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Abstract  

Today, the world needs to reduce the extraction of the earth's resources on a global level. The 

UN and the countries of the world met in 2015 to develop an agenda that contributes to sustainable 

development. With the help of Agenda 2030, the countries of the world will achieve a goal that 

contributes to socially, economically and environmentally sustainable development. The Swedish 

construction sector is mostly responsible for waste generated in society, therefore measures 

related to waste reduction must be given priority. The Swedish Environmental Protection Agency 

has produced a waste plan in accordance with the EU: waste directive to promote construction 

and demolition waste that generates a large amount of waste. 

NCC (Nordic Construction Company) is a leading construction and real estate company operating 

in the Nordic region. The company supports agenda 2030 and in connection to this, an annual 

report is published in which they describe how they work with sustainable development. NCC's 

sustainability goals and their strategy are followed up and reported regularly. 

NCC is constantly working to reduce the amount of waste generated in construction production. 

NCC collaborates with the waste company Ragn-Sells, which handles the generated waste that 

arises in construction production. What has emerged in this work is that there is great potential 

for reducing the amount of combustible material at the construction site. Combustible material 

consists mainly of wood, plastic, paper and corrugated cardboard that can be sorted into separate 

fractions and then recycled. By sorting fractions, material recycling increases and in parallel the 

incineration of waste is also reduced, which furthermore provides major economic and 

environmental benefits for NCC. According to performed economic and environmental 

calculations of the amount of waste on two of NCC's projects (Stationslunden and Mörbylund), it 

was shown that NCC can reduce the amount of waste by up to 55 percent by sorting materials. 

Reduction of the amount of waste by 55 percent is a comparison between Stationslunden's 

generated waste and the reference project in Mörbylund that had the best handling waste Source 

sorting can primarily be solved through NCC's internal measures, as this work has pointed out. 

There are also opportunities to influence the amount of waste externally by NCC requiring its 

suppliers to work towards sustainable development where the amount of combustible waste must 

be reduced. The resulting action proposals that this work reports will be used by NCC to improve 

its source sorting. Additionally , other construction companies in construction production can use 

the proposed measures to increase source sorting, which would benefit society in its entirety. 

 

Keywords: combustible material, combustible waste, source sorting, fractions, sorting, waste 

signs, economy, environment 
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SAMMANFATTNING  
Idag behöver världen minska utvinningen av jordens resurser på global nivå. FN och världens 

länder möttes 2015 för att ta fram Agenda 2030, en agenda som bidrar till hållbar utveckling. 

Med hjälp av Agenda 2030 ska världens länder uppnå ett mål som bidrar till en social, 

ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. Svenska byggsektorn står för den största 

mängd avfall som genereras i samhället varför åtgärder relaterad till minskning av avfall måste 

prioriteras. Naturvårdsverket har tagit fram en avfallsplan i enlighet med EU: avfallsdirektiv 

för att främja bygg- och rivningsavfall som genererar en stor mängd av avfall.  

NCC (Nordic Construction Company) är ett ledande bygg och fastighetsföretag som är 

verksamma i Norden. Företaget stödjer agenda 2030 och beskriver årligen i deras 

årsredovisning hur de jobbar med hållbar utveckling. NCC:s hållbarhetsmål och deras strategi 

följs upp och redogörs regelbundet.  

NCC arbetar ständigt för att minska mängden avfall som genereras i byggproduktion. Företaget 

samarbetar med avfallföretaget Ragn-Sells som hanterar avfallet som uppstår. Det som har 

framkommit i det här arbetet är att det finns stora potentialer att minska mängden brännbart 

material på byggarbetsplatsen. Brännbart material består främst av trä, plast, papper och 

wellpapp som kan sorteras i separata fraktioner och därefter återvinnas. Genom sortering i 

fraktioner ökar materialåtervinning och parallellt minskas dessutom förbränning av avfall 

vilket ger stora ekonomiska och miljömässiga vinster för NCC. Enligt utförda ekonomiska och 

miljömässiga beräkningar av mängd avfall på två av NCC:s projekt (Stationslunden och 

Mörbylund) fram kom det att NCC kan genom sortering av material kan minska mängden 

avfall upp till 55 procent. Minskning av mängd avfall med 55 procent är en jämförelse mellan 

Stationslundens genererade avfall till referensprojektet i Mörbylund som hade bäst 

hanteringsavfall. Källsorteringen kan i första hand lösas genom NCC:s interna åtgärder vilket 

det här arbetet har påpekat. Det finns också möjligheter att påverka mängden avfall externt 

genom att NCC börjar ställa högre krav på deras leverantörer för att arbeta mot en hållbar 

utveckling där mängden brännbart avfall ska minskas. De framkomna åtgärdsförslagen som 

det här arbetet redovisar kan NCC använda sig av för att förbättra sin källsortering. Ytterligare 

kan även andra byggföretag inom byggproduktion använda sig av åtgärdsförslagen för att öka 

källsorteringen som gynnar samhället i sin helhet.  

Nyckelord: brännbart material, brännbart avfall, källsortering, fraktioner, sortering, 

avfallskyltar, ekonomi, miljö 
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1. Inledning 
Agenda 2030 omfattar de 17 globala målen vilka utgör de mest prioriterade målen för hållbar 

utveckling som antogs av FN:s toppmöte med länder runt om i världen. Med hjälp av agenda 

2030 ska fattigdom elimineras, ojämlikheten minskas och orättvisan minskas samtidigt fred 

ska främjas och klimatkrisen i hela världen tacklas. Tack vare ”Globla Sustainable 

Development Goals” är det möjligt (Globala målen, 2021a). Figuren 1.1 är från Globala målen 

med tillstånd. Figuren 1.1 visar de 17 globala målen som ska uppnås innan 2030 som är 

framtagna under toppmötet av FN. 

