifieringssystem som dominerar den 
svenska marknaden. Dessa är miljöbyggnad, LEED, BREEAM, GreenBuilding 
och Svanen, se Tabell 2, (Svensk byggtjänst, 2016).  
 
Miljöbyggnad – Det svenska certifieringssystemet ställer krav på en byggnads 
inomhusmiljö, energieffektiviseringskriterier och vilka material som används. 
Olika nivåer kan uppnås, brons, silver och guld.  
 
LEED - Ett internationellt system från USA som används i de flesta länder och 
är mycket attraktivt på marknaden. Systemet tar hänsyn till fem miljöaspekter 
närmiljö̈, vattenanvändning, energianvändning, material och inomhusklimat. 
Byggnader kan klassas inom LEED enligt nivåerna certifierad, silver, guld och 
platinum.  
 
BREEAM - Är världens mest använda certifieringssystem och har utvecklats i 
Storbritannien. I Sverige arbetar man utifrån den svenska versionen som släpptes 
2013. Den svenska versionen är anpassad till de svenska lagstiftningarna, 
svenska arbetsmetoder och arbetssätt. Breeam bygger på 10 indikatorer 
(projektledning, energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, 
avfallshantering, markanvändning, påverkan på närmiljön, byggmaterial, 
föroreningar samt byggnadens läge i förhållande till allmänna 
kommunikationsmedel) där poäng samlas som utgör vilken klass byggnaden 
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uppnått: Unclassified, Pass, Good, Very good, Excellent och Outstanding (Sgbc, 
2019). 
 
GreenBuilding - Startade som ett initiativ från EU med fokus på 
energieffektivisering inom bygg- och fastighetsbranschen. Befintliga byggnader 
ställs till kravet att sänka energianvändningen med 25 procent alternativt 
uppfylla kraven för nyproduktion enligt BBR för att certifieras.  
 
Svanen - En nordisk konsumentmärkning som också kan tillämpas på 
byggnader. Krav ställs på byggprocessen, materialval och energibehovet. För 
denna certifiering krävs en livscykelanalys för hela processen, från råvara till 
färdig byggnad. 

Tabell 2 Beskrivning av innehåll i olika certifieringssystem 

 

1.3 Skanskas miljöarbete 
Trots att Skanska korats till Europas bästa fastighetsutvecklingsföretag gällande 
hållbarhet har företaget ambitioner att bli ännu bättre (Skanska, 2018a). Skanska 
har ett mål att vara klimatneutrala till år 2045. Genom att bygga och producera 
med en så nära noll miljöpåverkan som möjligt kan visionen uppnås (Skanska, 
2019a). 
 
Skanska har utvecklat den Gröna kartan (Skanska, 2017a), som är en egen 
miljömärkning och ett redskap för att möta och följa upp miljömål, se Figur 2. 
Den gröna kartan har fyra fokusområden: energi, klimat, material och vatten. 
Beroende på hur projektet levererar inom de olika fokusområdena fås den “gröna 
nyansen” på kartan som beskriver vilken miljöprestanda projektet har. Nyansen 
kan gå från beige, som innebär att lagkrav och normer uppfylls, ända till 
mörkgrönt som har en nära noll miljöpåverkan.  
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Figur 2 Skanskas gröna karta (Skanska, 2017a) 

Gröna kartan används som ett verktyg i Skanskas arbete för att uppnå 
klimatneutralitet, det är främst miljöprestandan mörkgrönt som ska hjälpa dem 
på resan dit. En byggnad som är byggd utifrån mörkgrönt kan till viss del 
jämföras med ett nollenergihus, det som skiljer dessa åt är att mörkgrönt tillåter 
produktion av förnyelsebar energi utanför fastigheten (Skanska, 2019b). Den 
mörkgröna nivån är svår att uppnå utan några andra certifierings typer, därför 
ses Skanskas mörkgröna projekt vanligtvis tillsammans med miljöbyggnads 
certifieringarna silver eller guld. Även Svanens alla kriterier inkluderas i det 
mörkgröna systemet. En fraktion för blandat avfall får inte förekomma på en 
mörkgrön arbetsplats. 

För att underlätta arbetet med mörkgrönt byggande har Skanska tagit fram en 
mall för en avfallshanteringsplan som återfinns på Skanskas interna webbplats, 
(Oneskanska, 2019). Avfallshanteringsplanen är ett verktyg för att hjälpa projekt 
till bättre avfallshantering genom att identifiera ansvariga personer och 
projektspecifika mål. Avfallshanteringsplanen ska upprättas i ett tidigt skede i 
projekten för att fungera optimalt. Huvudsyftet med planen är att skapa en 
medvetenhet hos projektdeltagarna om vad för material som tas in och hur det 
ska lämna arbetsplatsen. Avfallshanteringsplanen innehåller tre huvuddelar för 
nyproduktion: plan för avfallshantering, beslut om avfallsminimering och mål 
samt fraktioner och mängder. I delen plan för avfallshantering identifieras 
ansvariga personer för till exempel produktion, materialinventering, framtagning 
av avfallshanteringsplanen samt vilka referensdokument som gäller, status för 
aktiviteterna samt deadline. I delen som behandlar mål för projektet listas målen 
för projektets olika skeden. Mål finns för projektering, produktion, inköp samt 
rivning och kan till exempel innebära tydlig kommunikation med 
avfallsentreprenören, utbildning om avfallshanteringen, att välja hållbara 
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material och beställa måttanpassade produkter. I dokumentet syns tydligt vem 
som ansvarar att uppnå målen, vilket resultat som ska uppnås samt status för de 
uppsatta målen. Delen i avfallshanteringsplanen om fraktioner och mängder 
innehåller en beskrivning av de avfallsfraktioner och material som förväntas 
uppkomma i projektet. Dokumentet uppmanar de ansvariga att utveckla sitt 
arbetssätt utifrån avfallshierarkin och beskriva hur material i första hand ska 
reduceras men också avledas från deponering. 

En av Skanskas egna miljömärkningar är Grön arbetsplats. Miljömärkningen har 
utformats som ett hjälpmedel för hållbarhetsarbetet på arbetsplatserna (Skanska, 
2017b). I dagsläget kan bland annat Skanskas kontor, byggarbetsplatser och fasta 
anläggningar klassas som Grön arbetsplats och varje år skapas cirka 250 Gröna 
arbetsplatser. För att få märkningen Grön arbetsplats krävs att några 
grundkriterier uppfylls, därefter kan poäng samlas in efter hur många övriga 
kriterier som klaras. Beroende på poäng får arbetsplatsen klassen brons, silver 
eller guld. För att uppnå Grön arbetsplats på en byggarbetsplats är ett av de 
obligatoriska kriterierna att mindre än 5 viktprocent av byggavfallet får 
deponeras. Grön arbetsplats har liksom gröna kartan de fyra fokusområdena: 
energi, klimat, material och vatten. 

Skanska har minskat avfallet till deponi med 80 procent under de 10 senaste åren 
(Oneskanska, 2019). Företaget höjer ständigt de interna målsättningarna för 
andelen deponiavfall i projekten, med en långsiktig målsättning att nå 0 procent 
avfall till deponi. Den nuvarande målsättningen ligger 2 procent av avfallets 
totala vikt i projekten. 

 

1.4 Deponering av avfall 
Deponering är bortskaffande av avfall som inte går att återanvända eller 
återvinna. Dessa material placeras istället i deponiceller på anläggningar avsedda 
för deponi. I Sverige finns idag ett trettiotal kommuner med aktiva 
deponeringsanläggningar (Avfall Sverige, 2019). I vardagligt tal kallas 
deponeringsanläggningarna för soptippar. Utöver att lagra avfall som inte kan 
återvinnas är syftet att samla föroreningar och miljögifter på ett begränsat 
område för att förhindra att dessa läcker ut i miljön. 

Antalet deponeringsanläggningar har minskat drastiskt under de senaste åren, 
detta tack vare ny lagstiftning som införts under 2000-talet som en följd av EU-
direktivet om deponering av avfall från 1999 (Widenberg, 2018). Genom 
förordningen om deponering av avfall och Naturvårdsverkets föreskrifter om 
deponering infördes ett förbud mot att deponera brännbart material och organiskt 
avfall. Samma år beslutade regeringen att införa en avfallsskatt på deponiavfall 
(Obrovac, et al., 2013). År 2019 är avfallsskatten 520 SEK/ton (Skatteverket, 
2019). I och med förordningen om deponering av avfall infördes högre krav på 
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deponicellerna. Dessa måste ha täta underliggande barriärer, täckas ordentligt 
och ha en lösning för uppsamling av lakvatten. 
 

Efter de skärpta kraven kring deponering infördes vid millennieskiftet 
påbörjades arbetet med sluttäckning av de gamla deponeringsanläggningar där 
organiskt avfall deponerats (Avfall Sverige, 2019). Stängs organiskt avfall in 
kan deponigas bildas innehållande bland annat metan som inte bör läcka ut i 
omgivningen. Därför krävs det att deponicellerna sluttäcks ordentligt med hjälp 
av två till tre meter djupa lager av slagg, slam, askor eller förorenade jordar som 
bildar ett tätskikt. När deponicellerna är väl täckta kan lämpliga växter som inte 
förstör tätskiktet planteras och områdena kan användas som friluftsområden 
(Sveriges avfallsportal, 2018). 

1.5 Syfte 
Examensarbetets syfte är att hitta orsakerna och bakgrunden till de mängder 
deponiavfall som finns och identifiera framgångsfaktorer hos lyckade projekt 
som kan appliceras på övrig verksamhet. 
 

1.6 Mål 
I slutet av examensarbetet tas rekommendationer fram för det praktiska 
hållbarhetsarbetet ute på byggarbetsplatsen, som kan användas för att minska 
andelen deponiavfall.  
 
 

1.7 Frågeställningar 
 Varför ska andelen deponiavfall minskas? 
 Vilka material går vanligtvis till deponering? 
 Vilka är orsakerna till att deponiavfall uppstår på byggarbetsplatserna?  
 Varför är inte annan hantering än deponering möjlig? 
 Vad krävs för att avfallshanteringen ska fungera och generera en låg 

andel deponiavfall? 
 Kan andelen deponiavfall på byggarbetsplatserna minskas? 

 

1.8 Avgränsningar 
I denna studie har en del avgränsningar gjorts för att anpassas till arbetets tidsram 
och relevans. Den första avgränsningen medför att endast avfall från 
byggsektorn studeras och inte hela Sveriges avfall. Därefter avgränsas arbetet 
till endast Skanskas byggverksamhet med fokus på vanligt förekommande 
byggavfall från nyproduktion. Rapporten behandlar endast i liten utsträckning 
farligt avfall som deponeras på grund av att materialet ska föras ut ur kretsloppet. 
Exempel på dessa är asbest, PCB eller andra byggmaterial som vanligtvis 
återfinns vid rivnings- och renoveringsarbeten men som inte byggs in i 
byggnader idag.   
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2 METOD 
Metoden för detta projekt är en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. 
Den kvalitativa undersökningen består av personliga intervjuer med personal ute 
på arbetsplatserna för att få en verklighetstrogen bild av verksamheten. 
Kvantitativ bakgrundsundersökning har gjorts främst genom att studera statistik 
från myndigheter och branschorganisationer. 

 

2.1 Litteraturstudier 
Relevant litteratur har studerats för att skapa förståelse för såväl Sveriges 
miljöutmaningar och nuläge i miljöarbetet. Huvudsakliga informationskällor har 
varit rapporter och statistik från myndigheter som Naturvårdsverket, Statistiska 
centralbyrån och Boverket. För att förstå utmaningar och problematik med 
avfallshantering har litteraturstudier kring material och avfallstyper gjorts, för 
dessa har forskningsrapporter och tidigare examensarbeten varit bra referenser 
och källor till vidare läsning. Diva-portalen och Google Scholar har varit bra 
verktyg för att hitta relevanta rapporter. Litteraturen ligger till grund för de 
intervjufrågorna som ställts. Information om Skanska har införskaffats, främst 
genom hemsidan och interna dokument. 

 

2.2 Intervjuer 
Tio personer med olika arbetsuppgifter och ansvar inom Skanska intervjuades. 
En blandning av roller och erfarenhet har eftersökts hos intervjupersonerna för 
att få fram olika perspektiv och ge en mångsidig bild av situationen. Intervjuerna 
har varit semistrukturerade, där några förberedda grundfrågor har varit 
gemensamma för samtliga intervjuer. Utifrån de svar som ges och de 
kompetenser som den intervjuade besitter har följdfrågorna anpassats och 
intervjun utformats mer som ett fritt samtal kring följande förutbestämda 
grundfrågor: 
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Intervjufrågor till tjänstemän 
 

 Vilken utbildning eller genomgång kring avfallshanteringen finns i 
början och under projektet? 

 Vad anser du vara orsaken till att det ibland sorteras fel? 
 Finns det ett engagemang och intresse på byggarbetsplatsen kring 

hållbarhetsarbetet och avfallshanteringen?  
 Hur ser rutinerna kring avfallssorteringen ut? 
 Hur upplever du samarbetet med avfallsentreprenören?  
 Hur upplever du att det har fungerat med underentreprenörer i projekt du 

arbetat i? 
 Finns det eller har det funnits en avfallshanteringsplan för de olika 

projekt du deltagit i?  
 Hur arbetar ni för att förebygga uppkomsten av byggavfall? 

 
 
 
Intervjufrågor till yrkesarbetare 
 

 Hur ser utbildningen eller genomgången ut kring avfallshanteringen i 
projektet? 

 Vad anser du vara orsaken till att det ibland sorteras fel? 
 Finns det ett engagemang och intresse på byggarbetsplatsen kring 

hållbarhetsarbetet och avfallshanteringen? 
 Hur upplever du att det har fungerat med underentreprenörer i projekt du 

arbetat i? 
 Vilket typ av stöd eller information känner du att du behöver från 

arbetsledningen gällande avfallshanteringen? 
 
Personerna som har deltagit i intervjun har arbetat på olika projekt, såväl 
bostadsprojekt som kommersiella projekt. Projekt som huvudsakligen 
diskuterats listas under referensprojekt. Under intervjuerna användes 
ljudinspelning för att undvika anteckning och istället skapa ett flytande samtal. 
I efterhand transkriberades intervjun och personerna som medverkat har fått 
möjlighet att godkänna den utskrivna intervjun. Intervjuer återfinns i Bilagor. 
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3 LITTERATURSTUDIER 
3.1 Vad är avfall? 
I Sverige har vi flera olika lagar och förordningar som reglerar det byggmaterial 
och restprodukter som förekommer. För att kunna återanvända och återvinna så 
mycket som möjligt behövs tydliga definitioner om vad som är avfall, vad som 
är resurser som kan användas och vad som är båda delarna. Beroende på hur 
restprodukterna som uppkommer från byggbranschen klassas regleras de av 
olika lagstiftningar och har olika möjligheter till återanvändning.  
 
Miljöbalkens kapitel 15 §1 (SFS 1998:808) behandlar avfall och där återfinns 
definitionen som har sitt ursprung i EU:s avfallsdirektiv. Avfall definieras som 
föremål, ämne eller substans som ägaren gör sig av med eller är skyldig att göra 
sig av med, dock finns vissa undantag från avfallsdefinitionen där en restprodukt 
istället klassas som biprodukt. Det finns tre undantag från avfallsdefinitionen, se 
Figur 3.  

 

Figur 3 SFS 1998:808 Miljöbalken 

Som ett underliggande komplement till Miljöbalken kap 15 §1 finns 
avfallsförordningen (SFS 2011:927). I avfallsförordningen återfinns bland annat 
detaljerade beskrivningar av olika avfallstyper och en bilaga med kriterier för att 
avfall ska upphöra att vara avfall i enlighet med 15 kap. 1 § tredje stycket i 
miljöbalken, se Figur 4. 
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Figur 4 Schematisk bild över avfallsdefinition och lagstiftningar (Lindqvist, 2019). 

Om en restprodukt anses vara en biprodukt gäller samma regelverk som för 
nytillverkade produkter. Även om avfallet är undantaget från 
avfallsförordningen är det ändå avfall enligt miljöbalkens definition och kan 
därför omfattas av andra förordningar och myndighetsföreskrifter som till 
exempel miljöprövningsförordning (SFS 2013:251) och förordning (SFS 
2013:253) om förbränning av avfall. 

 

3.2 Behandling av byggavfall 
I Naturvårdsverkets senaste rapport Avfallet i Sverige för det senast studerade 
året, 2016, framkommer att 50 procent av bygg- och rivningsavfallet återvanns 
(SMED, 2018). Resterande del av avfallet gick till energiåtervinning eller 
deponi. Till energiåtervinning går de material som inte kan återanvändas eller 
återvinnas, men där utvinning av energi genom förbränning är möjlig. Blandade 
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brännbara material och trä brukar i stor utsträckning behandlas på detta sätt. Till 
deponi skickas de material som inte kan återanvändas, återvinnas eller användas 
till energiåtervinning eller som man helt enkelt vill ha bort ur kretsloppet. Hit 
hör vanligtvis mineralavfall som till exempel betong och mineralull. Trots att 
tekniken finns för att i högre utsträckning återvinna material som vanligtvis 
hamnar på deponi är det fortfarande inte alla aktörer inom byggindustrin som 
aktivt arbetar med frågan.  
 

Året 2016 hade Sverige en total mängd bygg- och rivningsavfall (inklusive 
jordmassor) på 10,4 miljoner ton (SMED, 2018). Av detta kunde 4,5 miljoner 
ton återanvändas som konstruktionsmaterial och 1,1 miljoner ton avfall gick till 
energiåtervinning. Genom konventionell materialåtervinning kunde 637 000 ton 
ombildas till nya material. Av det totala byggavfallet 2016 fick 3,2 miljoner ton 
deponeras och det motsvarar 31 procent av det totala bygg- och rivningsavfallet 
för året. 495 000 ton avfall bortförskaffades på annat sätt än deponering och 250 
000 ton bygg- och rivningsavfall lagrades tillfälligt. Utöver dessa mängder finns 
även en fraktion av avfallet vars slutliga behandling inte är känd och dessa 
mängder på 235 000 ton motsvarar 2 procent av det totala avfallet orsakat av 
byggsektorn, se Figur 5. 

 

 

Figur 5 Cirkeldiagram över behandling av uppkommet bygg- och rivningsavfall under 2016. 
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3.3 Klassiska deponimaterial 
Vilka faktiska byggmaterial som utgör den mängd deponiavfall som finns är inte 
helt klarlagt. Naturvårdsverket tog 2015 fram en rapport: Analys av lämpliga 
åtgärder för att öka återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsavfall 
med syfte att ta fram vetenskapligt underlag för åtgärder för att nå EU:s 
återvinningsmål om en återvinningsgrad av byggavfall med 70 procent till 2020. 
I rapporten framkommer att den fraktion som huvudsakligen utgör avfall till 
deponi är mineralavfall (Palm, et al., 2015).  

Det som i Naturvårdsverkets rapport benämns som mineralavfall består både av 
rena material och blandat avfall. Enligt definitionen av blandat bygg- och 
rivningsavfall i den svenska avfallsförordningen (SFS 2011:927) kan alltså de 
mängderna av mineralavfall bestå av såväl gips, betong, trä, plast och papper. I 
Naturvårdsverkets rapport har en uppskattning av sammansättningen av 
mineralavfall gjorts som visar att den största andelen i sammansättningen, 71 
procent består av betong och tegel (Palm, et al., 2015), se Tabell 3. I rapporten 
kartläggs också hur mängderna slutligen tagits hand om, se Figur 6, detta utan 
att sammansättningarna framgår.  

Tabell 3 Uppskattad sammansättning av mineralavfall 
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Figur 6 Figur över behandling hos primärt mineralavfall. 

3.3.1 Gips 
I Sverige kan gipsskivor till byggproduktion tillverkas från 3 råvaror (Norgips, 
2019). Naturligt förekommande gipssten, returgips från bygg- och 
rivningsarbeten samt industrigips som är en restprodukt från rökgasreningen i 
industrier. I rökgasreningen sker en kemisk reaktion som bildar gipskristaller 
som kan samlas upp och levereras till gipsproducenten. Gips har länge varit ett 
material som deponeras efter användning, men de senaste åren har allt större 
andel gipsavfall kunnat återvinnas och återanvändas.  
 
Efter anmärkningar från EU-kommissionen gällande Sveriges förhållningssätt 
till EU-direktivet om deponering av avfall skärpte Naturvårdsverket år 2012 
kraven för gipsbaserat avfall i deras föreskrifter om deponering av avfall 
(Widenberg, 2019). I de nya föreskrifterna framkommer att gipsavfall inte får 
deponeras i samma deponicell som avfall som överstiger vissa gränsvärden för 
organiskt kol, detta på grund av den höga andel svavel i gips som kan reagera 
och bilda svavelväte. Gips måste deponeras enskilt i så kallade monoceller om 
det idag ska deponeras (Gips Recycling Sverige, 2012). Vid förbränning 
frisläpps svaveloxider som förorenar luften, därför är det viktigt att gipsavfall 
inte sorteras tillsammans med brännbart avfall. 

 

3.3.2 Fyllnadsmassor (inerta material) 
Inerta material, i vardagligt tal kallat fyllnadsmassor, är material såsom betong, 
tegel och olika stentyper. Inerta avfall definieras enligt 3 § i 
deponeringsförordningen (SFS 2001:512). Det är avfall som inte genomgår 
några fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar under lagring. 
Materialen brinner inte och bryts inte ner eller reagerar med annat material på 
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ett sätt som är skadligt. Massorna kan återanvändas som konstruktionsmaterial, 
medan det i vissa fall deponeras på en fyllnadstipp (Ragn-Sells, 2013). 
Fyllnadsmassorna är en fraktion som procentuellt sett till vikt står för en stor 
andel av ett projekts totala avfall. På grund av de tunga material som sorteras 
som fyllnadsmassor är fraktionen en riskfraktion som bör sorteras med 
noggrannhet. Skulle felsortering uppstå och fraktionen behövs deponeras fås ett 
stort utslag på det statistiska resultatet för projekten. 

3.3.3 Mineralull 
Mineralull används främst som värmeisolering men används även ofta som 
akustikisolering samt brandisolering. Materialet är säkert för människor och 
miljö enligt EU-förordningen om kemikalier REACH (Registration, Evaluation, 
Authorization and restriction of Chemicals) (Swedisol, 2019). Tyvärr är 
mineralull ett material som till mycket stor del deponeras efter användning, då 
det ännu finns små möjligheter att återanvända och återvinna materialet. 

3.3.3.1 Stenull 
Stenull tillverkas av stentypen diabas genom smältning tillsammans med koks 
och kalk (Byggipedia, 2019). När stenmassan är smält körs den i en 
spinnkammare som skapar trådar av massan, dessa trådar kyls därefter och 
blandas med bindemedel. Sista steget i framtagningen av stenull är härdning vid 
hög temperatur i en härdugn. 

3.3.3.2 Glasull 
Glasull kan tillverkas av finkrossat returglas eller sand (Byggipedia, 2019). Det 
smälts samman till en glasmassa som sedan körs i en roterande spinnare där 
massan pressas ut genom små hål för att bilda trådar. Efter det bearbetas trådarna 
med fenolharts och mineralolja för att vidare kunna formas till glasullsprodukter. 

 

3.4 Alternativa behandlingssätt för klassiska deponimaterial 

3.4.1 Återvinning mineralull 
Fastän majoriteten av den förbrukade mineralullen deponeras finns det möjlighet 
till återanvändning och återvinning (Rockwool, 2015). På grund av de höga krav 
som ställs på materialet för att det ska kunna återvinnas är det i dagsläget svårt 
att ta tillvara på mineralull på annat sätt än deponering. Mineralullen ska vara 
helt torr och helt ren för att återanvändning ska vara möjligt (Anneroth, 2016). 
Om materialet uppnår de krav som ställs kan mineralullen antingen tas sönder 
och användas som lösull eller smulas ner och återinföras i ugnen i 
smältningsprocessen genom returblåsning. 
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3.4.2 Återvinning gips 
Forskare menar att det är teoretiskt möjligt att nå en återvinningsgrad på 100 
procent för gips som sorterats och separerats från andra material (Bok, et al., 
2018). Gipsavfallet samlas upp på byggarbetsplatsen och transporteras till 
gipsåtervinningscentralen där den omslutande pappen avlägsnas och metall 
sorteras bort med hjälp av en magnet. Därefter kan gipskärnan hos den sekundära 
råvaran malas ner och användas i gipsblandning till nya gipsplattor. I 
forskningsrapporten Nya möjligheter att minska mängden deponerat gipsavfall 
från bygg- och ombyggnadsprojekt anger ett av de svenska 
gipsåtervinningsföretagen att 87 procent av returgipsen kan återvinnas till 
sekundär råvara. Den sekundära råvaran kan utgöra 25–30 procent av den totala 
gipsråvaran i gipsplattor. En annan alternativ behandlingsmetod än deponering 
för gipsavfall är att använda gipsrester som jordförbättrare.  

3.4.3 Återanvändning konstruktionsmaterial 
För att återvinna fyllnadsmassor till konstruktionsmaterial krävs tillstånd av 
tillsynsmyndighet enligt Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). Det ställs 
krav på materialet för att det ska kunna återanvändas, det ska vara fritt från 
föroreningar och annat avfall som armeringsjärn, isolering och trärester 
(Miljösamverkan Västerbotten, 2014). Uppfylls dessa krav och materialen 
godkänns så kan de användas inom anläggningsarbeten, vanligtvis för att stärka 
vägar. 
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4 REFERENSPROJEKT 
I denna studie har personer intervjuats från huvudsakligen fyra olika projekt, alla 
är belägna i Uppsalaområdet och är både bostäder och kommersiella byggnader. 
Projekten som har studerats har valts på grund av att de är i produktionsskedet 
eller nyligen avslutats och de har varierande resultat gällande andelen 
deponiavfall. 

 

4.1 Kv. Gjutformen 
I Uppsalastadsdelen Luthagen byggdes kv. Gjutformen etapp 4, se Figur 7, från 
april 2016 till slutet av 2018. Projektet utfördes som en totalentreprenad och ett 
flerbostadshus med 187 lägenheter från 1 till 7 rum och kök. Projektet hade ett 
värde på 300–350 Mkr och certifierades enligt Svanen (Byggfaktadocu, 2017). 
Byggnaden med fasad av tegel och puts har bärande väggar i betong och övriga 
väggar är av gips och stålreglar. Under projektets gång sorterades avfallet enligt 
följande fraktioner:  
 

 Brännbart  
 Mineralull  
 Metall  
 Trä 
 Farligt avfall 
 Fyllnadsmassor 
 Kontorspapper 
 Gips   
 Deponi  

 
 

 
Figur 7 Gjutformen (Uppsalahem, 2018). 
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4.2 Tegelparken 
I maj 2018 startade Skanska byggandet av två flerbostadshus belägna i Knivsta. 
Två loftgångshus med 201 lägenheter om 1 till 4 rum och kök till ett värde av 
300 Mkr beräknas stå klart till januari 2021 (Byggfaktadocu, 2019), se Figur 8. 
Husen kommer ha prefabricerade fasadväggar i betong och mineralull med en 
fasad i rött tegel. Innerväggarna blir bärande i betong. Avfallsfraktionerna som 
finns i nuläget är: 
 

 Brännbart 
 Stenull 
 Glasull 
 Metall 
 Trä 
 Farligt avfall 
 Blandat avfall för eftersortering på avfallsanläggning 
 Fyllnadsmassor 
 Kontorspapper  
 Wellpapp 

 
I ett senare skede kommer en fraktion för gips tillkomma. Skanska styr projektet 
som totalentreprenad och bygger byggnaderna enligt kriterierna för 
miljöbyggnad silver. 

 

Figur 8 Tegelparken (Wåhlin fastigheter, 2018) 
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4.3 Brf. Aftonfalken 
Skanska har under 10 år byggt drygt 270 nya bostadsrätter åt Riksbyggen på 
Kapellgärdet i Uppsala (Skanska, 2019c), se Figur 9. Aftonfalken är den femte 
och sista etappen och påbörjades i juni 2017. Bostäderna planeras att certifieras 
med miljöbyggnad silver och har en stomme i betong. Etappen är beräknad att 
bli klar i juni 2019. Projektet har ett mål att ha mindre än 5 viktprocent avfall till 
deponi (Degeryd, 2019). På byggarbetsplatsen har man sorterat avfallet i åtta 
olika fraktioner: 

 Trä 
 Gips 
 Stål 
 Kontorspapper 
 Blandat avfall för eftersortering på avfallsanläggning 
 Brännbart 
 Fyllnadsmassor 
 Farligt avfall  

 

Figur 9 Falkarna (Riksbyggen, 2017) 
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4.4 Juvelen 
Skanskas första mörkgröna projekt i Uppsala är Juvelen. Det är en kommersiell 
byggnad med restaurang och butiksverksamhet utbrett över de första två planen, 
se Figur 10. Från plan 3 upp till plan 7 kommer kontorsverksamhet att bedrivas 
(Skanska, 2018b). Juvelen började byggas hösten 2016 och beräknas stå färdigt 
för inflytt sommaren 2019. Byggnaden består av prefabricerade HDF-bjälklag 
som vilar på en stålstomme. Fasaden är en metallisk målad betong som är 
fastsvetsad i stålstommen (Falck, 2019). Taket varierar mellan elproducerande 
solceller och sedumtak. Juvelen ska utöver Skanskas egen klassning mörkgrönt 
byggas och certifieras enligt deras Grön arbetsplats guld och 
bedömningssystemet LEED:s högsta nivå platinum, detta ställer höga krav på 
hållbarhetsarbetet. Skanska arbetar som byggherre med totalentreprenad på 
arbetsplatsen. Under projektets gång sorterades byggavfallet i 9 olika fraktioner:  
 

 Gips 
 Trä 
 Brännbart 
 Fyllnadsmassor 
 Farligt avfall  
 Skrot och metall 
 Isolering 
 Kabel 
 Industri Brännbart (brännbart som kan innehålla organiskt material) 

 

 

Figur 10 Juvelen (Skanska, 2017c) 
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5 RESLUTAT 
5.1 Litteraturstudiereslutat 
Litteraturstudien visar oklarheter kring vilka exakta mängder avfall som 
deponeras, samt vilka faktiska material som utgör mängderna. Litteraturstudien 
visar att den avfallstypen som idag deponeras består till största del av 
mineralavfall som är ett samlingsnamn för material som betong, gips, kakel och 
mineralull. Statistiken från myndigheter visar en uppskattad sammansättning av 
avfallstypen mineralavfall, samt statistik för hur mineralavfall behandlas. Hur 
sammansättningen hos den del av mineralavfall som deponeras ser ut är dock 
inte känt. För mineralavfall finns idag flera nya tekniker och möjligheter till att 
på annat sätt ta vara på avfallet genom återvinning och återanvändning. 
Möjlighet till materialåtervinning av gips och mineralull finns men teknikerna 
har låg återvinningsgrad och ställer höga kvalitetskrav på avfallet för att kunna 
återvinnas.  
 
Att återanvända mineralavfall som konstruktionsmaterial är också en möjlighet 
och här finns olika alternativ. Mineralavfall kan genom tillstånd från 
tillsynsmyndighet få användas i anläggningsprojekt och som 
konstruktionsmaterial på deponeringsanläggningar.  
 

5.2 Intervjureslutat 
Utifrån de huvudsakliga frågeställningarna och följdfrågorna har givande 
intervjusvar erhållits. Trots att viss spridning i åsikter har funnits har också de 
intervjuade varit eniga i många frågor. En sammanfattning av intervjusvaren ges 
här nedan. 

5.2.1 Utbildning 
Samtliga intervjuade upplever att ingen konkret utbildning om avfallshantering 
finns inför projekten. Information ges i början av projektet kring vilken 
miljöklass som arbetas emot, vilka fraktioner som kommer finnas tillgängliga 
och vilka visioner och mål som finns för viktprocenten av deponiavfallet. Flera 
av de intervjuade uppger att avfallsentreprenören kommer ut till vissa projekt 
och pratar om sopsorteringen och instruerar om material som kan vara svåra att 
sortera. 

5.2.2 Orsaker till felsortering 
De yrkesarbetare som intervjuats menar att felsortering till viss del kan bero på 
bristfällig kommunikation från arbetsledningen om hur saker ska sorteras. Flera 
nämner att dålig skyltning kan vara en bidragande orsak till att material sorteras 
fel, medan vissa intervjuade anser att skyltningen är bra och att felsortering inte 
alls beror på dålig skyltning. Många av de intervjuade berättar att det finns en 
utmaning i kommunikationen, speciellt när det finns mycket utländsk arbetskraft 
och ingen svenska talas. Alternativa kommunikationsmedel som 
bildbeskrivningar vid avfallskärl skulle kunna hjälpa vid sådana situationer 
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menar en av de intervjuade. Vissa avfall är svårare att sortera till exempel på 
grund av sammansättning av flera olika materialtyper. Här menar flera 
intervjuade att det råder okunskap och att man måste bli bättre på att fråga istället 
för att chansa och slänga fel. 
 
Platsbrist är ett vanligt problem enligt många. Vid platsbrist får färre fraktioner 
plats och kan leda till enkla lösningar som fraktioner för deponi och blandat 
avfall. Detta är inte en åsikt som delas av alla. En av de intervjuade som arbetat 
i ett projekt med 0 procent deponi menar att man inte kan skylla på platsbrist i 
all framtid och att det går att sortera bättre om man vill, kanske att det blir lite 
dyrare och krångligare men det går. Generellt upplever de tillfrågade att 
felsortering orsakas av lathet och dåligt engagemang, blandat med oklara 
direktiv och okunskap. 
 

5.2.3 Engagemang 
Ute i projekten blir engagemanget bättre och bättre upplever de flesta. Det har 
till en början upplevts svårt och utmanande i projekt med väldigt höga krav på 
avfallssortering men det har slutligen gått bra när arbetet kommit igång. Trivseln 
på arbetet är viktigt för engagemanget, trivsel ger överlag ett bättre arbete, detta 
är något som många framhåller i intervjuerna. Att det finns någon på 
arbetsplatsen som är driven och engagerad i miljö- och sorteringsarbetet har visat 
sig fungerat bra och många framhåller att det är viktigt med högt engagemang 
hos arbetsledningen. Gemensamma städtimmarna lyfts fram som 
framgångsfaktor när man märker att engagemanget sjunker. Orsaker till 
sjunkande engagemang kan vara stress och tidsbrist. 
 