 

Figur 1.1. De 17 av globala målen (Globala målen, 2020) 

Europeiska unionen har reviderat huvudmålen i samband med framtagande av 

avfallslagstiftningen 2018, vilket innebär att gå från avfall till resurs. Målet är att förbättra 

avfallshanteringen genom att öka återanvändning av produkter, öka återvinning och minska 

avfallsmängder. Avfallsändringarna började gälla 5:e juli 2020 och ska genomföras senast år 

2025. Dessa ändringar inkorporeras exempelvis genom avfallsförordning, miljöbalken, 

naturvårdsverket och deponeringsförordningen. Jordens resursanvändning har ökat med 

anledning av växande befolkning, varför EU:s avfallslagstiftning har varit viktig samt 

reviderats för att kunna arbeta mot en cirkulär ekonomi. Varje individ i Sverige genererar i 

genomsnitt fem ton avfall per år. Genom en cirkulär ekonomi skapas ett kretslopp av resurserna 

i samhället i stället för att gå direkt till avfall. För att tackla klimatkrisen och bidra till 

människors hälsa ska mängden avfall minskas samtidigt återvinning av avfall ska ökas 

(Naturvårdverket, 2021a).  
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Sverige arbetar ständigt med avfallsplaner samt avfallsförebyggande program där fokuset 

främst ligger på textil, elektronik, avfallsströmmar för livsmedel, plast, nedskräpning samt 

bygg och rivning. Sverige strävar efter ett cirkulärt flöde samt arbetar i överenstämmelse med 

avfallshierarkin som redogörelse i ”Sveriges nationella avfallsplan och avfallsförebyggande 

program- Att göra mer med mindre” (Naturvårdsverket, 2021a). 

Figuren 1.2 visar EU:s avfallshierarki som har gjorts på egenhand.  Avfallshierarkin går 

framför allt ut på att avfall ska förebyggas och om det uppkommer ska det behandlas på ett 

säkert sätt som inte medföljer negativa effekter på miljö och människors hälsa. I figur 1.2 

framgår avfallshierarkin enligt miljöbalken kap.10 och 2 kap (Naturvårdsverket, 2021b). 

 

Figur 1.2. Illustration över EU:s avfallshierarki  

 

Sveriges avfallsplan och programmets ändamål beskrivs enligt följande: 

o Reduktion av mängden avfall,  

o Skadliga ämnen i produkter och material.  

o Negativa inverkan av koldioxidutsläpp för miljön och människors hälsa som avfall or-

sakar.  
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o Använda den praktiska tillämpningen av avfallshierarkin och dra nytta av resurserna i 

avfallet samt avskilja sambandet mellan miljö, hälsopåverkan samt den ekonomiska 

tillväxten som hänger ihop vid uppkomsten av avfall (Naturvårdsverket, 2021a). 

Det finns även flera åtgärder i Sveriges avfallsförebyggande och program som beskrivs nedan: 

o Identifiera källor som leder till nedskräpning och minska miljöförstöring av dessa samt 

Reduktion av mängden livsmedelsavfall i hela livsmedelkedjan.  

o Stimulera återanvändnings system som främjar återanvändning samt reparation och öka 

kunskapen gällande avfallshantering, samt stödja och utveckla informationskampanjer 

för att förebygga samt reducera nedskräpning (Naturvårdsverket, 2021a). 

Figuren 1.3 är från Naturvårdsverket med tillstånd. Sverige under 2018 hade en avfallsmängd 

på 35,2 miljoner ton per år, av vilka 2,9 ton var farligt avfall. Hushållen hade en avfallsmängd 

på 4,5 miljoner vilket motsvarar 440 kg per person. Svensk byggverksamhet genererade störst 

mängd avfall, vilket visas nedan i figur 1.3 (Naturvårdsverket, 2021d). Figuren 1.3 nedan visar 

statistiken på avfallsmängden som olika verksamheter genererar i Sverige. 

 

Figur 1.3. Illustrationen beskriver avfallsmängden i Sverige fördelat på bransch 

(Naturvårdsverket, 2021d). 

För att minska mängden avfall ska allt material källsorteras. Källsortering innebär helt enkelt 

att dela upp sopor och avfall i fraktioner, alltså papper till papper, plast till plast och metall till 

metall. Varför är det viktigt med att sortera rätt? Det är bland annat att skilja material som ska 



4 
 
 

förbrännas och material som går att återvinna.  Ju mer avfall sorteras desto enklare blir det att 

återvinna avfallet samt leder till bättre sparande av jordens resurser. Att bearbeta nya råvaror 

krävs det mer tid, energi och resurser än att återvinna material. Material som är redan 

källsorterat kan återanvända eller återvinnas. Ur ekonomiska och miljömässiga synpunkter 

gynnas det att öka källsorteringen och i annat fall om ingen sorterar är det mycket restavfall 

som skickas till förbränning eller deponi. En del människor inte sorterar och de skyller på att 

källsorteringsstationen ligger långt bort ifrån dem, då är det lätt att bekvämligheten tar över. 

När det kommer till källsortering spelar attityd och viljan stor roll hos individer, då visar en del 

intresse för att sortera och en del inte bryr sig ett dugg (Återvinning Stockhom, 2015). 

NCC står för Nordic Construction Company och är ett kommersiellt företag i Norden som är 

verksamma inom bygg- och infrastruktur samt produktion av stenmaterial och asfalt. Under 

2021 hade NCC 13 000 medarbetare och en omsättning på 53 miljarder kronor. NCC har 

många avdelningar i Sverige, Norge och Danmark vilka bland annat är NCC Infrastructure, 

NCC Building Sweden, NCC Building Nordics, NCC Industry, NCC Property Development. 

Företaget arbetar ständigt och systematiskt för att medverka till ett mer hållbart samhälle. 

NCC:s fokus är att bygga och underhålla samt utveckla den byggda miljön och samtidigt 

minska deras negativa miljöpåverkan genom att ha fokus på metoder och byggprocesser samt 

hur material kan minskas. (NCC, 2021). 

NCC följer och stödjer FN:s globala mål och införlivar principerna i sin kultur och dagliga 

verksamhet samt i affärsstrategi. De hävdar att de arbetar aktivt och tar långsiktigt ansvar för 

att minska miljöpåverkan genom att minska koldioxidutsläpp, rationalisera energianvändning, 

använda resurserna på ett ansvarsfullt sätt och genom att ta hänsyn till deras klimatpåverkan 

genom hela byggprocessen. NCC eftersträvar bland annat att öka sin återvinning, minska 

användning av jungfruligt material samt återanvända material och avfall som uppkommer från 

byggprocessen. Exempelvis kan det byggspill som genereras på NCC:s byggarbetsplatser kan 

användas i andra projekt för att minska eventuella avfall. NCC samverkar med olika interna 

affärsområden och funktioner samt leverantörer för att skapa nya metoder att reducera 

byggspillet. Med tanke på projektens förutsättningar sker ett samarbete kring cirkularitet 

mellan entreprenadverksamheten och Fastighetsutvecklingen (NCC, 2021). 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur stor inverkan rätt sortering av brännbart 

material har för NCC, sett till deras ekonomi samt hur deras avfallshantering påverkar miljön. 