5.2.4 Underentreprenörer 
Många anser att det är svårt att få underentreprenörerna lika delaktiga i 
sorteringsarbetet, särskilt de som endast är på plats under kort tid. 
Underentreprenörer får under inskrivning i projektet samma information som 
Skanskas egna arbetare men en del antyder att underentreprenörerna ändå har 
brist på kunskap gällande avfallshantering. Trots det menar flera att 
underentreprenörerna inte kan beskyllas, då de flesta är fullt medvetna om vad 
som gäller och sköter arbetet utmärkt. I projektet Juvelen har 
underentreprenörerna engagerats ytterligare genom att lämna in en 
avfallshanteringsplan för de material som ska användas under arbetet. 
Avfallshanteringsplanen har utformats för att inte bidra till ett stort 
arbetsmoment för varken arbetsledare eller underentreprenör och är därför 
mycket enkel att använda. Syftet med avfallshanteringsplanen var att förenkla 
arbetet kring att kontrollera de material som byggs in i byggnaden och samtidigt 
få underentreprenörer till att i förväg tänka till kring hur avfallet ska sorteras. 



   

23 
 

5.2.5 Rutiner kring avfallssortering 
Lagbasen ansvarar vanligtvis för att informera arbetsledarna om att containrar är 
fulla och därefter beställa tömning. En yrkesarbetare på Juvelen anser att en av 
de största framgångsfaktorerna har kommit från miljöronderna. Att varannan 
vecka gå och se över sorteringen i containrarna och göra anmärkningar på saker 
som är bra eller kan göras bättre. Tidigare har han endast erfarit gemensamma 
skydds- och miljöronder men anser att det blir mycket bättre om man skiljer 
dessa åt. Miljösamordnaren på Juvelen har arbetat aktivt med att i förväg granska 
allt material som ska komma till arbetsplatsen. Detta lyfts fram som hjälpsamt i 
sorteringsarbetet, då man i ett tidigt skede kunnat stoppa material som riskerar 
att bli felsorterat eller deponi. 

5.2.6 Samarbetet med avfallsentreprenören 
I avtalet med avfallsentreprenören för Juvelen har man beslutat att containrar 
som riskerar att gå till deponi inte får lämna byggarbetsplatsen och att 
avfallsentreprenören är skyldig att sortera den på deras anläggning mot en avgift 
från Skanska om sådant skulle inträffa. Efter sorteringen ska materialet kunna 
återanvändas eller återvinnas. På de andra projekten har det inte varit lika strikt, 
där har man fått månadsrapporter gällande avfallsstatistiken och haft kontakt vid 
behov. Vissa intervjuade hade önskat att man fick chansen till att sortera om en 
container om den riskerar att gå till deponi för att slippa betala avgiften som 
kommer i samband med deponi. 

5.2.7 Avfallshanteringsplan 
I de flesta projekten har inte någon specifik avfallshanteringsplan används utan 
avfallshanteringen ingår i många andra planer och dokument, såsom APD-
planen och startmötesdokumentation. Arbetsledaren på Juvelen berättar att de 
aktivt arbetar med en avfallshanteringsplan som togs fram i samband med 
Skanskas mörkgröna mål. I den samlar man information om allt material som 
ska in på byggarbetsplatsen och kontrollerar om det innehåller några farliga 
ämnen, hur det ska sorteras och om det kan återvinnas. Avfallshanteringsplanen 
upplevs något svåranvänd och ett önskemål är att den uppdateras och blir mer 
modern och lättanvänd. 

5.2.8 Förebygga uppkomsten av byggavfall 
Alla tillfrågade arbetsledare anser att man arbetar för att förebygga uppkomsten 
av byggavfall. Vid mängdningen av material väljer man ofta att lägga sig lite i 
överkant för att slippa beställa en extra leverans om det inte skulle räcka vid 
första beställningen. En av arbetsledarna som har intervjuats säger att man oftast 
tänker mest på ekonomin när man beställer material och inte miljön men anser 
att dessa borde gå mer hand i hand. 
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5.2.9 Övrigt 
I flera intervjuer framhåller de intervjuade att mycket hänger på vilka krav 
beställaren ställer på Skanska som entreprenör för att de ska kunna bygga så 
hållbart. Det kostar att bygga miljövänligt och tyvärr är det svårt att vinna anbud 
om man räknar på mer än vad beställaren är beredd att betala för. 
 
Att en arbetsledare får ansvaret som KMA-samordnare lyfts fram som positivt 
av de som deltagit i projekt där det förekommit. Detta för att personen tillbringar 
mycket tid ute på byggarbetsplatsen och får en överblick av det dagliga arbetet. 
Det ger möjligheter att snabbt uppfatta problem inom avfallshanteringen och 
hitta lösningar. 
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6 DISKUSSION 
Det är svårt att få en tydlig bild av nuläget inom avfallshanteringen i Sverige. 
Detta beror på avsaknaden av tillgänglig statistik för Sveriges avfall de senaste 
åren. De huvudsakliga statistiska källorna i litteraturundersökningen grundar sig 
på avfallsstatistik från 2014 och 2016. Utmärkande för den statistik som använts 
är den osäkerhet som finns. Ett exempel på detta är de drygt 235 000 ton av 
mineralavfall från bygg- och rivning som under 2016 hade okänd slutlig 
behandling. För att välja lämpliga åtgärder är det viktigt att förstå vilka material 
som slutligen deponeras. Detta har den tillgängliga statistiken inte kunnat 
klargöra. För att i framtiden minska deponeringen ännu mer behövs bättre 
statistik att tillgå för att lägga resurser på att förebygga de material som utgör de 
största andelarna i deponicellerna. 
 
I de intervjuer som gjorts med anställda inom Skanskas nyproduktion är det 
några saker som är återkommande. Många upplever att det finns utmaningar 
kring att engagera underentreprenörer i avfallshanteringen, men samtidigt finns 
en insikt om att de problem som finns kring avfallssortering inte kan skyllas på 
underentreprenörer. Den avfallshanteringsplan för underentreprenörer som 
använts i projektet Juvelen är ett bra exempel på nya rutiner och verktyg som 
kan användas för att engagera underentreprenörer utan att belasta 
arbetsledningen avsevärt. 
 
Vikten av beställarens krav är något som ofta lyfts fram i intervjuerna. Att 
beställaren sätter höga miljökrav är i viss mån centralt för att möjliggöra hög 
kvalité på miljöarbetet. Att bygga miljövänligt kräver resurser som kostar pengar 
och i Sverige är det hård konkurrens om projekt och det gäller att kunna erbjuda 
beställaren ett billigt pris för att vinna anbud. Utmaningen ligger i att kunna ha 
ett högkvalitativt miljöarbete och samtidigt hålla ner kostnaderna. För att 
Skanska ska kunna nå sina långsiktiga mål krävs en bättre samverkan mellan 
byggbranschens alla parter där beställaren har ett stort ansvar i att beställa 
projekt med stort hållbarhetsfokus.   
 
I intervjuerna framkommer att den avfallshanteringsplan som Skanska tagit fram 
inte används i någon större utsträckning. Att ha en enkel mall för uppföljning av 
avfall är ett enkelt steg mot att effektivisera miljöarbetet. Vad som ligger bakom 
att den inte används i alla projekt har inte framkommit i intervjuerna men 
arbetsledaren som använt dokumentet menar att den kan göras mer förståelig och 
lättanvänd. 
 
En förutsättning för att Sveriges hållbarhetsarbete ska vara så välfungerande som 
möjligt är att alla arbetar mot samma mål. Här finns vissa skillnader mellan 
Skanskas målsättning om noll procent avfall till deponi och de nationella 
miljömålen om resurshållning inom byggsektorn. De nationella målen baserade 
på EU:s återvinningsmål för byggsektorn bygger på att så hög andel avfall som 
möjligt ska återvinnas och återanvändas, detta gäller det samtliga bygg- och 
rivningsavfall som branschen producerar.  Skanskas interna målsättningar om 
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noll procent till deponi gäller de primära avfallen som uppkommer på 
byggarbetsplatsen. Därför sorteras avfallet enligt fraktioner och fraktionen 
deponi undviks i största möjliga mån. Aktörer inom byggsektorn har i dagsläget 
ingen möjlighet att följa avfallsflödet och veta exakt vilken slutbehandling som 
blir aktuell för det uppkomna byggavfallet. Det framkommer att flera av de 
avfallsfraktioner som sorteras inte kan återvinnas hundraprocentigt, utan 
resulterar i sekundärt avfall efter slutbehandling som i värsta fall deponeras. Ett 
exempel kan vara de fraktioner av gips som skickas via avfallsentreprenören till 
ett återvinningsföretag som återvinner delar av returgipset och resten deponeras. 
En utveckling av Skanskas målsättning för deponiavfall kan vara att genom 
förebyggande åtgärder minska uppkomsten av spill som kan ge upphov till 
sekundärt avfall till deponi.  
 
Resultaten som framkommit genom intervjuerna anses hålla hög kvalitet och 
ligger till grund för analys och diskussion av projektets frågeställningar. På 
grund av arbetets omfattning på 15 hp fick intervjuerna begränsas till Skanskas 
egen personal från olika yrkesgrupper. Vid en större tidsomfattning hade fler 
personer inom andra yrkesgrupper kunnat intervjuats såsom underentreprenörer, 
inköpare och avfallsentreprenörer. Det hade kunnat resultera i ett bredare 
perspektiv och större möjligheter för ett mer omfattande och nyanserat resultat.   
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7 AVSLUTNING 
7.1 Slutsats 
Att nå en låg andel primärt avfall till deponi är i högsta grad möjligt. Det har 
Skanska bevisat i projekt där man uppnått en mycket låg procent deponiavfall. 
Resultatet från intervjuerna visar att engagemang, kommunikation och tid för 
planering är de viktigaste faktorerna för att nå en låg andel deponiavfall. Andra 
faktorer som utbildning och gott om plats på arbetsplatsen har pekats ut som 
viktigt för en väl fungerande avfallshantering, men anses inte avgörande för att 
det byggavfall som uppstår ska återvinnas. Nya arbetssätt för att samordna 
miljöarbetet i projektet har haft en positiv inverkan. Att skriva särskilda avtal 
med avfallsentreprenör för att förhindra att en fraktion som inte är godkänd för 
den avsiktliga behandlingsmetoden lämnar byggarbetsplatsen samt att kräva 
avfallshanteringsplaner av underentreprenörer är nya metoder som i vår studie 
har visat sig vara effektiva. 
 
För att uppnå långsiktiga målsättningar om klimatneutralitet kan arbetet med 
förebyggande av avfall utvecklas. Detta är speciellt viktigt för de material som 
kan generera sekundärt avfall som riskerar att deponeras. I framtiden krävs 
forskning för att ta fram nya tekniker för återvinning av materialen och se över 
alternativa material som har bättre förutsättningar för återvinning.  
 
För att byggbranschen ska nå framgång i hållbarhetsarbetet krävs det ett ökat 
engagemang och samordning mellan olika parter inom byggsektorn. Speciellt 
viktigt är att beställare behöver ta ett större ansvar för att hela branschen ska följa 
efter. Samarbetet mellan avfallsproducenter och avfallsentreprenörer behöver 
utvecklas. Återkoppling kring orsaker till fraktioner som deponerats och tydliga 
kvalitetskriterier för återvinningsbart material kan vara potentiella 
utvecklingsområden.  
 

7.2 Svar på frågeställningar 
 

 Varför ska andelen deponiavfall minskas? 
Byggsektorn i Sverige bör aktivt arbeta för att möta de förväntningar och 
målsättningar som finns internationell och nationellt. De produkter som 
används i byggproduktionen måste vara hållbara och hanteras på ett sätt 
som är så bra som möjligt utifrån ett livscykelperspektiv.  

 
 Vilka material går vanligtvis till deponering?  

Hur fördelningen ser ut av de icke-farliga material som slutligen hamnar 
på deponier är inte helt klarlagt. Det framgår i avfallsstatistik att 
avfallstypen mineralavfall är det som deponeras av avfallet som 
branschen genererar. Till mineralavfall räknas bland annat betong, tegel, 
mineralull och gips.  
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 Vilka är orsakerna till att deponiavfall uppstår på 

byggarbetsplatserna? 
Om planering för lämpliga fraktioner för avfallssortering görs uppstår 
inget primärt deponiavfall. Det kan dock hända att felsortering sker som 
leder till att återvinning utesluts och fraktionen måste deponeras. Risker 
för att fel i avfallshantering kan bero på okunskap, bristande engagemang 
och tidsbrist. 

 
 Varför är inte annan hantering än deponering möjlig? 

De alternativa metoder som finns för att återvinna mineralavfall är ännu 
svåra att tillämpa i praktiken. I vissa fall finns kriterier på avfallet för 
återvinning som är svåra att uppnå när materialet används på en 
byggarbetsplats.  

 
 Vad krävs för att avfallshanteringen ska fungera och generera en låg 

andel deponiavfall? 
För att minska deponiavfallet behöver man aktivt arbeta för att förebygga 
det. För att lyckas behövs ett högt engagemang för avfall- och 
hållbarhetsfrågor, kunskap och en vilja att lägga ner tid på 
avfallshantering. Utöver det kan nya avfallsförebyggande arbetssätt 
behöva tillämpas. 

 
 Kan andelen deponiavfall på byggarbetsplatserna minskas? 

Ja, det är i allra högsta grad möjligt att minska deponiavfallet.  
 

7.3 Rekommendationer 
Utifrån målsättningen att minska mängden deponiavfall resulterar arbetet i 
följande rekommendationer för det praktiska hållbarhetsarbetet i 
nyproduktionen: 
 

 I ett tidigt skede identifiera, se över och förebygga material som riskerar 
att deponeras. 

 Vid trånga arbetsplatser använda mindre kärl med tätare tömningsrutiner. 
 Arbeta med avfallshanteringsplaner i större utsträckning. 
 Klimat-, miljö- och arbetsmiljöansvarig involverad i den dagliga 

avfallshanteringen. 
 Långsiktigt utveckla den interna målsättningen kring deponiavfall för att 

involvera förebyggande av materialspill som kan ge upphov till 
sekundärt deponiavfall. 

 Avtala med avfallsentreprenören om att avfall som inte uppfyller kraven 
för återvinning inte får lämna arbetsplatsen innan omsortering har skett. 
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7.4 Fortsatta studier 

7.4.1 Kvalitetskriterier för byggavfall till återvinning 
Vad beror det på att viss mängd av ett material kan återvinnas medan en annan 
mängd av samma material deponeras? För att byggavfall ska kunna återvinnas 
ställs krav på exempelvis att materialet ska vara rent och torrt. Kan utförliga 
kvalitetskriterier underlätta sorteringen av avfall och leda till högre 
återvinningsgrad av potentiellt återvinningsbart byggavfall?  
 

7.4.2 Återvinningsgrad hos återvinningsbara material.  
Hur stor andel av de material som lämnar byggarbetsplatsen i återvinnings- eller 
återanvändningsbara fraktioner som till exempel gips, mineralull och 
fyllnadsmassor resulterar i nya produkter? Om delar av fraktionen inte kan 
återvinnas, bör då avfallsstatistiken hanteras annorlunda?  
 

7.4.3 Byggmetoder och materialspill 
Hur påverkar olika byggtekniker och metoder som prefabricerat och platsbyggt 
materialspillet? Går det att minska materialspill genom att byta byggmetod? 
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9 BILAGOR 
 

9.1 Intervju 1 – Yrkesarbetare samt skyddsombud, 35 års 
erfarenhet.  

 

Fet stil – E. Åkelid och M. Gunnesson 

Normal – Arbetsledare 

Vi hälsar välkommen och berättar att vi kommer hålla en intervju om hur 
avfallshantering kan se ut på olika projekt. Vi får okej om att spela in intervjun 
för att underlätta transkriberingen. Vi berättar bakgrunden till arbetet och att vi 
undersöker avfallshantering och möjligheter att nå en låg andel deponiavfall.  

Det beror mycket på beställaren vad de har för mål. Det är som på Juvelen där 
jag arbetade, där det var mörkgrönt. Där ska det inte vara deponi i 
överhuvudtaget, annars räknas det inte som mörkgrönt. Dessutom får det inte 
vara något som är farligt, lim eller fogskum eller så. Det får inte vara någonting 
som är giftigt. Allt ska gå genom kemdatabanken och godkännas, för att du ska 
nå upp till det mörkgröna. På det här projektet har du ju (miljöbyggnad) silver, 
det är ju en helt annan gradering, så här är det inte riktigt lika noga. Så det handlar 
om vad beställaren begär, för han får ju betala för det också om det ska vara höga 
krav. 

Tycker du att det finns en medvetenhet ute bland yrkesarbetarna vilken 
miljöklass man siktar på? 

Jo men vi försöker undvika till exempel deponi i den mån det går, vi försöker 
sortera så mycket det går. Nu har vi tagit hit en container för deponi men det är 
mest för de man skrapar ihop i lägenheter och sådant, alltså är det 
dammsugarpåsar och sådant går det inte att sitta och sortera, då gör det ingen 
nytta. Man kan inte sitta och skära upp de där påsarna och titta vad det finns i 
den, det går inte. Så det är väldigt lite, den deponin är så liten i jämförelsen mot 
det som åker iväg så det blir ju liksom ingen deponi när man ser till vikten. 