Målet är att hitta och jämföra lösningar som är så bra som möjligt som ska leda till minskning 

av brännbart material på NCC:s byggprojekt. 

Frågeställningar: 

❖ Hur påverkas NCC:s inverkan på miljön genom rätt sortering vid projekt? 

❖ Hur mycket pengar kan NCC spara genom rätt sortering av brännbart avfall vid sina bygg-

projekt?  

 

1.2 Avgränsningar  
Arbetet har utförts under åtta veckor där avfallshanteringen inom byggproduktion på två av 

NCC:s byggprojekt som har varit fokusområdet i det här examensarbetet. En avgränsning är 

att definiera uppkomsten av brännbart material och minska byggavfall. Det har framkommit i 

arbetet att byggavfall är ett allvarligt problem i Sverige och även andra länder som behöver 

undersökas och hanteras på ett hållbart sätt. Ökning av byggavfall medför negativ 

miljöpåverkan och ekonomiska konsekvenser på lång sikt, varför det är viktig att förebygga 

samt förbättra detta. Examensarbetet avgränsar sig till två projekt hos NCC där fokuset ligger 

på minimering av brännbart avfall på ett pågående projektet Stationslunden. Stationslundens 

projekt är en fallstudie och Mörbylunds projektet ska användas som referensprojekt för att 

förbättra avfallshanteringen i Stationslundens projekt. Avslutade projektet Mörbylund 1 hade 

bättre avfallshantering enligt intervjun med arbetsledaren vilket detta kan även utläsas från 

bilaga 3 (B3.1-B3.2), där projektet har mindre blandat och brännbart material. Det pågående 

projektet Stationslunden behöver förbättra sin avfallshantering genom att minska sitt avfall av 

brännbart material. Anledningen till att ett projekt har valts som en fallstudie och inte flera 

projekt är den begränsade tiden som examensarbetet har samt Stationslunden har valts eller 

föreslagits av handledaren på NCC.  

Metoden har avgränsats till intervjuer, platsbesök, ekonomiska och miljömässiga beräkningar 

samt erfarenheter från det lyckade projektet i Mörbylund som har haft bättre avfallshantering i 

sin byggproduktion. Resultatet av respektive projekt ska jämföras för att kunna föreslå 

åtgärdsförslag för bättre avfallshantering på NCC:s byggproduktion.   
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2. Bakgrund  
Avsnitt 2.1 och 2.2 nedan presenterar bakgrund till respektive projekt som har valts i det här 

arbetet. Stationslundens projekt är ett studiefall och Mörbylunds projekt är ett referensprojekt. 

2.1 Bakgrund till Stationslundens projekt i Bålsta  
På uppdrag av Scandinavian Property Group ska NCC Building Sweden bygga ungefär 400 

lägenheter i Bålsta norr om Stockholm. Avtalet i projektet är en totalentreprenad som kommer 

att uppgå till 450 miljoner kronor. Under hösten 2017 förvärvades projektet av Scandinavian 

Property Group (SPG) och detaljplanprocessen var under arbete för att garantera 

genomförandet av projektet. Projekt kallas för Stationslunden och kommer omfattas av fem 

huskroppar med 284 hyresrätter och 104 bostadsrätter. Lägenheterna består av 1–4 rum med 

respektive balkong eller uteplats. I närheten av Stationslunden finns flera skolor, gymnasium, 

äldreboende samt erbjuder tillgänglighet till pendeltåg, natur och vatten. Byggstarten av 

projektet skedde under sommaren 2020 (NCC, 2020).  

Figuren 2.1 är från NCC:s hemsida med tillstånd. Enligt Johan Engqvist (handledaren på NCC) 

104 bostadsrätter är färdigställda och överlämnade. Av hyresrätterna kvarstår nästintill 

samtliga för att bli överlämnade. Figuren 2.1 visar byggnadernas utformning i Stationslunden.  

 

Figur 2.1. Tengbom, Stationslunden (NCC, 2020) 
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2.2 Bakgrund till Mörbylunds projekt i Danderyd  
Figuren 2.2 är från NCC:s hemsida med tillstånd. Invernesshöjden är Danderyds största 

nybyggnation samt Aros Bostads hittills största projekt. NCC och Aros Bostad gjorde ett 

samarbete i december 2017 för att utveckla Invernesshöjden med ungefär 400 lägenheter och 

en förskola i södra Danderyd. NCC ska bygga 86 lägenheter i ett första skede som är fördelade 

på två bostadstorn och 155 lägenheter i etapp två. Bostäderna ska uppföras i sju våningar som 

ett punkthus samt ett lamellhus med tre trappor med tegelfasader. Lägenheter varierar i storlek 

från 1–6 rum och kök med stora balkonger samt stora ljusöppningar och funktionella lösningar 

med ett stort allmänt garage ner i kvarteret. NCC började med mark-grundläggningsarbetet 

2019 och hade plan för inflytning under våren 2021. (NCC, 2019). Figuren 2.2 visar 

bostadshusen i Mörbylund. I dagsläget alla lägenheter i etapp ett (86 lägenheter) har byggts 

klart och lämnats över enligt arbetsledaren. 

 

Figur 2.2. Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter (NCC,2019) 

 

2.3 Referens och fallstudie projekt 
Enligt intervjuer med arbetsledaren och platschefen hade mörbylund etapp ett haft en bra 

avfallshantering när det kommer till blandat och brännbart material. Ett underlag (bilaga 3, s. 

B3.1-B3.2) har erhållits från Ragn-Sells där utgår de uppkomna avfall för respektive projekt. 

Med anledning att Mörbylund 1 haft mindre blandat och brännbart avfall har valts projektet 

som referensprojekt. Därmed har Stationslunden valt som en fallstudie, eftersom projektet har 

haft betydligt mer blandat och brännbart avfall. Mörbylund etapp ett är ett avslutat projekt och 

Stationslunden är ett pågående projekt. 
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2.4 Tre viktiga anledningar till materialval och avfall  

2.4.1 Arbetsmiljö & hälsa  

När det kommer till att riva och bygga ställer svensk lagstiftning övergripande krav på avfall 

och avfallshantering, utöver det finns även andra skäl att sätta fokus på vilka som är material 

och avfall. En säker avfallshantering ger upphov till en bättre och renare arbetsplats och för att 

tillgodose detta krävs goda kunskaper om vilka material som är farliga samt vilka produkter 

som bli avfall. För att minska hälsorisker för medarbetarna ska avfallet hanteras på ett korrekt 

sätt vilket i annat fall kan leda till hälsoskador samt sjukfrånvaro (byggföretagen, 2021).    

Farligt avfall måste omhändertas på ett korrekt sätt och det är avfalls producenters ansvar att 

utföra en avfallsklassificering av sitt uppkomna avfall och därefter avgöra eller välja ett 

lämpligt sätt för hanteringen av avfallet. Några exempel på farligt avfall inom byggbranschen 

kan bland annat vara asbest, elektriska och elektroniska komponenter, kvarlämnade kemikalier 

fogmassor och isolerrutor. Det är viktigt att farligt avfall utsorteras direkt för att obehöriga inte 

kan komma åt det (Naturvårdsverket, 2021i).   

 

2.4.2 Minskning av miljöpåverkan  

För att kunna minska miljöpåverkan vid byggande ska materialet väljas från ett 

livscykelperspektiv vilket innebär att påverkan börjar vid produktion av material, hur den 

transporteras, läckage av skadliga och miljöpåverkande ämnen, materialets innehåll och 

livslängd samt hur materialet kan återanvändas och återvinnas. De material som kan 

återanvändas och återvinnas har mindre miljöpåverkan. Materialvalet är viktigt inom 

byggsektorn eftersom farliga ämnen stannar i byggnaden i flera år. För minskning av 

resursuttag behöver att återanvändning och återvinning av byggmaterial ökas vilket kräver rätt 

avfallshantering på byggarbetsplatser. Genom att ta hand om avfallet på ett säkert och 

miljöriktigt sätt och genom att övrigt avfall sorteras minskas både deponerat avfall och 

resursuttaget (byggföretagen, 2021).     

 

2.4.3 Besparingar  

Att hantera byggavfall kräver plats, tid och pengar. Byggavfall måste tas hand om genom 

sortering, lagring och transport. Avfall som genereras är material som en gång har kostat och 

genom att reducera avfall kan pengar sparas. Genom att sortera rätt kan både mängden avfall 

och kostnaden för hanteringen minskas. Sorterade fraktioner leder till en större 
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materialåtervinning vilket i sin tur även minskar kostnaderna. Blandat avfall kräver betydligt 

mer material och energiåtervinning än rena fraktioner vilket medföljer extra kostnader. På 

grund av felaktig sortering kan brännbart avfall hamna i farligt avfall vilket medför högre 

kostnader för omhändertagandet (byggföretagen, 2021).     
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3. Metod och teori  
3.1 Litteraturstudie  
En litteraturstudie har genomförts om hållbarhetsperspektiv på global nivå och hur europiska 

länder agerar för att tackla klimatkrisen. Sverige är ett av de europiska länder som är med i 

FN:s agenda 2030 vilket innebär att Sverige arbetar med de tre dimensionerna av hållbar 

utveckling: ekologisk, social och ekonomisk. Syftet med litteraturstudien är att få en 

uppfattning om hur källsortering, avfallshantering, lagar, föreskrifter, förordningar och EU:s 

mål i byggprojekten fungerar i Sverige.  För att få relevanta källor och viktiga information 

användes några nyckelord på både svenska och engelska vid sökningen. 

Litteraturstudien bygger framför allt på väsentliga källor från FN:s förbundet hållbarhetsmål, 

byggsektorn, EU:s avfallsmål, avfallsföretag, Naturvårdverket, NCC:s interna dokument och 

artiklar hämtade från digitala databaser, såsom ScienceDirect. En del underlag och 

avfallsstatistik på avfallsmängder på två olika projekt (ett avlutat projekt, Mörbylund och ett 

pågående projekt, Stationslunden) har erhållits för att ta fram beräkningar av 

koldioxidekvivalenter och ekonomin. Målet med beräkningarna är att förstå inverkan av rätt 

sortering vid byggprojekt på NCC. 

En fallstudie har genomförts på två NCC:s byggprojekt, ett avslutat och ett pågående projekt 

för att kunna jämföra hur de hanterar byggavfallet samt hur de påverkar miljön och ekonomin 

ur ett hållbarhetsperspektiv.  Fallstudien har genomförts mellan Mörbylunds (avslutat) och 

Stationslundens (pågående) projekt.  

 

3.2 Intervjuer 
För att få en djupare bild om hur källsorteringen och byggavfallet hanteras på NCC:s 

byggarbetsplatser har ett antal intervjuer genomförts med en platschef och en arbetsledare på 

respektive projekt. Platschefen har ett översiktligt ansvar på avfallsstatistik samt hela projektet 

och har ansvar att informera arbetsledarna om hur avfallshanteringen ska gå till. Intervju är 

grundläggande forskningsinstrument som har tänkts att genomföras i det här arbetet för att få 

svar kring avfallshantering. Intervjuer genomfördes i arbetet för att tidigare liknande studier 

hade valt intervju som undersökningsmetod därmed fick de relevanta information som bidrog 

i deras i arbete (Thompson och Sonke, 2021). Därför har intervju valts som metod för att få 

viktiga och relevanta information om hur NCC hanterar byggavfallet.  Anledningen till att 

intervjuer har genomförts med arbetsledare är för att de har det främsta ansvaret för 
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avfallshantering samt då de arbetar närmare med yrkesgrupper som hanterar byggavfall. 

Intervjuerna har genomförts på NCC:s byggarbetsplatser samt spelats in och har även skrivits 

anteckningar. Dessutom har även genomförts en intervju med en säljare på Ragn-Sells 

(avfallsföretag) med syftet att se hur de behandlar byggavfallet på sina anläggningar.  

Frågor som har ställts under intervjuer med platschefer och arbetsledare på NCC handlade om 

hur de hanterar avfallet på byggarbetsplatsen och vilka brister som finns gällande källsortering.  

Intervjufrågorna är formulerade på ett sätt där även följdfrågor skulle tillkomma för att få en 

tydligare bild av avfallshanteringen som ska leda till bättre resultat. Eftersom två projekt har 

jämförts där det avslutade projektet hade haft bättre avfallshantering än det pågående projektet. 

Därför har frågor gällande avfallshantering ställts för att ta reda på vilka brister som finns och 

hur avfallshantering kan förbättras i det pågående projektet. Mörbylunds projektet har använts 

som referensprojekt till Stationslundens projekt med tanke på deras bättre avfallshantering. 