Vi har förstått att du har väldigt lång erfarenhet, men vad får man för 
utbildning eller genomgång i början av ett projekt kring avfallshantering 
och miljömål eller liknande? 

Först och främst får man veta vad man går efter (miljöklass) sen får man veta 
fraktionerna, brännbart, stål, fyllnadsmassor. Wellpapp ska ev. gå som separat 
fraktion. Isolering har vi separat här till exempel, det kan man inte blanda för då 
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går det som deponi. Håller man det separat kan ju alltid någon ta hand om det på 
annat vis. 

Hur skiljer det sig mellan projekten du har arbetat i? 

Det har blivit mer och mer att man inte ska ha någon deponi, för om man skickar 
iväg ett ton deponi, så gick det på 1200 kr per ton förut. Det är någon som ska 
sortera det, men kan vi sortera det här så slipper man den kostnaden och sen är 
det också bättre miljömässigt.  

Är det stor skillnad i ett projekt som till exempel Juvelen där man hade en 
målsättning på 0 viktprocent deponi? 

Ja men det blev det liksom mer. Där kollade den miljöansvarige t.o.m. min 
duschtvål, den var inte godkänd. Den fick inte jag använda, så det sträckte sig 
ända in i duschen de här miljövalen. Här bryr vi oss om vad som händer där ute 
och inte vad jag har i duschen. 

Om det skulle vara så att det sorteras fel i ett projekt, vad tror du att 
orsaken till det kan vara? 

Kommunikation det är jag ganska säker på. 

Från arbetsledningen? 

Ja och sen på vissa projekt finns mycket utländsk arbetskraft också. Det är inte 
säkert att de förstår precis exakt hur de ska sortera, för jag tror att det kanske inte 
är lika noga i vissa andra länder. 

Upplever du att det finns tillräckligt med kunskap generellt sätt kring hur 
man ska sortera? 

Ja det gör det, det gäller bara att få ut det också. Jag tror också att kunskap sprids 
på andra sätt, kommer det folk från andra byggen som haft högre krav så tar man 
ju med sig det till nästa projekt. Så det kan bli högre krav än det som är tänkt 
från början. Det är alltid lättare att sortera allt här så mycket det går, än att det 
ska köras på deponi, då kostar det pengar helt plötsligt. 

Hur upplever du att engagemanget för de här frågorna ser ut? Både hos 
yrkesarbetare och arbetsledare. 

Jag tycker att det blir bättre och bättre. Sen gäller det att få med sig 
underentreprenörerna också, de är inte största bovarna kanske, men de har lätt 
för att kasta grejer fast det inte skall kastas där. Ofta ser man ganska snabbt vem 
som har gjort det om det händer. Så då kan man gå på dem ganska fort, men dem 
hajar inte alltid. ”Aha trodde bara det var och kasta” säger dem. De kan vara lite 
slöa sådär och försöka komma undan. 
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Hur viktigt tror du att det är med ett högt engagemang för miljöfrågor hos 
arbetsledningen?  Påverkar det mycket eller finns engagemanget hos 
yrkesarbetarna ändå? 

Jo det är viktigt. Visst det måste finnas engagemang men jag tror också det är 
någonting som kunden kommer att kräva och efterfråga, att det ska vara 
miljövänliga material och liknande. 

Vi har ju gått in på det lite redan, men hur har det fungerat med 
underentreprenörer på olika projekt? 

Det är både och, vissa projekt är jättebra. 

Vad beror det på då? 

Ja… Det kan vara underentreprenörer som inte jobbat så mycket åt Skanska förut 
kanske? Som inte vet. Det kan vara mindre företag, sådana dagsländor som 
kommer som bara är där en dag. Får de sopor så bökar de in dem någonstans 
bara så de blir av med det, de tänker inte först. Men i överlag så är det bra, det 
är lika med elektrikerna, man får tala om för dem. Det ska gås igenom i 
introduktionen, det ska de veta. Det är ju arbetsledarna som talar om för oss vad 
som gäller på den här arbetsplatsen sen är det upp till oss och efterleva. 

Så du tycker att det finns ett engagemang, men ibland är det brist på 
kunskap hos underentreprenörer? 

Ja jag tror det, mest är det brist på kunskap, engagemang tror jag inte det är 
problem med egentligen. Det är inte alla gånger folk vet var man ska kasta och 
vad man ska kasta. Och tillslut när de inte vet så åker det iväg någonstans bara 
och då kan det bli fel. 

Sista frågan. Vilket typ av stöd/information känner du att du behöver ha 
från arbetsledningen för att det ska funka så bra som möjligt? 

Det är främst information, stöd behöver man ju ha om underentreprenörer inte 
lyssnar. Jag som skyddsombud har ju ganska stor makt vad gäller sådana saker. 
Lyssnar de inte på mig måste de ju lyssna på arbetsledningen, för det är ju 
arbetsledningen som beställt jobbet. Och lyssnar de inte på arbetsledningen ja då 
får de åka härifrån. Så enkelt är det.  

Här slutar intervjun och vi tackar vi den intervjuade för att han ställt upp. Den 
intervjuade får chansen att godkänna transkriberingen innan publicering.  
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9.2 Intervju 2 – Yrkesarbetare 8 års erfarenhet och 
yrkesarbetare 2 års erfarenhet 

Arbetet som yrkesarbetare i 8 respektive 2 år. 

Fet stil – E. Åkelid och M. Gunnesson 

Normal stil – Yrkesarbetare 

Vi hälsar välkommen och berättar att vi kommer hålla en intervju om hur 
deponihanteringen kan se ut på olika projekt. Vi får okej om att spela in intervjun 
för att underlätta transkriberingen. 

Vi har fått höra att Skanska har haft viss variation i resultaten när det 
kommer till att minska deponiavfall, där några projekt ligger på 0 
viktprocent till deponi medan andra projekt har fått en högre deponiandel 
än den målsättning som Skanska har. Vår förhoppning är att genom 
intervjuer med yrkesarbetare och arbetsledare hitta vad som gjort att det 
fungerat bra eller mindre bra så att man kan tillämpa framgångsfaktorerna 
på framtida projekt. Så ni får gärna tänka tillbaka på fler projekt ni har 
varit i och jämföra de med varandra.  

Så vår första fråga är vad ni får för typ av utbildning eller genomgång i 
början av ett nytt projekt, om ni får någon vill säga? 

Ja, inte på nytt projekt kanske men det var väl förra året vi hade någon som kom 
ut från Ragn-Sells och pratade och sen ibland kan det väl hända att något nämns 
på ett månadsmöte. Då kan det ju tas upp om vi har 0 procent vision på deponi 
och sådana grejer. Men inga andra genomgångar eller så när man kommer till ett 
nytt projekt.  

Har det varit så på alla projekt ni varit med i eller?  

Ja Skanska har väl olika mål på varje projekt och olika miljöklasser, silver, guld 
och allt vad det nu heter. Det är väl något man alltid får reda på, alltså vilken 
nivå projektet är. Men man har väl inte pluggat in alla de där.  

Tycker ni att det finns en medvetenhet om vad det är för miljömål man 
följer i projektet? Eller får man höra det och sen försvinner det ur tanken?  

Alla är väl medvetna om det tror jag, vi är rätt duktiga ändå tycker jag. Oftast 
brukar vi sköta oss ganska bra, det kan ju vara underentreprenörer som missköter 
sig lite för att de inte har samma koll så det är där det brukar vara största 
skillnaden.  

Vad tror ni orsaken är till att det blir så höga deponiavfall i vissa projekt 
eller att det blir deponi överhuvudtaget?  

Att man inte orkar sortera säkert, ja annars vet jag inte.  
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Upplever ni att det ofta sorteras fel? 

På grund av okunskap? Att man inte vet vart man ska kasta? 

Ja till exempel. 

Nej jag vet inte, det finns ju säkert bland en del men man är nog bara lat. För 
man vet väl ändå eller alltså det känns väl som man borde ha koll. Man har ju 
ändå gått igenom det någon gång så man vet ju vad som är brännbart och det står 
ju, vi har ju skyltar. 

Tycker ni att skyltarna är tydliga? 

Ja, eller det står ju brännbart, plast och så att det är väl hyfsat. Det är inte solklart 
men det är en vägledning och vi bör ju klara oss utifrån det. 

Upplever ni att placering av sorteringskärlen kan bli bättre, eller är det 
någon fraktion ni tycker saknas?  

Här är det bra i alla fall, ja, här är det ordning och reda. Men det beror ju mycket 
på vad man har för ytor på projektet och det är också väldigt olika. Oftast så står 
ändå containrarna på ett bra ställe och sen kan man ha små kärl där man arbetar 
som man sedan går och tömmer, så det brukar inte vara någon fara.  

Hur ser det ut med engagemanget på arbetsplatsen när det kommer till 
hållbarhetsfrågor och avfallshantering? Hur ser det ut tycker ni? Bland 
yrkesarbetare och arbetsledare, finns det ett stort engagemang? 

Det är väl också olika mellan varje projekt, men det är oftast hyfsat mycket driv 
på arbetsledaren sen följer väl vi bara det vi kan. 

Tycker ni att engagemanget skiljer sig åt mellan projekten?  

Nej det tycker jag nog inte, det är väl samma sak med att det beror lite på vilken 
nivå vi ska hålla.  

Tycker ni det är viktigt med ett stort engagemang för att det ska blir rätt? 

Ja men det är det väl, om man inte är det eller trycker på om någon slarvar och 
är lat då skiter det ju sig ändå. Så det behöver ju vara någon som är engagerad.  

Ni nämnde också det här med underentreprenörer, vad tycker ni om deras 
engagemang på byggarbetsplatsen? Bryr de sig lika mycket som er 
Skanskaanställda?  

Nej det tycker jag inte, inte alltid. Så det är väl där det ofta brister tycker jag.  

På vilket sätt? 
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Nej men de skiter väl ibland i det för att de inte betalar för det eller bryr sig väl 
inte om klassen eller sådär. Sen kan det ju vara en språklig kommunikation 
ibland som gör att det brister.  

Får de information om vilka direktiv som gäller? 

Ja det får de, det är ju upphandlat men det är väl inget som vi kanske har så stor 
koll på, men alltså det ska väl framgå. 

Vet ni om de får någon genomgång när de dyker upp första dagen? 

De ska väl få en men jag vet inte, det är arbetsledarens roll. 

Så ni upplever ändå att de oftast vet vad som gäller? 

Ja. 

Okej, vidare, vad känner ni att det krävs från arbetsledningen? Vad 
behöver ni för typ av stöd eller direktiv och vad förväntar ni er att de ska 
bistå med? Alltså vad krävs från deras sida för att det ska bli enkelt för er 
att arbeta och att allt ska fungera bra? 

Ta hit containrar med rätt anvisningar och sköta sådana saker. Säga till på 
arbetsberedningen vart man ska kasta saker. Sen ha koll på grejerna så om vi är 
osäkra ska vi kunna gå in och fråga. 

Är det något som ni saknar gällande utbildning eller känner ni att ni har 
koll på allting?  

Det är väl alltid bra om det är någon upprepning någon gång men man har ju koll 
på grunderna men sen blir det mycket som vi är lite osäkra på och så är det ju 
alltid.  

Ni nämnde att det var på månadsmötena som ni kunde prata lite om avfallet 
och liknande? 

Ja men då är det ju mer att vi inte ska ha mer än en viss procent deponi och 
sådana saker. 

Så det är bara då man pratar om det egentligen och inte tar upp det på den 
dagliga styrningen eller så?  

Nej, det tror jag inte vi brukar göra. Det var bara lite förra veckan när någon tog 
upp det, för vi har gått runt och städat lite och då togs det väl upp på grund av 
det. Men det var mest för att det skulle bli enklare sen att sortera för nu när man 
går och städar ligger det betongskrot blandat med brännbart och kanske lite 
isolering så då borde vi försöka hålla isär det lite bättre och plocka direkt istället. 
Då blir det lättare att få ut det i rätt kärl. 
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Okej, då känner vi oss ganska nöjda. Finns det något annat ni har tänkt på 
gällande avfallshantering i stort eller deponi? Är det något som ni har 
uppmärksammat när ni går där ute som skulle behöva förbättras på något 
sätt? 

Nej, men har man yta kan man ju ha många olika containrar men det är inte alltid 
man får de ytorna. För det tar ju mycket plats att ha alla olika fraktioner men här 
är det ändå ganska bra för här har vi ändå wellpapp och plast vilket man inte 
alltid brukar ha utan det brukar annars få gå som brännbart. Sen har vi separata 
för isolering och fyllnadsmassor samt brännbart och trä så vi har ju ändå det 
mesta här så det är bra. 

Så om ni varit på något projekt som var mindre bra vad var det då som 
saknades?  

Oftast är det väl inget som saknas men det är väl kanske det att det finns någon 
fraktion mindre som typ wellpapp eller isolering som kan vara lite dåligt. 

Vad gör man då i så fall? Slänger man det i deponi då? 

Ja det blir deponi med isoleringen och sen så blir väl wellpappen brännbart. 

Här slutar intervjun och vi tackar de intervjuade för att de ställt upp. De får 
chansen att godkänna transkriberingen innan publicering. 
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9.3 Intervju 3 – Yrkesarbetare, 21 år på Skanska 
Arbetet på Skanska i 21 år och totalt i branschen sen 1982 dvs 37 år.  

Fet stil – E. Åkelid och M. Gunnesson 

Normal stil – Yrkesarbetare 

Vi hälsar välkommen och berättar att vi kommer hålla en intervju om hur 
deponihanteringen kan se ut på olika projekt. Vi får okej om att spela in intervjun 
för att underlätta transkriberingen. 

Intervjun börjar med att den intervjuade går direkt in på ämnet utan att någon 
av oss hinner ställa en fråga. 

Platsbrist kan till stor del göra att det blir mycket deponi på ett trångt bygge. Å 
andra sidan arbetade nyligen på ett bygge borta vid Librobäck, där hade vi gott 
om plats men det blev jättemycket deponi där ändå vet jag. 

Okej, vad berodde det då på? 

Det var väl mer av bekvämlighetsskäl tror jag, ingen skötte sig riktigt eller vad 
man säger. Man måste vara hård där med att är det någon underentreprenör som 
lägger i fel fraktion då ska han få klättra ned där själv och lyfta upp det och inte 
bara låta det vara. Lite så var det på det förra projektet, att man bara lät det vara. 
Då blir det ju deponi därefter.  

Var det ingen i arbetsledningen som tog ansvar då och såg till att det blev 
rätt? 

Nej, inte riktigt. 

Okej. Vad får man för typ av utbildning eller genomgång i början av ett 
projekt? 

Att alla får det menar du? 

Ja, är det någon överhuvudtaget? 

Nja, egentligen har väl alla fått någon form av genomgång men kanske inte just 
för det bygget. Alla vet om hur man ska göra om det är någon specifik grej man 
ska kasta och var man ska kasta om det. 

Men när sker det då? Är det i början av projektet eller är det när man blir 
anställd? 

I början av projektet.  

Tycker du att den information som ges är givande? 
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Ja det tycker jag absolut att den är. Är man lite uppmärksam där så har man fullt 
klart för sig sen vad som gäller, hur man ska kasta och på rätt ställe. Mycket ska 
ju sorteras som farligt avfall också och det kan man bli bättre på. Om man har 
en halv tub av lim kanske den bara kastas i brännbart men det ska man inte göra. 

Om du tänker tillbaka på det tidigare projektet och jämför med 
avfallshanteringen på det nuvarande projektet, har det varit någon skillnad 
eller är det ungefär samma? 

Ja här är det faktiskt markant skillnad måste jag säga, ja faktiskt. Från dag ett har 
de varit rätt så noggranna och hårda med det här redan från början och det ska 
man ju vara. 

Pratar man mycket om miljömål och vilken certifiering man jobbar mot?  

Ja, jo det gör vi absolut, det vi pratar om.  

Upplever du att det finns medvetenhet bland yrkesarbetarna kring de krav 
och mål man jobbar mot? 

Jo men det tycker jag. Det är mest med underentreprenörer som det kan brista 
lite och att det inte fungerar riktigt fullt ut.  

Vi har förstått att en del deponiavfall uppkommer på grund av att det 
sorterats fel, vad tror du det beror på? 

Det kan vara att det inte kom så hårda krav från arbetsledningen gällande 
sorteringen och ett för lågt engagemang generellt. 

Vill du utveckla? 

Jo, men om det kommer ut en platschef eller arbetsledare så ska man kanske göra 
något åt det och kolla hur det blivit slängt. Därefter kanske ta tag i det på ett 
annat sätt och tillrättavisa dem som har slängt fel. Men nu blev det kanske inte 
riktigt så där.  

Så det rör sig snarare om brist på engagemang än brist på kunskap? 

Främst brist på engagemang, där var det så. Men det var också många 
underentreprenörer som var utländsk arbetskraft och där det nog även brist på 
kunskap.  

Hur är det med skyltning kring containrarna? Är det tydligt tycker du? 

Ja men det är lite olika mellan projekten, för på vissa projekt står det ju deponi 
och under vad det exakt omfattar likaså med fyllnadsmassor vad det omfattar; 
betongrester, sten, grus, kanske jord. Då ska man ju inte i med en massa 
armeringsjärn där vilket vissa får för sig att slänga med.  
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Tycker du att det har varit bättre skyltning på ”bra” projekt eller vad man 
ska säga? 

Jag tycker det egentligen var bättre skyltat på det tidigare projektet än vad det är 
här även fast det blev lite sämre utfört i det förra projektet. Här är det mer bara 
deponi, brännbart, metall, osv. men är man hårdare från början vilket vi har varit 
här då efterföljs det faktiskt riktigt bra. Det är bara någon gång som jag har sagt 
åt någon att den har slängt på fel ställe och då får man klättra ner och plocka upp 
det, då lär man sig också när man får ta rätt på det själv.  

Vi har redan pratat lite om engagemanget och intresset för 
hållbarhetsarbete och avfallshantering, du nämnde att det har varierat lite 
i olika projekt. Vill du utveckla det lite? 

Mm, jag tror att det lite har att göra med trivseln på bygget, för om man trivs och 
har ett bra gäng så efterlevs det på ett annat sätt än om man inte trivs. Som här 
nu med vårt gäng och alla underentreprenörer, här hälsar alla på varandra och 
snackar på ett bra sätt och på en bra nivå, det skapar verkligen trivsel. För ibland 
kan det ju bli språkförbistringar då vi tidigare arbetat med en 
underentreprenadfirma med utländsk arbetskraft där endast någon kunde nått ord 
på svenska och engelskan inte heller så bra hos de allra flesta. Då blev det 
nästintill teckenspråk som gällde och då är det inte så lätt att kommunicera kring 
arbetet.  

Upplever du att underentreprenörerna vet vad som gäller på arbetsplatsen?  

Nej, i alla fall inte i det tidigare projektet, där tillhandahöll Skanska allt material 
så underentreprenörerna bistod bara med arbetskraft. Ett exempel är när de var 
och hämtade säckar med bruk så täckte de inte alltid materialet efter sig, så under 
helgen när det regnade blev allt förstört och åkte i containern. Vilket medförde 
att flera pallar med bruk fick köras iväg och kastas. Det var ju visserligen 
fyllnadsmassor men det var ändå väldigt mycket som gick i deponi på grund av 
att det var så dåligt skött. 

Vad känner du att du behöver från arbetsledningen för att allt kring 
avfallshanteringen ska fungera bra för dig, stöd eller information till 
exempel? 

Nja, nu har vi haft sån tur med att vi bara är svenskar som arbetar just nu och har 
fått samma information inför bygget, så då fungerar det på ett mycket enklare 
sätt när alla förstår varandra. Det låter kanske inte så bra och jag är absolut inte 
emot utländsk arbetskraft utan jag tycker mer att vi ska arbeta efter samma mål 
och så blir det inte alltid.  

Tycker du att det i sådana situationer krävs ett större engagemang från 
arbetsledning för att få det att fungera? 
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Ja det tycker jag absolut. 

Här slutar intervjun och vi tackar den intervjuade för medverkan. Den 
intervjuade får chansen att godkänna transkriberingen innan publicering.  
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9.4 Intervju 4 – Arbetsledare, 3 år på Skanska – yrkesarbetare 
43 år på Skanska 

Arbetsledare på Skanska sedan 2016 samt yrkesarbetare på Skanska sedan 1976 

Fet stil – E. Åkelid och M. Gunnesson 

A – Arbetsledare 

Y – Yrkesarbetare  

Vi hälsar välkommen och berättar att vi kommer hålla en intervju om hur 
deponihanteringen kan se ut på olika projekt. Vi får okej om att spela in intervjun 
för att underlätta transkriberingen. 

Vår förhoppning är att genom intervjuer med yrkesarbetare och 
arbetsledare hitta vad som gjort att det fungerat bra eller mindre bra så att 
man kan tillämpa framgångsfaktorerna på framtida projekt. Så ni får 
gärna tänka tillbaka på fler projekt ni har varit i och jämföra dem med 
varandra. 

Du har alltså varit ansvarig för avfallshanteringen här på Juvelen? 

A: Ja men precis, jag är miljösamordnare på bashuset och egentligen kanske 
fortfarande. 

Okej och vad innebär det då? 

A: Här har det varit att vara en samordnande roll för att få ihop certifieringarna 
vi har tagit på oss att uppnå. Här har vi LEED platinum, mörkgrönt vilket är 
Skanskas egen klassificering där vi ska uppnå högsta nivån, grön arbetsplats guld 
vilket också är den högsta nivån så det behövdes verkligen någon som hade en 
övergripande ansvarsroll, så det är väl det jag har haft.  

Något som vi funderar lite på är vilken typ av utbildning eller genomgång 
kring avfallshantering som man har gett till yrkesarbetare och 
underentreprenörer i det här projektet? 

A: Ja alltså utbildning och utbildning, vi har i ett tidigt skede tagit fram en 
miljömanual till exempel och i den står det väl egentligen inte mer än att vi ska 
ha noll procent avfall till deponi. Tanken är att med hjälp av mallar och manualen 
ska få underentreprenörerna själv att tänka på vad de genererar för avfall och om 
de kan ta hand om avfallet i efterhand. Det vi har gjort är att vi har skickat ut den 
här miljömanualen där det står beskrivet vad det är som gäller och sen så har vi 
skickat ut mallar och en avfallshanteringsplan som vi kallar det och då ska man 
fylla i vilket avfall som man kommer generera under byggtiden och sen hur man 
tänker att man ska göra sig av med avfallet och då kan man se det som första 
filtret för att inte ta hit saker som blir deponi.  
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Så i min roll som miljösamordnare så får jag det dokumentet från 
underentreprenörerna där det står att vi kommer ha plast, trä och betong och vi 
kommer sortera det med brännbart, trä och fyllnadsmassor, då kollar jag och ser 
att okej det låter ju fair. Sen är det de som skriver att vi inte kommer ha något 
avfall överhuvudtaget men så vet man kanske till exempel att det är undertak och 
inser att det kommer de visst ha, då skickar man tillbaka och frågar hur de tänkte 
och får dem tänka om igen och skriva om avfallshanteringsplanen. Så det är väl 
ingen utbildning utan mer att man får dem att tänka själva, ett varv extra. Jag tror 
att det kanske är det som är lite grejen med byggbranschen som gör att man inte 
har kommit så långt som man borde utan man gör som man alltid har gjort, vilket 
inte är så bra alla gånger i miljösynpunkt. Så det är väl så vi arbetar här. Sen har 
vi haft Ragn-Sells som avfallsentreprenör och vi har haft jättebra kontakt med 
dem under byggtiden och dem har ju erbjudit att utbilda personal. Vi har haft 
dem här vid ett tillfälle på gröna veckan då dem pratade lite om avfall. Men 
annars är det inte så mycket mer utbildning än så.  

Här ansluter yrkesarbetaren till intervjun och vi väljer att köra en gemensam 
intervju för att kunna öppna upp för diskussion.  

Tycker du att det skiljer sig mycket från projekt där du varit innan? 

A: Det här är mitt första projekt som jag är på så att för min del har jag inget 
annat att jämföra med än det vi har gjort här. Men den här 
avfallshanteringsplanen tog vi fram i samband med mörkgrönt och mörkgrönt är 
ett ganska nytt arbetssätt. På Skanska har vi som mål att hålla deponiprocenten 
väldigt låg men när man ska komma ner till noll krävs det kanske lite extra 
åtgärder, då tog vi fram den här planen för att tänka till och undvika att ta hit 
grejer som blir deponi. Det är kanske ofta där man får problem, att man tar hit 
någonting som man måsta ha men man inte kan ta hand om i avfallssynpunkt 
och då är man ju körd. Så har vi gjort, du som har varit på fler byggen än jag, 
brukar man ha en avfallshanteringsplan? 

Y: Här på Juvelen har vi ju varit extremt noga med det där som brukar fallera på 
andra ställen, men här har det ju varit exemplariskt. Alla hjälps åt med det här. 

A: Ja det är väl det som är framgången.  

Y: Ja annars tror jag inte att det hade fungerat så bra om inte alla hade blivit 
engagerade. 

Vi har pratat lite med personer från andra projekt där man har haft en 
högre andel deponi än vad Skanska strävar efter och då verkar det som att 
många upplever att det sorteras fel. Vad tror ni kan vara anledningen till 
att det sorteras fel ibland? 
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Y: Det handlar nog om information, vi informerar om vart vi ska ha torr isolering 
någonstans och vi har brännbart och trä, rent trä. Så vi har ju kärl för att allt 
sådant. 

A: Det känns som att i början var det många som inte visste hur man skulle göra, 
så det var mycket okunskap.  

Y: Ja men det var det absolut.  

A: Det var mycket frågor kring hur man skulle sortera. Så initialt så fick vi lägga 
mycket krut på att påminna och hjälpa till. Jag vet att vi har fått plocka ut en del 
ur vissa kärl för att det blev fel och sen har vi tagit upp på möten och sagt att nu 
vart det fel av den här anledningen så nu kanske vi måste tänka om. Men har 
man en sådan gräns som noll procent deponi så är det ganska hårt, för det finns 
ju ingen gråzon utan allting måste vara noggrant. Det är kanske det som har skiljt 
sig åt, att alla har varit på tå eftersom man vet att det inte finns någon förlåtelse. 

Y: Nej men precis. Det blev en liten inkörningsperiod i början för man måste ju 
informera alla hur man ska bete sig med soporna och se till att alla städar efter 
sig efter varje arbetsmoment.  

Så det fanns inte riktigt tillräckligt med kunskap då till en början? 

Y: Nej. 

A: Det var många som tyckte det var jättekonstigt att man skulle försöka driva 
efter ett sådant högt mål och tyckte det var helt orimligt och att det aldrig skulle 
fungera. 

Y: Men bara en sådan sak som torr isolering, vart lägger man det någonstans? 
Eller om den är blöt? 

A: Men man hanterar det ju. Vi hade många möten med Ragn-Sells i tidigt skede 
för att ta fram riskfraktioner som kan bli till deponi och då har vi ju försökt att 
pinpointa vilka underentreprenörer som kan vara de som kan genererar 
riskfraktioner. Vi vet ju att betong kan vara en risk om det fastnar i andra saker 
så den har vi varit vaken på i grunden och stomskedet. Sen invändigt är det 
mycket isolering som man får se till att inte det hamnar bland annat och inte i 
brännbart, även undertaksplattor måste separeras och de får inte vara med vanlig 
isolering. Med det funkar så att man får påminna mycket, så är det. Sen så lär 
man sig av sina misstag. 

Y: Ja jo så är det. Som bland annat betongskrot som man skottar ihop i en 
skottkärra så är det en massa spik och skruv, då hade vi magneter som vi använde 
för att plock ur dem med, så det var väldigt noggrant. Riktigt seriös faktiskt. Så 
det går om man vill! 
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Ni sa att ni haft ett tätt samarbete med Ragn-Sells, har ni fått tydliga 
direktiv från dem? För när vi själva har undersökt informationen på 
hemsidan har vi haft lite svårt att förstå om material som till exempel 
mineralull går att återvinna eller inte. Har ni fått några direktiv? 

A: Det är verkligen olika, vi har haft en kontaktperson som jag har pratat ganska 
mycket med, eller i alla fall i början var det en jag pratade med. Han var med på 
startmötet och hjälpte till att ta fram riskfraktionerna och var väldigt hjälpsam 
när man ringde och frågade saker och ting. Sen så slutade han på den rollen men 
då hade vi blivit lite mer varm i kläderna så vi behövde inte lika mycket stöd, 
men hemsidan är ju en sak och verkligheten är en annan. Det baseras tydligen på 
kommuner, vissa kommuner kan ta vissa saker och vissa annat, så hemsidan är 
inte garanti för att det finns i länet. Så den har vi fått prova på när vi har fått 
information om en sak men sen var det kanske på ett annat sätt. Men jag tycker 
nog att det har varit mer hjälp än inte.  

Hur upplever ni att engagemanget och intresset för avfallshantering och 
hållbarhetsfrågor i stort är här på byggarbetsplatsen? Skiljer det sig åt från 
tidigare projekt? 

Y: Ja jag tycker det fungerar bra, det var i början som det blir som en 
inkörningsperiod men är man på hela tiden så sitter det tillslut tycker jag. Det är 
lika det här med miljöskåpen med sprayflaskor som har en speciell plats och 
batterier, det tycker jag också verkar bra.  

Så det känns som att yrkesarbetare också brinner för att det ska blir rätt? 

Y: Ja här tycker jag det är så, det måste jag säga. 

A: Vi har haft några eldsjälar som har orkat. 

Y: Ja och du är en av dem. Det måste nästan finnas någon sådan för har man 
ingen som bryr sig då sjunker nivån tillslut och sen är man tillbaka i det där 
gamla. Men det har vi inte fått chans till här. Däremot så har vi ibland tagit en 
timme då alla yrkesarbetare och underentreprenörer hjälps åt och städar i en 
timme om man har sett att nivån börjat sjunka. För den har en tendens att göra 
det, då kastas det lite hur som helst. 

A: Ja, speciellt när det är mycket att göra. 

Y: Ja precis, när det blir stressigt och så. 

A: Ja men det är som du säger, jag tycker att folk har varit väldigt duktiga trots 
att det alltid finns motsträvande personer. Men någonstans så har vi ändå fått 
med alla på tåget eftersom Skanska teamet har varit så himla noggranna. Vi har 
ju vetat från dag ett att vi måste göra det här fullt ut så det känns som att alla har 
varit duktiga på att påminna om det och sen så har underentreprenörerna hängt 
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med i arbetet. Sen är det så att de som varit anti har varit färre än de som varit 
för och då blir de lite bortmotade i det och sen så tror jag att vi har varit duktiga 
på att fira när det har gått bra. 

Y: Det är viktigt. 

A: Vi har också varit duktiga på att lyfta när det har varit bra saker även om vi 
kan bli bättre på det. 

Y: Ja så man slipper gå med pekpinnar och klaga, man måste ju även ge beröm 
om något är bra.  

A: Så har vi försökt att arbeta. Sen tror jag inte att jag hade orkat om folk inte 
hade varit så engagerade, för att det hade inte gått att göra själv. 

Y: Nej aldrig! 

A: Så då måste vi ändå säga att det har varit bra engagemang. Eftersom vi klarade 
det! 

Kul att höra! 

Y: Ja vi uppfyllde mörkgrönt. 

A: Ja vi har gjort allt vi kan. Så då måste man säga att det har gått bra.  

Vi har varit inne och pratat lite om det redan, men hur ser rutinerna för 
avfallshanteringen ut? 

A: Avfallshanteringen är en del av mörkgrönt så det är där det kommer ifrån, 
med det kravet. Det är med i hela kedjan, alltifrån när vi skickar ut förfrågningar, 
det är med i avtal, sen kommer det med i startmötet, det kommer med i 
inskrivning och sen är det den ständiga påminnelsen. Vi har till exempel 
miljöronder, vi kör skydds- och miljöronder varannan vecka för att belysa hur 
viktigt det är med miljöarbetet och sen så har vi miljömanualen som beskriver 
lite och sen avfallshanteringsplanen och det handlar mycket om att följa upp att 
det som är skrivet stämmer. Men i och med att vi dels har 
avfallshanteringsplanen så måste man ha koll på det och sen är de andra två 
punkterna i mörkgrönt, vi får inte bygga in något icke hållbart material och vi 
får inte använda farliga ämnen i kemiska produkter. Materialbiten gör att alla 
underentreprenörer ska logga allt material och då får man en extra chans att kika 
på avfall. Så om någon ska ta hit en gipsskiva kan man hålla koll på 
deklarationen och se vad det blir för typ av avfall, så det blir som en extra 
granskning för miljösamordnaren i det skedet. Så det är väl den rutinen vi har att 
vi granskar allt material och vi kollar på avfallshanteringsplanerna och är 
därefter stenhårda på plats.  
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Vem är det som har det största ansvaret att se till att det ligger rätt saker i 
rätt kärl? 

A: Vi har ju sagt att alla har ansvar för det, men det är väl vi två som har varit 
och grävt mest. 

Y: Det som har varit bra på den här arbetsplatsen som jag aldrig har varit med 
om förr är att man håller isär skyddsrond och miljörond. Så varannan vecka går 
vi skyddsrond och varannan miljörond och den ser man är precis lika viktig som 
skyddsronder.  

Blir det noggrannare då om man håller isär dem? 

Y: Ja och sen att man verkligen har kärl som är uppmärkta så man vet att här är 
det rent trä och här är det metallskrot, för har man inte något sådant så hamnar 
allt på golvet men här finns det ingen ursäkt till att det inte finns något kärl att 
kasta i. 

Flera vi pratat med nämner platsbrist som en utmaning då man inte får 
plats med så många olika fraktioner, har det varit bra med plats här eller 
har det gått att tränga in det ändå? 

A: Nej vi har ju inte haft mycket plats. 

Y: Nej här har vi verkligen haft platsbrist men det har fungerat ändå. 