 

3.3 Platsbesök  
Platsbesöket har genomförts i Stationslunden i Bålsta. Målet med platsbesöket var att se hur 

NCC sorterar sina byggavfall i praktiken, vilka avfallsfraktioner de har samt hur placeringen 

av källsorteringsstationen påverkar avfallssorteringen. Platsbesöket utfördes tillsammans med 

en arbetsledare där arbetsledaren visade runt projektet och hur container var placerade och vad 

respektive container innehåller för material. För att samla underlag på deras 

källsorteringsstation har platsen och container fotograferats. Bilderna som har tagits på 

platsbesöket ska bidra till hur noga hantverkarna eller medarbetarna är med att sortera avfall 

samt hur källsorteringsstationen kan påverka avfallshanteringen. Inget platsbesök har 

genomförts på Mörbylunds projekt i Danderyd på grund av att det var ett avslutat projekt. 

Däremot har utförts intervjuer för att ta reda på hur deras källsorteringsstationen såg ut samt 

hur de hanterade byggavfall i praktiken.  

 

3.4 Ekvationer för koldioxid-och ekonomibräkningar 
En del beräkningar har utförts av de material som går till brännbart avfall vid NCC: projekt 

vilket i sin tur medföljer ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. I koldioxidberäkningar 

används de avfallsmängder som erhållits av statistik från Ragn-Sells, se bilaga 3 (B3.1-B3.2). 
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Anledningen till att koldioxidberäkningar har valts som en av metoder i det här arbetet är att 

𝐶𝑂2-utsläpp är den främsta orsaken till global uppvärmning idag. En annan anledning är att 

följa NCC:s klimatpåverkande utsläpp när det kommer till brännbart avfall samt belysa olika 

aspekter av byggbranschens klimatpåverkan. Därför är det extra viktigt med 𝐶𝑂2-utsläpp.  

𝐶𝑂2-utsläppberäkningar har utförts på uppkommen av brännbart avfall för respektive projekt 

för att se hur miljön kan påverkas av det samt se hur Stationslunden hanterar sitt avfall jämfört 

med referensprojektet i Mörbylund. För beräkning av utsläpp från brännbart avfall användes 

handberäkningar. Handberäkningar har utförts med hjälp av ett tidigare examensarbete där 

miljömässiga och ekonomiska beräkningar har genomförts på blandat byggavfall vid 

källsortering (Ahlström, 2015). För att utföra 𝐶𝑂2-utsläpp har utsläpp av transport, sortering 

och förbränning tillämpats i beräkningen. Anledningen till att handberäkningar användes i 

stället för ett digitalt verktyg var brist på tillgänglighet till digitala databaser som räknar 𝐶𝑂2-

utsläppen.  

För att veta hur rätt sortering kan påverka miljön har utförts 𝐶𝑂2-utsläppberäkningar på 

respektive projekt, där brännbart material i bilaga 3 (B3.1-B3.2). från Ragn-Sells har tillämpats.  

CO2-utsläppberäkningar ska även vara ett underlag för NCC för att se hur de ligger till med 

avfallshanteringen vilket i sin tur kan de ta lämpliga åtgärder som ska leda till bättre miljö.  

Transportsträckor av bortkastat material från NCC:s byggprojekt till Ragn-Sells har antagits 

som 50 km i avsaknad data (Orr, Gibbons och Arnold, 2020).  

Koldioxidutsläpp av transport med lastbil har antagits som 48 gram kilometer samt ton avfall 

som fraktas (miljöpartiet, 2008 se Ahlström, 2015).  

Koldioxidutsläpp av avfall som transporteras till Ragn-Sells räknas med hjälp av ekvation 1. 

Där Y är sträckan i kilometer från NCC:s projekt till Ragn-Sells avfallsanläggning och X är 

avfallsmängd i ton.  

𝐶𝑂2 − 𝑢𝑡𝑙ä𝑝𝑝 𝑎𝑣 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝑡𝑜𝑛) =  ⌈
48 𝑔𝑟𝑎𝑚

𝑡𝑜𝑛∗𝑘𝑚
⌉ ∗ 𝑋(𝑡𝑜𝑛) ∗ 𝑌(𝑘𝑚)                                (1) 

En studie visar att koldioxidutsläpp av sortering avfall är cirka 33,5 kilogram 𝑐𝑜2 utsläpp/ton 

avfall (Peterson, 2012 se Ahlström, 2015). Där X är mängd avfall i ton  

 𝑆𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 𝐶𝑂2 −  𝑢𝑡𝑙ä𝑝𝑝 (𝑡𝑜𝑛) =
33,5 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚

𝑡𝑜𝑛 
 ∗ 𝑋 (𝑡𝑜𝑛)                                   (2) 
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Förbrännings koldioxidutsläpp av byggavfall har uppskattats till cirka 0,36 ton 𝐶𝑂2 −

𝑢𝑡𝑙ä𝑝𝑝/ton (Peterson, 2012).  

Beräkning av koldioxidutsläppen räknas fram genom ekvation 3 och redovisas i tabell 4.3, Där 

X är mängdavfall i ton.  

𝐹ö𝑟𝑏𝑟ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 𝐶𝑂2 −  𝑢𝑡𝑙ä𝑝𝑝 (𝑡𝑜𝑛) = (0,36 𝑡𝑜𝑛
𝐶𝑂2

𝑡𝑜𝑛
) ∗ 𝑋 (𝑡𝑜𝑛)                          (3)             

Den totala mängden koldioxidutsläpp för transport, sortering och förbränning ska adderas 

genom att använda ekvation 4, Där T står för transport, S står för sortering och F står för 

förbränning. 

Totala 𝐶𝑂2 − utsläpp (ton) = T (ton) + S (ton) + F (ton)                                            (4)                                              

 

Den ungefärliga volymen som varje avfallscontainer rymmer är 3–4 ton/container vilket har 

använts som underlag för att beräkna totala antal container som fraktades blandat avfall. Den 

totala mängden X avfall (ton) divideras med tre då det är det antal container avfall (ton) som 

ryms i en container. Därefter uppskattas kostnaden för antal tömningar av avfall från NCC 

projekt till Ragn-Sells anläggningar. Den totala mängden avfall är för Mörbylund projekt 24,6 

ton och 54,3 ton för Stationslunden projekt. 

Det totala antalet tömningar för brännbart avfall vid Mörbylund projekt = 24,6 ton avfall 

divideras med 3 ton/container, = 9 tömningar, avrundas uppåt på grund av det kvarstående 

avfallet. 