A: Ja jag vet att vi hade en period då det var lite bökigt för man var tvungen att 
dra kärlen så långt, för någonstans är det lite så att för att sopsorteringen ska gå 
bra så måste det nästan vara lätt att göra rätt. Det var en period då vi fick bygga 
en extra våning på bygghissen där man kunna tippa kärl för att slippa dra det 
över massa gegga och grus på gården och då tyckte jag att det blev bättre, innan 
var det lite grymtningar över det.  

Y: Jag blev lite fundersam när vi inte fick ha någon container på gården utan vi 
skulle ha dem inne och jag tänkte hur ska vi få det här att fungera. Men nu visar 
det sig att det har fungerat klockrent tycker jag. 

A: Ja det gick ju bra. 

Y: Absolut. Alla har dessutom varit väldigt hjälpsamma med att kapa ner stora 
material så det blir lättare att hantera inomhus när containrarna ska fraktas ned i 
hissarna.  

A: Man kan nog inte skylla på platsbrist i all oändlighet tror jag. 

Y: Nej. Det går om man vill! 

A: Det kan bli lite dyrare och lite bökigare men det är klart att det går. 
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Har ni samarbetat med avfallsentreprenören för att förhindra felsorterade 
fraktioner som riskerar att bli deponi? 

A: Vi har skrivit i vårt avtal med Ragn-Sells i ett tidigt skede att om de upptäcker 
att ett kärl kan bli sorterat som något annat än fraktionen det är så ska de lämna 
det här och meddela oss att de inte kommer ta emot det för att det är blandat. Då 
får vi ta hand om det innan någon kan hämta det. Vi hade också med i tidigt 
skede att om det skulle skita sig och de kör iväg ett kärl där det blivit blandat så 
får de sortera det där borta men för en väldigt hög avgift. Då hade vi tiden att 
tänka igenom vad som skulle kunna hända men nu hade vi aldrig det problemet. 
Vi skickade aldrig något som blev omsorterat. 

Är det unikt för det här projektet att man skriver in det i avtalet? 

A: Ja vi hade ju ett eget startmöte i och med att det är så pass viktigt och de på 
avdelningen för hållbar affärsutveckling var väldigt noggranna med att det skulle 
stå med i avtalet vad som skulle hända om någon hos avfallentreprenören skulle 
tabba sig, för att vi inte skulle råka illa ut på grund av det. Sen står det ett 
automeddelande på alla sedlar som bokas av Ragn-Sells att “obs detta är ett 
mörkgrönt projekt och det ska vara noll procent avfall till deponi” vilket 
chauffören ska vara medveten om när fraktionerna blir hämtade för tömning.  

Det var en gång det höll på att bli illa för oss när mineralullen skulle hämtas, då 
hade vi sorterat mineralull och undertaksplattor i två olika fraktioner men 
chauffören hade sagt att vi lika gärna hade kunnat kasta allt i samma för att det 
ändå skulle till deponi. Men då hade han inte haft koll så då slet vi i stort sätt ut 
plattorna ur bilen. Så det gick bra till slut ändå. 

Y: Jag har jobbat i hela mitt liv med det här men jag har aldrig varit på något 
bygge där det varit så stort fokus på just det här vi pratar om nu, det har aldrig 
varit det. Och en anledning kan vara att man på varje arbetsplats borde ha någon 
huvudansvarig på det här och det har man inte haft på de andra ställena. Då har 
vi ju dig här, annars hade det inte fungerat här heller, det hade verkligen inte 
gjort det. 

A: Jag tror att det är bra att man har en arbetsledare som den här rollen, alltså 
miljösamordnare. Jag tror att det är många som sitter som projektingenjörer eller 
på inköp som brukar ha den här KMA rollen (kvalitets-, miljö och 
arbetsmiljösamordnare) men jag tror nästan det är bättre att man har en 
arbetsledare för då är man ute på plats mycket mer.  

Y: Ja absolut. Vi har ju skyddsombud, jag är ju det själv och försöker sköta den 
biten men det här är minst lika viktigt. Så det är något jag tror alla arbetsplatser 
borde ha, en arbetsledare som har hand om och sköter sådant. För det har jag 
aldrig varit med om förr på någon av Skanskas arbetsplatser. Att man 
överhuvudtaget kollar vart soporna hamnar någonstans i containrar.   
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Vi pratade ju om underentreprenörerna och den avfallshanteringsplanen 
som de fyller i, men hur arbetar Skanska med avfallshanteringsplaner i det 
här projektet?  

A: Ja den har jag gjort tror jag eftersom jag har köpt in mest material till Juvelen, 
jag har haft hand om innerväggar och målningen och allting så jag har haft koll 
på vad som tas hit ur vår aspekt.  

Y: Vi har ju gått runt och snokat i alla containrar här, även underentreprenörernas 
för att se att det inte finns något material eller kemikalier som inte får vara här. 

A: Ja, vi har verkligen granskat och kikat.  

Vi börjar på att bli klara, men hur arbetar ni för att förebygga att det blir 
byggavfall i stort? Eller gör man det? 

A: Menar ni generellt då med allt avfall eller bara deponin? 

Allt egentligen, vi har läst att Skanska arbetar utifrån avfallstrappan där 
man pratar om att i första steget förebygga avfall, sedan återanvända och 
återvinna och så vidare ända ner till att det blir deponi. Är det något man 
aktivt arbetar med för att förebygga avfall? 

A: Förebygger gör vi hela tiden i och med våra avfallshanteringsplaner och sedan 
tar vi inte hit något som vi inte kan ta hand om. Sen hade byggbranschen 
generellt kunnat bli bättre på att planera för att minska spill, det har vi kanske 
inte arbetat så mycket med som vi hade kunnat, noll procent deponi tog så stort 
fokus att man inte hade resurs och energi till att göra alla steg. Men jag tänker 
typ att nu är det här ett triangelformat hus och det är väldigt få saker som byggs 
i triangelform så det blir en del spill i koppling till det såklart, men visst hade 
man kunnat planera att köpa in gipsskivor som ger mindre spill eller köpa in 
plywood som är i bättre format eller ja med “just in time”-leveranser för att 
minska att material bli skadat. Så det finns jättemycket åtgärder man skulle 
kunna göra och man arbetar väl så gott man kan, men man hinner inte alltid med 
allt tyvärr. Jag vet inte vad mer man kan göra för att förebygga, jag tror att 
logistik är bra, att inte flytta runt saker för mycket och inte ha saker som ligger 
för länge. 

Y: Ja det är det ju. Man har ju alltid en APD-plan (arbetsplatsdispositionsplan) 
utvändigt vart allting ska stå men nu hade vi det till och med här inne, alla skulle 
ha sitt material på sitt ställe på våningarna här, så det fanns ändå någon ordning 
och det fungerade ganska bra det med tycker jag. 

Så ni upplever ändå att det i framtiden kanske kommer gå att minska avfall 
genom att lägga mer tid på mängdningen och sådant eller? 

Y: Ja.  
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A: Absolut, sen tror jag att man får komma på smarta material, isolering är ju 
ganska knöligt att återvinna än så länge och det är typ det material vi använder 
mest. Så det kanske är dags för något annat än det. 

Återvinner ni något isoleringsmaterial?  

A: När vi började med det här så skulle isoleringen vara ren, torr och fri från 
damm för att kunna återvinnas och det går inte. 

Y: Nej. 

A: Så tekniskt sett tyckte jag dem beskrev det som att man skulle öppna paketet 
och skicka tillbaka det, eller det var lite så det kändes. Så då blir det jätte 
jättesvårt, så ska man komma igång med någon effektiv åtgärd med isolering ska 
man nog kunna ta emot det fastän den är både blöt och dammig. Sen köper jag 
att det kanske inte ska vara betongrester i. Så det har varit lite svårt. 

En kort fråga till bara, hur upplever ni att det är med skyltning och så vid 
containrarna i jämförelse med tidigare projekt? Är det tydligt vad man ska 
slänga vart? 

Y: Nej, på ett tidigare projekt så fick man gissa lite, låg det virke på ett ställe så 
fick man chansa på att det skulle vara där, det fanns ingen skyltning alls.  

A: Men här då? Har vi haft det? 

Y: Här har vi haft skyltat på varje fraktion. 

A: Sen har vi försökt ställa tillbaka alla fraktioner på samma ställe igen så det 
ska vara lätt och att man blir lite van.  

Y: Jag tyckte nog nästan att det blev lättare när vi hade så här med tunnor inne, 
nu kan man inte missa.  

A: Precis, nu har vi sådana här 660 liters kärl som man fyller och tömmer. 

Tror du att det är viktigt att det är bra skyltat för att det ska bli rätt? 

Y: Jo men det är det ju absolut.  

A: Har du väl börjat fylla en brännbart och sen så börjar du fylla med något annat 
så är det då man får problem. Brännbart är rätt känsligt. 

Y: Sen märker man ju vissa underentreprenörer som kommer och frågar om 
något är brännbart, så alla vet inte. Till och med jag går ju och frågar vad saker 
är för något ibland.  

A: Ja jag vet inte heller allting så då får jag ringa till Ragn-Sells och fråga. 
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Y: Men har man skyltar där det står brännbart och sen listat vad det innefattar är 
det mycket lättare. Så det är viktigt med tydlig information. Annars blir det att 
man chansar och så kastar man allt i brännbart.  

Y: slutligen vill jag påpeka att ska det här fungera ska man ha en arbetsledare 
som är en riktigt eldsjäl inom det här och det har vi verkligen haft här. Så skulle 
det vara på alla arbetsplatser.  

Här slutar intervjun och vi tackar för att de intervjuade tagit sig tid och ställt 
upp. De intervjuade får chansen att godkänna transkriberingen innan 
publicering.  
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9.5 Intervju 5 – Arbetsledare, 1 års erfarenhet 
Fet stil – Intervjuare - E. Åkelid och M. Gunnesson 

Normal stil – Arbetsledare 

Vi hälsar välkommen och berättar att vi kommer hålla en intervju om hur 
deponihanteringen kan se ut på olika projekt. Vi får okej om att spela in intervjun 
för att underlätta transkriberingen. 

Jag har jobbat på Skanska i ett år lite drygt, jag började i mars förra året. Sen så 
sommarjobbade jag sommaren innan dess på Juvelen där det är mycket fokus på 
att projektet ska uppnå mörkgrönt på Skanskas gröna karta och det ska vara 0 
viktprocent deponi. Skillnaden mellan projekten beror till stor del på vad 
beställaren kräver. Det är många gånger upp till beställaren vilken nivå man ska 
ligga på för det kan ju bli dyrare och bygga också om det krävs vissa delar. Att 
ha deponi kostar ju mycket pengar, å andra sidan kostar det också att till exempel 
välja andra materialval och för att nå de mörkgröna. Sen är ju frågan om man ser 
till livscykelanalys så kanske det inte är så dyrt egentligen över tid. Jag tror 
många beställare kommer nog kräva mer framöver till exempel gällande noll-
utsläpp och sådär.  

Vad får yrkesarbetare och underentreprenörer för typ av utbildningar eller 
genomgångar i början av projekt och under projektets gång? 

Jag hade ansvaret för kontakt med avfallsentreprenören i början men nu har en 
annan arbetsledare tagit över. Då var en säljare från avfallsföretaget här 
tillsammans med en annan person från deras kontor som var expert på just det 
här med återvinning. Han var här vid ett tillfälle och pratade lite om det här med 
återvinning. Det finns upptryckta foldrar vad gäller sortering och 
avfallsentreprenören är ganska på också när det kommer till nya skeden i den här 
produktionen när vi kommer invändigt, då kommer det bli andra fraktioner och 
det finns ganska tydligt vad som ska vara för vilken del. Arbetar man med 
grunden och plattan då är det ett visst antal fraktioner sen när man kommer 
invändigt då är det mycket mer fraktioner. Så det är väl vi här inne som styr det 
ganska mycket, vad som behövs där ute och så. Sen har vi inte haft så mycket 
med utbildning att göra, det är ju mycket med information och är det något man 
undrar över så brukar dem lösa det.  

Skiljde det sig mycket åt mellan ditt tidigare projekt Juvelen och ditt 
nuvarande projekt? Var det större fokus på hållbarhetsarbetet? 

Nu var ju jag bara där några veckor över sommaren, så det är lite svårt att säga. 
Men ja det var lite mer fokus på att vi måste nå upp till kraven, eftersom det var 
höga krav på det projektet. Vi har ju krav här också på miljöbyggnad silver och 
de kraven ska man ju uppnå annars kan det ju bli problem när man lämnar över 
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produkten. Det var mer fokus där (Juvelen) eftersom det är mörkgrönt. Här har 
vi också stort fokus, men är inte lika styrt utifrån avtal på det sättet.  

Vad tror du orsakerna till att det ibland sorteras fel kan vara? 

Dels kan det vara att folk är stressade, att man inte inser vad som står på 
skyltarna. Det kan vara avsaknaden av vissa skyltar och att det inte är tillräckligt 
tydligt. Det kan bero på språkförbristningar, att folk inte kan läsa skyltar. Här 
har vi inte det problemet nu eftersom det är i princip bara svensk arbetskraft. 
Mycket ansvar ligger på den som är ansvarig för återvinningen också, att man 
kollar djupt i de containrar som finns och ligger det något som inte ska vara där 
så tar man upp frågan på nästa daglig styrnings-möte och påminner om hur det 
ska kastas. För några månader sedan var det en underentreprenör som slängde 
Wellpapp i brännbart, så vi var tvungna att tömma den brännbara i och med att 
wellpapp får man ju också betalt för. Nu höll han ju på ett tag men om det inte 
är någon som informerar så kanske underentreprenören tror att det ska vara så. 
Vi tog upp det och då började han sortera rätt. Utöver att information är viktigt 
bör man underlätta att göra rätt också med skyltar, att det finns tillräckligt många 
fraktioner och att det finns fraktioner nära där man jobbar. Till exempel genom 
att ha fraktioner nära hissbryggan så man inte behöver gå så långt.  

Hur upplever du engagemanget och intresset för hållbarhetsfrågor på 
byggarbetsplatsen? Hur ser engagemanget ut bland yrkesarbetare, 
arbetsledare och platschef? 

Det är lite olika, lite blandat. Det är som i samhället i stort.  

Märkte du någon skillnad på engagemanget på tidigare projekt till exempel 
Juvelen? 

Man lade mer tid på det där. Då hade man en arbetsledare som jobbade väldigt 
mycket med avfallshanteringen. Det var mycket fokus på det. Lägger man mer 
tid så kan man ju vara mer engagerad också. Sen blir det ju det en arbetsuppgift 
i förhållande till allt annat som man måste prioritera. 

Hur ser rutinerna kring avfallshanteringen ut? Vem kontrollerar att det 
blir rätt? Vem har ansvaret för kontakt med avfallsentreprenören? 

När jag hade ansvaret tittade man på hur det ser ut. Sen så kan man inte vara med 
hela tiden och titta om det är någon som slängt fel. Det är svårt att se vad som 
finns i botten av en container om det slängts saker över. Jag tror att arbetsledaren 
som har ansvaret för avfallet ringer till avfallsentreprenören när det är dags för 
tömning och tittar hur det ser ut. Om det är saker som ska inte ska vara där så 
kommer de ta kontakt med henne som förmedlar det vidare. 

Kontrollerar man avfallet i samband med någon rond? 
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Ja det finns skyddsronder och miljöronder, de ska egentligen vara separerade 
men går även att köra tillsammans. Under miljöronden blir det bland annat fokus 
på avfallssortering och kraven mot miljöbyggnad (silver). Man kontrollerar att 
det inte finns några ämnen som inte är tillåtna eller produkter som det inte finns 
dokumentation på. Vid skyddsronden är det mycket allmän ordning och hur det 
ser ut, om folk kastar saker där man står och går, då är det viktigt att plocka bort 
och då blir det ju lättare att sortera också. 

Hur upplever du att det har fungerat med underentreprenörer på projekten 
du arbetat i. Upplever du att underentreprenörer vad som gäller kring 
avfallshantering. Vilken utbildning får dem? 

Jag tycker jag det fungerar. Det har hänt tidigare att underentreprenörer har 
slängt fel, men jag tycker att de ofta har koll på vad som får slängas i vilket kärl. 

 

Ges någon speciell information när man tar in en ny underentreprenör eller 
litar man på att de vet hur de ska sortera?  

Vid inskrivningen har man en genomgång, men då är det mer fokus på 
förbrukningsmaterial och vad man får använda inom miljöbyggnad och att 
inbyggnadsmaterial ska loggas. Sen är kanske inte jättestort fokus på det som 
blir över efter arbetet och som ska kastas. I och med att det är svensk arbetskraft, 
förstår alla och det har inte varit några problem heller att de kastar fel upplever 
jag. Skulle det vara så att det är väldigt många underentreprenörer som kastar fel 
att informationen inte går fram eller att de inte förstår vad som står på skyltarna 
då får vi ju i så fall ta ett omtag och vara tydligare vid inskrivningen. Jag tycker 
att det är ganska tydliga skyltar, sen är det många av dem som varit på många 
byggen tidigare och vet att de ska avfallssortera i fraktioner också.  

Hur upplever du samarbetet med avfallsentreprenören? Får man 
återkoppling? 

Det finns en hemsida där man kan se hur mycket man kastar. Där kan man få 
ganska mycket egen återkoppling och se hur vi ligger till i förhållande till de 
olika fraktionerna. Jag hade tätare kontakt med avfallsentreprenören under tiden 
när vi hade det lite meckigt med sanering av gamla fjärrvärmerör. De är ganska 
duktiga på att komma snabbt. Ringer man så kommer de samma dag eller dagen 
efter. Det funkar bra. 