Det totala antalet tömningar för brännbart avfall vid Stationslunden projekt = ton avfall 

divideras med 3 ton/container, = 19 tömningar, avrundas uppåt på grund av det kvarstående 

avfallet. Tömning av container och den totala kostnaden för respektive projekt beräknas i 

tabellen 4.6 i resultats delen.   

 

 

 

 



14 
 
 

4. Litteraturstudie 

4.1 Definition av avfall och materialåtervinning  
Begreppet avfall har ett brett användningsområde. Med avfall avses alla föremål eller ämnen 

som ägaren ska göra sig av med. Återvinning av material är ett av stegen i avfallshierarkin och 

i miljöbalken (MB) finns en definition av detta begrepp. Med återvinning av avfall avses enligt 

15 kap 6 § MB bearbetning av avfall till nya ämnen eller föremål som inte används som bränsle 

eller tillsatsmaterial. Materialåtervinnings definitionen i den svenska sidan byggs på artikel 3 

punkt 17 i avfallsdirektivet (Naturvårdsverket, 2021e). 

Enligt avfallsdirektivet (2008/98) är materialåtervinning varje form av återvinningsprocess 

genom vilken avfall bearbetas till material, produkter eller ämnen för ursprungliga eller andra 

ändamål. Upparbetning av organiskt material inkluderas här som bränsle eller fyllnadsmaterial 

(Avfallsdirektivet, 2008/98/EG f). 

Avfallsåtervinning innefattar i vissa fall några steg för återvinning på några olika 

verksamhetsplatser och innebär processer som är olika komplexa, till exempel en provtagning 

kan vara fråga om relativt enkla processer. Återvinningsprocessen kan också leda till ett eller 

flera material och produkter. För allt material eller all produkt som produceras under 

återvinningsprocessen ska det bedömas och undersökas om materialet ännu är avfall eller har 

upphört att vara avfall. Det är den verksamhetsansvarige som behöver utgöra bedömningen för 

detta, därefter granskar tillsynsmyndigheten bedömningen (Naturvårdsverket, 2021e). 

Materialåtervinningsavfall betyder att avfall i någon period inte längre är avfall. En komplex 

återvinningsprocess kan resultera i flera olika material och produkter som kan sorteras på olika 

sätt beroende på lagstiftning. Till exempel producerar pyrolysprocessen för kemisk återvinning 

av plast gas som används som bränsle, för att tillverka plast kan pyrolysolja användas och aska 

som fyllmedel. I detta fall kan pyrolysoljan anses vara återvunnet material så länge den inte 

längre är avfall. Men i detta fall uppfyller inte aska eller gasdefinitionen av materialåtervinning 

(Naturvårdsverket, 2021e). 
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4.2 Olika fraktioner av brännbart byggavfall  

 

4.2.1 Brännbart avfall, fint 
Brännbart fint avfall är icke-farligt avfall och kan bara återvinnas för energiåtervinning. 

Materialen brukar oftast bestå av papper, trä och plast (ej PVC). Materialen inkluderar 

brännbart avfall med föremål/delkomponenter som är mindre än 0,5 m x 0,5 m x 1 m (vissa 

lokala variationer kan förekomma) och rena material som är mindre än 0,2 m x 0,2 m x 0,5 m 

(Ragn-Sells, 2020a). 

4.2.2 Brännbart avfall, grovt 

Brännbart grovt avfall är icke-farligt avfall vilket innebär att avfallet kan återvinnas via 

energiåtervinning. Grovt avfall brukar oftast innehålla papper, trä och plast (ej PVC). Material 

ska inte vara förpackade eller tätt packade. Materialet inkluderar föremål/små delar av 

brännbart avfall med dimensioner över 0,5 m x 0,5 m x 1 m (vissa lokala variationer kan 

förekomma) och fasta material över 0,2 m x 0,2 m x 0,5 m (Ragn-Sells, 2020b). 

4.2.3 Materialsammansättnings andel  
Figuren 4.1 har gjorts på egen hand. I ett projekt har studerats den genomsnittliga 

materialsammansättningen av brännbart byggavfall studeras. Resultatet har tagits fram för nio 

prover vilket visade att trä (31%), plast (29,5%), papper och papp (23%), övrig och icke övriga 

fraktioner respektive cirka (10%) utgjorde materialslaget (SBUF, 2019). Figuren 4.1 visar den 

genomsnittliga materialsammansättningen av brännbart avfall. 

 

Figur 4.1. Brännbart byggavfall av den genomsnittliga materialsammansättningen  
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4.3 FN:s Hållbarhetsmål  
För att kunna nå de 17 globala målen som har nämnts i punkt 1.1 måste alla berörda länder ta 

hänsyn till de tre dimensionerna som består av ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 

utveckling (Naturvårdsverket, 2021h).  

Det tioåriga programmet (10YFP) för hållbar konsumtion och produktion antogs 2012 vid 

världsmötet för att påskynda den globala hållbara konsumtionen och produktion i både i-länder 

och u-länder (UN environment programme, 2020).  

Det 12:e globala målet handlar om hållbar konsumtion och produktion och detta mål består 

även av andra delmål, där ett av delmålen (delmål 12.6) handlar om att minska mängden avfall 

markant. Planeten innehåller överflöd av resurser men människor använder inte de resurserna 

på ett korrekt sätt vilket då leder att till exempel en tredjedel av matkonsumtion går till avfall. 

Det sätt som människor lever idag kommer inte jorden klara av i längden. Därför måste 

människor minska sitt ekologiska fotavtryck samt ändra sitt sätt i konsumtion och produktion 

av varor (Globala målen, 2021b).  

Det angår fler globala mål för byggsektorn i Sverige men det främsta är just mål 12. Enligt 

FN:s mål 12.5 ska mängden avfall minskas till år 2030 genom att förebygga, minska, 

återanvända och återvinna avfall (FN, u.å).   

 

4.4 EU:s avfallsmål  
Sverige arbetar ständigt med plan för avfall och avfallsförebyggande program för bättre och 

mer giftfri samt resurseffektiv hantering av avfall. Sveriges plan och program satsar på att ange 

strömmar för textil, livsmedel, rivning och bygg, plast och elektronik. Planen gäller mellan 

2018 och 2023 med revidering under 2020 med hänsyn till EU:s gemensamma lagstiftning 

(Naturvårdsverket, 2018). 