Finns det en avfallsplan för projektet? 

Jag är osäker på om vi använder just det namnet men jag har för mig att det kan 
vara något som tas upp i startmötet, man pratar om olika fraktioner och de olika 
skedena. Avfallsentreprenören har tryckt upp en plansch där man kan se lite i de 
olika skedena. Då ser man ungefär vilka fraktioner man behöver sen kan det bero 
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på vad det är för byggnad man gör också. Men man ser man ju i stora drag hur 
det kommer se ut.  

Hur arbetar ni för att förebygga att det blir byggavfall i stort? 

Man försöker tänka på att inte ta i för mycket vid mängdning av till exempel 
betong. Men det är också en balansgång, för ligger man precis på gränsen och 
det inte betongen räcker, då måste man köra en hel transport till och man måste 
blanda minst en halv kubik ungefär. Så där är en balansgång, så det blir ju alltid 
lite spill vad gäller betong. När man mängdar försöker man att inte ta hem för 
mycket. Dels är det en ekonomisk kostnad när du måste kasta det, men det kostar 
ju även att återvinna det. Jag tänker att man ska vara ganska noga i slutet. Nu 
håller jag på med cellplast, jag har gjort två stora beställningar och då ska man 
vara ganska noga i man inte får en stor mängd cellplast över.  

Kan man inte sälja tillbaka sådant om det blir mycket över? 

Ja, blir det jättemycket kanske man kan göra det, men då blir ju det också en 
kostnad för retur. Sen är det ju inte alltid de tar tillbaka också. Men det kan vara 
svårt också, det blir ju avfall, tyvärr är det ju så.  

Upplever du att det skulle gå att minska byggavfallet om man la mer tid på 
mängdningen, behöver man ha sådan stor marginal?  

Jag vet inte det är svårt att säga, det kan diffa lite också, man vet inte exakt hur 
mycket man behöver. Man behöver ha lite marginal, sen kan man ju fundera på 
vad som ska hända med det som blir över. Vad kan betongfabriken göra med 
det, kan de gjuta någonting, betongklumpar eller någonting annat, eller går det 
att torka och återvinna sen som ballast till exempel? 

Här slutar intervjun och vi tackar för att den intervjuade tagit sig tid och ställt 
upp. Den intervjuade får chansen att godkänna transkriberingen innan 
publicering. 
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9.6 Intervju 6 – Arbetsledare, 12 år på Skanska 
Arbetsledare sedan 2007 

Fet stil – E. Åkelid och M. Gunnesson 

Normal – Arbetsledare 

Vi hälsar välkommen och berättar att vi kommer hålla en intervju om hur 
deponihanteringen kan se ut på olika projekt. Vi får okej om att spela in intervjun 
för att underlätta transkriberingen. 

Vår första fråga är vad ni får för typ av utbildning eller genomgång i början 
av ett nytt projekt? Och vilken typ av utbildning/information som ni ger till 
yrkesarbetarna gällande avfallshantering? 

Vi försöker alltid att sortera och helst så mycket som möjligt. Det brister oftast 
när det kommer till plats, vi skulle kunna ha 10 fraktioner kanske men det har vi 
inte plats för och då kan det finnas risk för att en deponi dyker upp, vilket inte är 
bra. Men jag har ju bara gått de ”tre första åren” som det hette och är den 
utbildning som jag har fått och där var man och nuddade vid lite allting. Sen tror 
jag det beror mycket på hur man är själv, jag sorterar ju hemma så jag är ganska 
på när det gäller just sopsortering. Så jag tycker att man ska sortera så mycket 
man kan och i mån av plats. 

Vad får yrkesarbetarna höra från er arbetsledare? Går man igenom vilka 
fraktioner som finns eller tar man hit avfallsentreprenören som får gå 
igenom det med alla? 

Vi tar nog hit Ragn-Sells vilka är de vi arbetar med just nu, det kan ju vara lite 
olika beroende på vad vi har för ramavtal. Men då tar man hit de när man börjar 
projektet vid ett startmöte, då går de in och tittar på hur projektet ser ut och om 
vi tänkt ha sopsortering på plan eller vill ni ha någon från Ragn-Sells som 
kommer och sorterar. Utifrån det får man bygga upp någon slags hantering. 
Lagbasen är också med under startmötet som representant för yrkesarbetarna. 

Och sen är det lagbasen då som för vidare informationen till 
yrkesarbetarna? 

Ja eller vi tillsammans för det vidare och går igenom alla fraktioner. Vi brukar 
ha som en brygga, eftersom vi har varit här i 10 år är allt ganska lika, men den 
funkar så att man kan tippa ut avfall inne i från huset ner i containrarna och det 
håller lagbasen ordning på. Våra yrkesarbetare har en parameter med i sitt 
lönesystem som styrs över hur bra man sköter sopsorteringen, så sköter man den 
bra så får man fullt på den parametern. Om de då sköter den tillsammans med 
några andra parametrar så får de sin maxlön. Då blir det ju väldigt noga när vi 
har underentreprenörer här att de kastar rätt för annars påverkar det våra egna 
arbetares löner, därför är lagbasen väldigt noggrann med att kontrollera vad 
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underentreprenörerna kastar och vart. Sen är det ju så att alla som ska arbeta på 
det här projektet kommer på en introduktion som innehåller den information som 
krävs som sopsorteringen bland annat. 

Det här med lönesystemet, är det något som finns på alla Skanskas projekt?  

Alltså jag tror att det systemet finns i distrikt Uppsala i alla fall. 

Upplever du då att det är en morot för yrkesarbetarna? 

Ja men absolut, det är det. Jag tror nog att det hade fungerat ändå men det 
fungerar absolut när det är med i lönen.  

Vi har förstått det som att en orsak till att det har blivit mycket deponiavfall 
i vissa projekt är att det har sorterats fel eller att det inte har varit helt 
tydligt vart saker ska kastas. Vad tror du att orsaken till det skulle kunna 
vara? 

En orsak kan vara som jag sa innan att det är ont om plats. Det kanske är ett litet 
projekt eller att man till exempel bygger mitt inne i Stockholm och bara har plats 
för huskroppen och inga arbetsområden. I dessa fall kanske man bara kan ha en 
container, det kan vara en anledning. Det är inte rätt men det kan absolut vara en 
anledning. Sen handlar det nog om hur engagerad man själv är, det krävs ju 
engagemang för att det ska fungera och man måste vilja sortera för vill man inte 
så gör man inte det. Vi kan säga till alla att sortera men gör man ändå inte det så 
kan vi ju inte avskeda dem från arbetet. 

Tycker du att det är tydligt där ute med vad som ska slängas vart när det 
kommer till skyltning? 

Det är väl lite si och så, vi försöker hela tiden att sätta upp skyltar på alla 
containrar men sen är det tömning och då sätter man inte tillbaka skyltarna efteråt 
eller så sitter dem kvar på när det töms så att skylten kastas så containern kommer 
tillbaka utan skylten. Så skyltningen är lite sådär, det skulle kunna bli bättre. När 
vi har vår sopbrygga så brukar vi göra egna skyltar och sätta upp för att man ska 
veta vilken fraktion som står där. 

Men upplever du att det finns tillräckligt med kunskap ute bland 
yrkesarbetarna?  

Absolut, eller i alla fall dem jag arbetar med här. Dem är medvetna och blir bättre 
och bättre tycker jag och det blir ju vi också. Det är ju ett ganska hett ämne nu 
det här med skräp och sopor så man tänker nog på det ganska mycket.  

Vi funderar lite över engagemanget på byggarbetsplatsen, dels hur 
engagerade yrkesarbetarna, arbetsledare och platschefer är gällande 
miljöfrågor. Hur ser du på det? 
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När det kommer till sortering så är vi ganska bra men just hållbarhet och grönt 
tänkande för att göra av med lite energi och sådant kanske vi inte är riktigt lika 
bra på, om jag säger bara hur jag känner. Jag tror att skräp och sådant är vi ganska 
medvetna om och sorterar men just klimatfrågor och sådant är vi inte lika 
framme. Det är nog inte något man engagerar sig lika starkt i men det kommer 
nog komma tror jag.  

Är det lika stort engagemang hos alla yrkesarbetarna, arbetsledare och 
platschefer tycker du? 

Nej det är nog inte det, jag tror att det är mer från tjänstemännen alltså 
arbetsledare och platschefer, vi är nog lite längre fram där. Så känner jag men 
det är som sagt bara i min närhet.  

Hur ser rutinerna för avfallshanteringen ut? Hur ofta pratar man om det? 
Tar man rundor? 

Vi har ett startmöte där vi kommer fram till hur vi kommer ha det och vilka 
fraktioner som kommer finnas från början och hur det under projektet förändras. 
Det krävs olika fraktioner till olika moment, grunden och stommen som byggs 
först har vissa fraktioner och sedan börjar man invändigt och då tillkommer vissa 
andra, till sist gör man i ordning marken runtomkring och då krävs det vanligtvis 
inte lika många fraktioner.  

Tar man upp något om det på månadsmöten eller liknande? 

Nej, så som vi har det här så har vi bestämt från början vad vi ska ha och sedan 
är det lagbasen som informerar om när det är fullt och måste tömmas.  

Finns det någon som är extra ansvarig för att kontrollera att saker har 
slängts rätt? 

Ja, i vårt fall så är det lagbasen som gör det. Han sköter det utan att någon måste 
be honom om det, han tar initiativet själv för att han är intresserad av det.  

Har det sett olika ut i olika projekt du varit med i eller fungerar det på 
samma sätt? 

Jo men det har det gjort, jag har varit i andra projekt där den dåvarande 
avfallsentreprenören hade en person som var på bygget hela tiden och gick runt 
och sorterade och plockade skräp. 

Hur ser kontakten ut med avfallsentreprenören ut? 

Den tycker jag nog är ganska bra, en tidigare kollega som hade kontakten med 
avfallsentreprenören skötte allt via hemsidan där man kunna beställa tömningar 
och hålla kontakten, jag däremot brukar ringa beställa tömningarna. Sedan får 
man en månadsrapport som visar hur man ligger till. 
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Är det något du saknar med den rapporten? För då får man se sitt avfall i 
vikt eller? 

Nej inte direkt, vi har också ett Excel där vi själva fyller i varje månad så vi ser 
hur mycket avfall vi har haft. 

Får man någon typ av återkoppling från avfallsentreprenören om det skulle 
bli fel?  

Okej, ni menar att vi skulle få veta till exempel att containern vi körde iväg idag 
blev deponi på grund av det här och det där? Men nej det får vi inte, det är först 
i månadsrapporten som vi kan se vad som hänt med materialet efter att det har 
lämnat oss. Satt så bra är det inte eller vad man ska säga. 

Är det något du önskar skulle vara bättre på något sätt? Alltså kontakten 
med avfallsentreprenören? 

Jag vet inte, man litar ju på dem känner jag. Men skickar jag en träcontainer så 
räknar jag med att den går till trä också. Sen om dem hittar någon betongklump 
i botten och säger att allt blev deponi så vet jag inte om det.  

Du har varit inne lite på det här med underentreprenörer, berätta gärna 
mer om vad du tycker fungerar bra eller mindre bra från deras sida. 

Jag tycker att det har fungerat bra, i alla fall vid det här projektet. De slänger rätt 
och lagbasen säger till direkt om det är något som slängs fel och då kommer han 
in här och är förbannad men så löser vi det enkelt. Då får man informera 
underentreprenörerna så att de sköter sig, dem flesta gör allt väldigt bra. Visst 
kan det uppstå incidenter men det är inget allvarligt eller så men just då i stunden 
kan det vara det värsta som har hänt.  

Du nämnde att när underentreprenörerna skrivs in så får dem någon 
information om hur det går till, upplever du sedan att dem vet vad det är 
som gäller? 

Lite si och så faktiskt. 

Okej, vad tror du det kan bero på? Är det brist på engagemang eller är det 
okunskap? 

Jag tror att för en del så är det lite nytt, en del som inte är bekväma med det och 
då lyssnar man kanske inte lika lätt eller engagerar sig lika bra. Men har man 
alltid gjort det och arbetat med det så blir det mer självklart fast man drar 
informationen varje gång någon kommer hit och skrivs in och får höra att vi 
sorterar sopor och har kemikalieskåp där man ska ha farligt avfall och lampor, 
så de får ju reda på allting men man snappar alltid upp olika. Men större delen 
tycker jag nog köper det bra. Men jag tycker inte att det är något jättestort 
problem. De flesta försöker. 
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Finns det en avfallsplan i det här projektet? 

Det vet inte jag men jag tror inte att vi har någon avfallsplan, vi har mycket 
planer men det ska vara att förra platschefen ska ha gjort någon men det är inget 
vi återkommer till. Vi följer upp hur mycket kilo sopor vi har. 

Okej, nu har vi väl bara en sista fråga kvar. Då undrar vi lite om ni arbetar 
för att förebygga avfall och spill genom mängdning eller liknande? 

Ja men det gör vi, det går väldigt mycket tid till det. Vi mängdar för varje rum 
och lägenhet. 

Är det samma på projekten du varit på eller har det varit slarvigare på 
något? 

Nej principen är densamma. Man försöker alltid att beställa så exakt som möjligt 
men man lägger sig alltid lite i överkant utifall något skulle gå sönder men annars 
bara för att vara säker på att det ska räcka. Men det går säkert att göra bättre.  

Okej, ja men man kanske måste prioritera andra saker före ibland.  

Ja precis, men sopor är viktigt, absolut. Men det känns som att vi försöker i alla 
fall. 

Jag hade en till fundering, har ni något deponimål för det här projektet? 
Alltså att ni ska hålla er under en viss procent? 

Ja det har vi, jag tror vi skulle hålla oss under fem procent och än så länge ser 
det bra ut och det här projektet ska vara klart till början av sommaren.  

Här slutar intervjun och vi tackar för att den intervjuade tagit sig tid och ställt 
upp. Den intervjuade får chansen att godkänna transkriberingen innan 
publicering.  
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9.7 Intervju 7 – Arbetsledare, 4 års erfarenhet 
Fet stil – E. Åkelid och M. Gunnesson 

Normal – Arbetsledare 

Vi hälsar välkommen och berättar att vi kommer hålla en intervju om hur 
deponihanteringen kan se ut på olika projekt. Vi får okej om att spela in intervjun 
för att underlätta transkriberingen. 

Vi har fått höra att Skanska har haft viss variation i resultaten när det 
kommer till att minska deponiavfall, där några projekt ligger på 0 
viktprocent till deponi medan andra projekt har fått en högre deponiandel 
än den målsättning som Skanska har. Vår förhoppning är att genom 
intervjuer med yrkesarbetare och arbetsledare hitta vad som gjort att det 
fungerat bra eller mindre bra så att man kan tillämpa framgångsfaktorerna 
på framtida projekt. Så ni får gärna tänka tillbaka på fler projekt ni har 
varit i och jämföra de med varandra.  

Så vår första fråga är vad ni får för typ av utbildning eller genomgång i 
början av ett nytt projekt, om ni får någon vill säga? Och vilken typ av 
utbildning/information som ni ger till yrkesarbetarna? 

Det finns väl egentligen inte någon direkt utbildning utan det är mer det vi har 
upplysande vid inskrivningen och där förklarar man ju vilka fraktioner som finns 
på arbetsplatsen och att man ska sortera efter dem. Sen är det väl kanske inte så 
mycket mera utbildning, vi har väl haft lite på den gröna veckan vi hade i fjol 
och då fick Ragn-Sells komma ut och prata lite om sig och förklarade lite men 
annars är det inte någon direkt utbildning.  

Är det ni arbetsledare som håller i den då när de kommer till inskrivningen?  

Ja det gör vi. 

Pratar man någonting med underentreprenörer när dem kommer och gör 
sina första dagar? 

Ja det är samma inskrivning för dem också. Sen står det i deras avtal att dem ska 
sortera så som vi gör enligt fraktionerna på arbetsplatsen. Det är nog inget mer 
noggrant än så.  

Vad tror du är orsaken till att det blir felsorterat i vissa projekt? 

Det gäller att lägga tid på det och upplysa, förklara och vara tydlig med hur och 
vad man ska sortera. Sen kan jag väl tycka själv också att det är svårt när vi 
använder en del produkter som kan vara svåra att avgöra i vilken fraktion de ska 
kastas. Informationen från Ragn-Sells kan vara lite svår att förstå i sådana lägen. 
De har sina färdiga broschyrer där det står hur man ska sortera men gällande de 
lite svårare materialen brukar de kunna ha lite svårt att förklara eller så ger de 
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lite olika information om man ringer till dem. Så det skulle kunna bli bättre hela 
vägen känns det som. Jag tror att det skulle vara bra med lite mer utbildningar 
så att alla blir lite bättre på det. 

Upplever du att yrkesarbetare har tillräckligt med kunskap? 

Nej det upplever jag väl inte. 

Okej, skulle det kunna bli bättre? 

Ja, absolut. 

När det kommer till engagemang och intresse, både i arbetsledningen och 
bland yrkesarbetare hur tycker du att det är?  

Det är ganska varierande, som i förra projektet jag var i där var det lite mera 
åtsnärjt med tid och resurser, då blir det väldigt mycket fokus på produktionen 
för att komma framåt där och att det andra får bli lite lidande av det. Då lägger 
man kanske inte den tiden som behövs på sorteringen på ett bra sätt. På det här 
projektet har vi några som brinner lite mera för det här och lägger ner lite mer 
tid och arbetar med det. Så att ja man måste ju lägga mycket tid på det för att få 
till det på ett bra sätt och det behövs resurser till det. Engagemanget är väldigt 
varierande ute på arbetsplatsen, det finns ju de som sorterar allting och en del 
som struntar i det och slänger allt i samma container. Det blir också lite svårt när 
det blir stora arbetsplatser med mycket folk, då behöver man nästan vara med 
lite varje dag och se vad som har blivit slängt i containrarna och vara med och 
upplysa vad som är rätt och vad som är fel. 

Ja hur fungerar det där, går man och kollar containrarna varje dag eller 
har man några rutiner på det?   

Nej, i ett tidigare projekt vart sopsorteringen lidande eftersom det inte fanns 
någon resurs till att hålla koll på det. 

Det var ingen som hade ansvaret för det? 

Nej, det blir mera att den som har ansvar för att tömma containrarna kollar och 
får hålla efter lite och se till att det följs. Ett annat problem var att det var väldigt 
mycket utländsk arbetskraft på det projektet med väldigt mycket olika språk där 
varken svenska eller engelska fungerade så blir det lite krångligt på den biten 
också. 

Hur upplever du samarbetet med avfallsentreprenören? Hur fungerar det? 
Är det något som du tycker är bra eller finns det något du saknar i det 
samarbetet?  

Det praktiska fungerar väl bra, det är väl kanske det som vi pratade om tidigare 
med utbildningar och liknande som skulle kunna förbättras. De tjänsterna finns 



   

DD 
 

säkert att få om man vill det och att dem är med mer ute på arbetsplatsen och 
utbildar. 

Hur ser återkopplingen från avfallsentreprenören ut? Får man möjlighet 
att sortera om en fraktion som det blivit fel med? 

Återkopplingen blir ju i stort sätt när man får fakturan, i vissa fall eller i någon 
period på slutet. I det tidigare projektet så mejlade de när en container körts till 
deponi, men man får ju inte chansen att göra om det. Men det skulle väl kunna 
vara bra om man fick en sådan chans.  

Hade du önskat att man fått reda på orsaken till varför det gick till deponi 
så att man kan tänka på det till nästa lass som ska köras iväg? 

Ja men precis. Det kan ju göra skillnad om containern väger 1 ton eller om det 
är mycket betong i så den väger 8 ton så blir det ganska stor skillnad. 

Hur tycker du att det har fungerat med underentreprenörerna i de projekt 
du arbetat med? Skiljer det sig åt eller vad anser du? 

Ja men absolut det gör det ju, det skiljer sig och sen är det ju lite beroende på 
vilka arbeten som entreprenörerna gör också. Om vi tar en rörmokare till 
exempel så håller han kanske mest på med brännbart och lite metall eller 
någonting och då blir det ju mycket lättare för honom även om han inte är 
superengagerad eftersom det är två ganska enkla fraktioner. Det som brinner 
slänger man i den ena och metallen i den andra. Sen som vi sa med utländska 
underentreprenörer som kanske arbetar med lite mer avancerade grejer typ 
betong eller murbruk och sådant som innehåller en massa olika ämnen som är 
svåra att veta hur de ska sorteras, då blir det mer att man slänger allt i samma 
container. 

Okej, kan man inte svenska så kanske inte skyltningen hjälper så mycket 
heller? 

Nej exakt och sen även om man försöker skriva på engelska så skriver man till 
exempel ”concrete” vilket är betong så kanske den ändå består av en massa andra 
ämnen och då inte räknas som betong utan går som något annat. Då kanske man 
tror att man gör rätt också men det blir fel. 

Okej, för det är något vi har funderat lite på, är det engagemang eller 
kunskap som det är brist på? 

Jag tror egentligen att det är bristen på kunskap som leder till ett dåligt 
engagemang. Jag har aldrig varit med om att någon kommer in och säger att 
”skulle man kunna få gå en utbildning i sopsortering” eller något liknande.  

Upplever du att de kommer och frågar om de är osäkra eller chansar man 
då istället? 



   

EE 
 

Man chansar nog skulle jag säga.  

Vet du om man arbetar efter någon typ av avfallsplan i det här projektet 
eller i något tidigare projekt?  

Ja det ska man ju göra, det finns ju den här grön arbetsplats eller vad den heter 
här på Skanska där det står att man ska ha max 5 procent deponi eller 2 procent 
kanske det är nu.  

Okej, så det är inget som ni kontinuerligt följer upp på möten eller så? 

Nej.  

Arbetar ni för att förebygga att det blir byggavfall i stort? Hur arbetar ni 
då? 

Nej men det gäller ju att planera bra och att man förbereder bra och väljer rätt 
metoder och att man tänker till när man mängdar och ser till att det blir bra. Man 
tänker väl kanske mer på ekonomin än miljön i den aspekten men det borde väl 
gå lite hand i hand.  

Tror du att det är möjligt att komma ner i mängden avfall om man lägger 
mer tid på mängdning?  

Ja men absolut det tror jag, ju bättre planerat något är desto enklare är det att 
göra det. Planerar man för att bygga någonting och har i tanken att försöka 
effektivisera materialen så kanske det går att välja någon annan storlek på en 
gipsskiva så den räcker längre eller anpassa väggen om det är möjligt till 
materialet.  

Men jag tror det var de frågorna vi hade, vi känner oss nöjda. Har du något 
du skulle vilja tillägga? 

Nej, det är väl inget mer egentligen. Det känns som ett ämne vi skulle kunna bli 
bättre på och det har ju blivit mycket fokus på det under som senaste åren. Så 
kunskapen är väl lite dålig fortfarande.  

Här slutar intervjun och vi tackar vi den intervjuade för medverkan. Den 
intervjuade får chansen att godkänna transkriberingen innan publicering.  
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9.8 Intervju 8 – Projektchef, 21 års erfarenhet 
Fet stil – E. Åkelid och M. Gunnesson 

Normal – Projektchef 

Vi hälsar välkommen och berättar att vi kommer hålla en intervju om hur 
avfallshantering kan se ut på olika projekt. Vi får okej om att spela in intervjun 
för att underlätta transkriberingen. Vi berättar bakgrunden till arbetet och att vi 
undersöker avfallshantering och möjligheter att nå en låg andel deponiavfall.  

Vilken typ av utbildning/genomgång kring avfallshantering ges i början av 
ett projekt? 

Skanska själv har ingen egen utbildning vad jag vet. Oftast har man ett startmöte 
med den avfallsentreprenör man har avtal med. De kommer ut och har ett möte 
med både yrkesarbetare och tjänstemän och går igenom hur sortering av avfall 
ska göras. De ändras lite ibland. Kablar till exempel brukade slängas i skrot 
tidigare men nu ska det inte göra det, så det sorteras ännu mer än vad som gjordes 
från början. De diskuterar det här med deponi, sen finns det ju även blandat 
avfall, det är en sådan som vänds upp och ner på avfallsanläggning och sorteras 
där. Många tror nog att deponi och blandat avfall är samma sak, men det stämmer 
ju inte. Det kan nog vara en anledning till att vissa projekt har högre andel deponi 
än andra. 

Skiljer det sig åt mellan olika projekt hur mycket information som getts? 

Nu har jag suttit här sen 2010, vi har byggt 5 projekt på rad och vi har haft olika 
avfallsentreprenörer under tiden. Det är ramavtalsupphandling på det där, så man 
får inte välja fritt själv. Men egentligen kan man säga att det har varit ganska 
likartat. Man får ut foldrar som yrkesarbetarna kan ha med sig i fickorna där det 
står hur man ska sortera. Sen finns det alltid möjlighet att ringa dem om man är 
osäker. Men sett över tid i de tio år vi har suttit här har det väl hänt en hel del, 
genom att man särskiljer ut vissa produkter mer än vad man gjorde då, så det går 
åt rätt håll.  

Som vi har förstått kan en orsak till hög andel deponiavfall vara att det 
sorteras fel, som resulterar i att hela fraktionen går till deponi istället. Vad 
tror du anledningen kan vara till att det ibland sorteras fel? 

Jag tror mycket handlar om vilken typ av struktur, ordning och planering som är 
på projekten. Vilken information som går ut, vi har information på vår 
introduktion till alla, sen hamnar det fel ibland. Vi har en lagbas som brukar 
hoppa ner i containrarna och kasta ur det. Så man behöver ha översikt över det 
också. Sen om det är mycket stress, vilket det har varit i vissa projekt så faller 
inte bara sophanteringen utan det är mycket annat som inte heller fungerar 
hundraprocentigt. Här har vi själva haft ett mål på mindre än 5 procent deponi, 
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men vi har inga krav på det från byggherren. Om man jämför med Juvelen där 
det ska vara 0 procent, men det är också för det är ett mörkgrönt projekt. Så hur 
mycket man behöver jobba med det är lite styrt av vilken klassificering du ska 
ha. Miljösamordnaren på Juvelen har säkert jobbat 80 procent med sådana grejer. 
Så då krävs det också att man får en extra tjänsteman som bara håller på med det 
här och kan vara på alla, för man får inte slappa med den delen. Vi har inte haft 
någon container för deponi här utan det är det som har hamnat i blandat som man 
inte har kunnat återvinna. Mineralull till exempel Nu såg jag dock på Skanskas 
intranät att några av Skanskas projekt har börjat återvinna mineralull genom att 
skicka tillbaka den till tillverkaren för att få ner mängden. Här ligger vi på 
ungefär 3 procent eller 2,9 procent för att vara exakt.  

Upplever du att det finns tillräckligt med kunskap ute på bygget? 

Nej det gör det inte. Skanska trycker otroligt mycket på även andra saker än det 
här, till exempel hur vi ska vara mot varandra och arbetsmiljön vad gäller våra 
egna yrkesarbetare och tjänstemän. Så de är ju väldigt på. Men sen kommer det 
ju väldigt många underentreprenörer som är här i bara 1–2 dagar och de är dem 
man inte alltid lyckas fånga upp. 

Är det så att de inte bryr sig på samma sätt? 

Nej inte riktigt på samma sätt, vilket jag tycker är konstigt, men det har alltid 
varit så. Det kan vara olika från olika projekt, men vissa underentreprenörer bryr 
sig bara om att komma härifrån och kasta grejerna.  

Hur upplever du engagemanget hos arbetsledning och yrkesarbetare kring 
avfallshantering och hållbarhetsarbete i stort? 

Alla de här projekten förutom det första som vi började med 2010 är byggt efter 
miljöbyggnad silver. Byggherren har det som krav på sina projekt. Mycket 
handlar ju om vilken byggherre du har, vill de inte bygga grönt då kommer de 
inte betala för att bygga grönt heller och då kan inte vi göra det som vi vill. Här 
har byggherren tagit steg för steg i alla fem projekt, så här är det mycket mer 
fokus på gröna lösningar som elbilsladdare och förberedelse för solcellspaneler. 
Sen är energifrågan stor i Miljöbyggnad. Men de flesta borde ju vara intresserade 
av miljön med tanke på vad som cirkulerar i media. Jag tror att många är mer 
intresserade nu men de kanske inte tror att det som de gör dagligen har så stor 
påverkan. Sen är engagemanget alltid större hos de som är i ett projekt en längre 
tid.  

Enligt miljöbyggnad finns inga restriktioner för deponi, utan det som gäller är 
att alla material som ingår i projektet ska vara godkända enligt SundaHus. Så det 
finns inga krav därifrån, utan det är Skanskas egen certifiering grön arbetsplats 
som har ett krav gällande andelen deponi, jag tror det ligger på 5 eller 10 procent. 
Möjligtvis att det är 10 procent, men att vi har satt 5 procent som mål på det här 
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projektet för att satsa lite mer. Sen finns ju Skanskas gröna karta och där finns 
det också olika mål beroende på vilken nyans man ska ha. Så att det här projektet 
ligger på 2,9 procent tycker jag är bra.  

Hur ser rutinerna kring avfallshanteringen ut? Vem kontrollerar att det 
har slängts rätt, vem har ansvaret? 

Mycket ligger nog hos vår lagbas, han brukar kolla containrarna. Sen är det en 
arbetsledare som ansvarar för att beställa tömning och så. Men det är väldigt 
svårt att se i botten på en container, så man måste ha koll då och då. Det syns 
ganska bra när man tömmer något i en container om något har hamnat fel, men 
det är inte alla som hoppar ner och fixar till det. Det bästa är skyltning, mycket 
skyltning och sen informerar vi alltid om var man ska kasta och vad som ska 
kastas när de skrivs in. Så att alla borde ha en aning om hur det ska gå till. Sen 
är det väldigt sällan någon kommer och frågar utan då kastar man istället. Det 
låter jättetråkigt, men ja så är det.  

 

Hur upplever du samarbetet med avfallsentreprenören? 

Det har fungerat bra, det har det gjort med samtliga vi har haft i de tidigare 
projekten också. Ibland har de varit lite sena med att hämta, ibland tar det en 
timme, ibland en hel dag. Det finns ingen regelbundenhet i att de kan säga när 
de kommer. Oftast beställer man hämtning när det är fullt och då vill man att det 
ska gå snabbt att få ut en ny tom container. 

Önskar du att det vore mer återkoppling från entreprenören? 

Nej vi får listor månadsvis. Jag tror inte de har ringt oss en enda gång på hela 
projektet. Skulle det bli något extremt fel någon gång skulle vi få reda på det, 
men de har som sagt inte ringt.  

Vi pratade tidigare lite om underentreprenörer och du nämnde lite kort att 
du upplever att det ibland förekommer lägre engagemang kring 
avfallshanteringen hos dem, vill du berätta mer om det? 

Vi har ju underentreprenörer som är här nästan lika länge som våra egna 
yrkesarbetare. Det är väl just när man kommer och ska göra endagsjobb 5 gånger 
under två år, då blir det inget engagemang på samma sätt som hos dem som är 
på ett projekt länge. Då gäller det inte bara restprodukthantering utan i princip 
allt. Det är svårare. Sen får de samma introduktion och information om hur de 
ska kasta grejer och hur de ska bete sig. Och de har vi inte haft några problem 
med, så jag kan inte säga att det är underentreprenörerna som står för de 2,9 
procenten deponi vi har, absolut inte. Men generellt sätt blir man mer engagerad 
om man lär känna personerna på projektet, men det gör aldrig de som kommer 
väldigt stötvis. 



   

II 
 

Så du upplever ändå att de har samma kunskap kring projektets 
avfallshantering som övriga yrkesarbetare på projektet? 

Ja för många yrkesarbetare kommer ju inte regelbundet och får information, det 
kan säkert vara annorlunda på projekt med högre miljökrav. Kanske att man i 
sådana projekt får information månadsvis för att få upp hållbarhetstänket igen. 
Här har vi ett startmöte där vi är runt 10 personer. Medan det kan vara 50–60 
personer involverade senare i projektet och då har ju inte de fått samma 
information. Mer uppföljning skulle kanske vara bra. Eller att man har mer text 
på skyltarna. Där är faktiskt nuvarande avfallsentreprenören dålig, för det finns 
skyltar som sitter på containern som tas av när de töms, men sen sätts de inte 
tillbaka. Och då kan det hända att det läggs saker som inte ska vara där. 

Finns det någon avfallshanteringsplan för det här projektet? 

Vi har på vår APD-plan (arbetsplatsdispositionsplan) vilken container som står 
var. Sen har vi projektmål, det finns också en projektplan där det också står och 
som utgår ganska mycket ifrån vad Uppsala kommun säger. Det ska vara minst 
5–6 fraktioner tror jag, här tror jag vi har 8. Nästa projekt ska vi ha papp också, 
det har vi inte nu och det är otroligt mycket papp som brinner upp så det ska vi 
försöka utveckla. Men vi har ingen regelrätt avfallshanteringsplan för det här 
projektet, nej. Däremot så finns ju allt i vår målbild, i projektplanen, i APD-
planen, i introduktionen, i gröna kartan och grön arbetsplats. Så det nämns ju i 
jättemånga dokument hur vi ska jobba och återvinna.  

 

Jobbar ni för att förebygga uppkomsten av byggavfall, hur gör ni det i så 
fall? 

Ja det hoppas jag att alla gör. Det handlar ju egentligen bara om att man ska 
försöka att inte få in för mycket material mot vad som ska byggas in. Sen beror 
det lite på också, ska man ha till exempel 100 toaletter, beställer man såklart det, 
men gäller det hundra meter virke behöver man beställa lite mer för spill. För 
beställer man den exakta mängden kan det bli en transport extra istället som 
påverkar miljön, så man får göra en avvägning. Sen kör vi samlastning med alla 
invändiga material för att minska antalet transporter. Å andra sidan kan det ju 
ibland vara bättre att komplettera med någon leverans än att man får bära ut och 
kasta. Så det är ju inte helt enkelt. 

Här slutar intervjun och vi tackar vi den intervjuade för att han ställt upp. Den 
intervjuade får chansen att godkänna transkriberingen innan publicering.  

 