Enligt en gemensam lagstiftning inom EU ska alla EU-länder ha förebyggande avfallsplaner 

och program. Europeiska unionen reviderings råd till EU:s gemensamma avfallslagstiftning att 

gå från avfall till resurs kom år 2018. Att minska mängden av avfall, öka återvinning av 

material och återanvändning av produkter med bättre avfallshantering samt minskning av 

mängd av skadliga ämnen för både miljö och hälsa är EU:s mål för medlemmarna inom EU 

(Naturvårdsverket, 2018). 
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Några förebyggande avfalls åtgärder är till exempel dessa 4 punkter:  

1. Minska avfall av livsmedel 

2. Ta reda på skräpkällor och minska den 

3. Lära folk mer gällande avfall och nedskräpnings förebyggande 

4. Mer återanvändning av produkter och reparation 

(Naturvårdsverket, 2018). 

 

4.5 Avfallsproducent  
Oftast är det inte komplicerat att avgöra vilka eller vem som producerar avfall, men ibland kan 

det vara svårare att bedöma. Avfallsproducenterna har vissa skyldigheter och därför är det 

viktigt att veta vem som producerar avfall. Vissa krav är specifika för avfallsproducenter till 

exempel ska de ansvara för att avfallet omhändertas och stå för kostnaderna. Det är svårt att 

avgöra och komma överens om vem som producerar avfall. Med hjälp av avtal kan 

avfallsproducenter befria sig från ansvaret för det fullständiga omhändertagandet av avfallet 

och kostnaden för att omhänderta det uppkomna avfallet (Naturvårdsverket, 2021g). 

Behandling av avfall har en kostnad och därför är det viktigt att det finns en känd aktör som 

kan stå för kostnaderna. Om inget annat anges eller överenskommits ska kostnaden stå för den 

första avfallsgeneratorn. Motsatsen kan inträffa när en person som är anställd i ett arbete som 

genererar avfall inte har tillräckligt med kunskap över avfall och därför inte har någon 

möjlighet att uppfylla de krav som ställs på avfallsproducenten. I dessa fall kommer 

uppdragsgivaren utses som en avfallsproducent. När det kommer till bygg- och 

rivningsåtgärder kan det i detta fall tilläggas att byggherren har ett stort ansvar enligt 10 kap. 6 

§ plan- och bygglagen (2010: 900). Ansvaret är att ta fram och upprätta till en kontrollplan 

innan avfallet inträffar, som bland annat beskriver vilket avfallåtgärden kan generera och hur 

det kommer att omhändertas (Naturvårdsverket, 2021g). 

Verksamhetsutövare behöver bedöma och upptäcka den som producerar avfall och se vem som 

ansvarar för att agera enligt regelverket för avfallsproducenter. Om osäkerheten finns kan den 

anhöriga regulator kontaktas. För att allt ska bli rätt och alla ska kunna förstå detta rätt är det 

lika bra att förtydliga de olika aktörernas roller genom ett avtal (Naturvårdsverket, 2021g). 
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4.6 Brännbart avfalls förbränningsskatt  
Samhället ska försöka arbeta utefter metoder som är hållbara för avfallshantering samt komma 

på ett sätt där både avfallsproducenter och miljön kan jobba tillsammans mot en bättre framtid. 

Miljöskatter är ett sätt som kan användas gentemot avfallsproducenter och påminna dem att 

lägga fokus på miljön i samband med deras arbete. En undersökning av miljöskatter som 

hanterar brännbart avfall visar däremot att den europeiska politiken inte är på samma spår och 

inte stark nog när det kommer till miljöincitament (Dubois, 2013). 

Förbränningsskatter skiljer sig ganska mycket i olika delar i Europa, till exempel i 

Storbritannien, Tyskland och Nederländerna finns det inga förbränningsskatter men däremot 

så finns det i Frankrike, Flandern (Belgien) och Vallonien (Belgien), dessutom skiljer sig 

skattesatserna ganska mycket ifrån varandra i olika länder. Förbränningsskatter kan gå upp till 

15% av kostnaden för avfallsförbränningen och det kan påverka avfallsproducenterna (Dubois, 

2013). 

Norge och Sverige var de första som tog bort förbränningsskatterna 2010 på grund av den stora 

mängden avfall som transporterades över gränserna. Därför är det viktigt att alla länder i 

Europa har samma regler när det kommer till avfallshantering och skatter. Två förändringar 

kan ske i den politiska delen för att jämställa och förstärka incitamenten av miljöarbete. Den 

första delen för att kunna kämpa emot klimatförändringar är att utsläppsrätter ska följas (EU 

ETS) samt den andra delen som är exkluderande av icke hållbara skattebefrielser (Dubois, 

2013). 

 

4.7 Olika fraktioner  
Det finns en del standardiserad indelning av fraktioner i byggsektorn som är mer betydande än 

de grundläggande. Återvinningsindustrier bär ansvaret för att se till att standarden användas 

vid inköp samt för att föra statistik för avfallshantering under rivning och byggnationer.  

Huvudgrupperna av fraktioner indelas i följande: 

o Trä  

o Papper 

o Plast  

o Metall 

o El-avfall 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X13002109#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X13002109#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X13002109#!
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o Farligt avfall  

o Gips  

o Mineralull  

o Glas  

o Brännbart 

o Asfalt  

o Schaktmassor 

o Blandat avfall för eftersortering 

o Mineral 

o Park-och trädgårdsavfall  

Dessa huvudgrupper av fraktioner har även delfraktioner och byggsektorn ska anpassa sin 

källsortering efter återvinningsindustrins begrepp i lagstiftningen samt indelning 

(byggföretagen, 2021). Inom byggsektorn används en del skyltfärger som har tagits fram av 

återvinningsindustrierna och dessa färgkoder ska tillämpas vid bygg och rivningsavfall 

(Återvinningsindustrierna, 2021).   

Figurer 4.2–4.6 har gjorts på egen hand av inspiration av färgkoder från 

återvinningsindustrierna. Nedan presenterar återvinningsindustriernas hemsida några exempel 

på skyltfärger som används inom byggsektorn. Figur 4.2–4.6 visas för att få en översiktlig bild 

på hur avfallsskyltar ser ut, där många av dem liknar varandra färgmässigt.  

 

Figur 4.2. Färgkod trä (Återvinningsindustrierna, 2021) 
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Figur 4.3. Färgkod plast (Återvinningsindustrierna, 2021) 

 

 

Figur 4.4. Färgkoder skrot & metall (Återvinningsindustrierna, 2021) 

 

 

 

Figur 3.5. Färgkod Papper (Återvinningsindustrierna, 2021) 

 

 

Figur 4.6. Färgkod brännbart (Återvinningsindustrierna, 2021) 
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4.8 NCC:s hållbarhetsmål  
Hållbarhetsramverket inom NCC har uppdaterats under 2021 för att tydliggöra de viktigaste 

områdena och de frågor som är intressantast samt har störst påverkan för företaget. Ramverket 

har åtta delar som är i fokus: Säkerhet och hälsa, energi och klimat, cirkularitet och material, 

expertkunskap och data, lag och medarbetare, resurser från naturen och biologisk mångfald, 

etik och efterlevnad och finansiell prestation. De strävar efter långsiktig hållbarhet och att 

erhålla en god lönsamhet är väldigt viktigt för arbetet inom NCC (NCC, 2021, s. 78). 

Hälsa och säkerhet, klimat och energi är de två olika externa målen inom företaget. NCC:s 

fokus ligger hos dessa två mål och de arbetar ständigt för en hållbar utveckling. Dessutom finns 

några interna mål som de fokuserar på. NCC hävdar att de jobbar ständigt för att minska 

klimatpåverkan inom byggprocessen. Att minska 𝐶𝑂2-utsläpp, utföra bättre återvinning av 

material och avfall, bättre energianvändning samt bättre användning av resurser. Dessa är 

åtgärder som företaget försöker förbättra inom byggprocessen (NCC, 2021, s. 78). 

Agenda 2030 samt de globala målen för en hållbar utveckling stöds av NCC. De fyra globala 

målen som NCC har valt är att medverka genom en mängd olika sociala lösningar, och elva 

mål som är kritiska för verksamheten och för koncernens produkter. NCC har valt ytterligare 

50 delmål av 169 från de globala målen som passar in i verksamheten. De arbetar med att 

genomföra de globala målen genom att utveckla och framställa nya lösningar som passar in i 

verksamheten (NCC, 2021, s. 78). 

Tabell 4.1. NCC:s hållbarhetsverk (NCC, 2021, s. 79). 

Data och expertkunskap Naturresurser 

och biologisk 

mångfald 

Material och 

cirkularitet 

Klimat och 

energi 

Hälsa och 

säkerhet 

Medarbetare 

och team 

Etik och 

compliance 

• Cerfiterade  

Konstruktioner  

Och byggnader 

• Produkter och 

Koncept med  

Hållbarhetsprofiler 

• Miljövarudek- 

Larationer och 

klimatberäkningar 

 

 

 

Biologisk 

mångfald  

 

 

Råmaterial  

 

 

 

Vatten  

Utformning 

och 

materialval 

 

Återvinning 

och återbruk 

 

 

Avfall 

Utsläpp av 

växthusgaser 

 

 

Energi 

 

Hälsa och 

säkerhet på 

arbetsplats 

Mångfald och 

inkludering 

 

 

Medarbetare-

engagemang 

 

Icke 

diskriminering 

 

Lärande  

och  

utveckling 

 

Antikorrupt

-ion 

  

 

 

Sund 

konkurrens 

 

Mänskliga 

rättigheter  

 

Leverantörs

-

utvärdering 
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4.9 NCC:s Avfallshantering  
NCC hävdar att de jobbar ständigt för att övergå till ett cirkulärt flöde och minimera 

avfallsgenereringen under hela byggprocessen. NCC samverkar även med andra aktörer i 

värdekedjan för att ställa om till en cirkulär och hållbar byggprocess med minimal negativ 

påverkan på miljön samt människor som orsakas till följd av generering av avfall (NCC:s 

årsredovisning 2021, s. 90).  

Vid byggnation, rivning av byggnader, från utvinning av naturresurser och produktion av 

material till avfallshantering släpps ut stora mängder koldioxid ut samt ytterligare skadliga 

ämnen som i sin tur har negativa inverkan på omgivande miljö och människors hälsa. På grund 

av dålig avfallshantering kan mark och vatten få läckage som leder till stora kostnader (NCC:s 

årsredovisning 2021, s. 90).  

NCC strävar efter en verkningsfull användning av material och kemiska produkter och tar 

hänsyn till produkternas livscykelperspektiv och arbetar enligt EU:s avfallstrappa, d.v.s. 

prioritet är i första hand förebyggande av avfall, återanvändning, materialåtervinning och att 

sista valmöjligheten ska vara att deponera. För att uppnå goda resultat av minimering avfall 

förebygger NCC i tidiga skeden i processen, vilket bland annat måttbeställa eller prefabricerade 

material samt att projektera så att det går att återanvända material (NCC, 2021, s. 90). 

De huvudsakliga materialkategorierna som förorsakar stora mängder avfall är plast, trä, betong, 

gips, metall och tegel. En tydligare samverkan mellan NCC och andra leverantörer ökar den 

cirkulära användningen av restprodukter som uppstår i byggarbetsplatser, såsom 

förpackningsmaterial (NCC, 2021, s. 90). 

Koncernen har som mål och plan att öka en cirkularitet samt nå om neutralitet, exempelvis 

genom konstruktionsval och val av hållbara material. NCC har bland annat en målsättning om 

att nyttja cirkulära materialflöden i alla sina projekt till år 2045. Med tanke på målsättningar 

har NCC som mål att år 2030 ska all plast som levereras till NCC:s byggarbetsplatser bestå av 

minst 30 % återvunnet material och 100 % återvinningsbart material (NCC, 2021, s. 90). 

Mål och plan framåt Att arbeta för en ökad cirkularitet såsom hållbara material- och 

konstruktionsval har stor betydelse för att koncernen ska lyckas nå målet om klimatneutralitet. 

Exempelvis Building Sweden har som mål att 2045 ha cirkulära materialflöden i alla projekt. 

År 2030 ska den plast som levereras till NCC:s arbetsplatser inom Building Sweden bestå av 
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minst 30 procent. Tabell 4.2 nedan visar NCC:s byggproduktionens avfallsmängder i olika 

kategorier (NCC, 2021, s. 90).  

Tabell 4.2. Avfallsmängd i olika kategorier (NCC, 2021) 

Restprodukt och avfallskategori 2021  

Total vikt, 

 ton               %  

2020 

Total vikt,  

ton               % 

2019 

Total vikt,  

ton             % 

Icke farligt avfall 5 961            11 8 189          17 9 802         19 

Sortering 7 617           14 9 023          19 8 894         18 

Energiåtervinning  37 036         69 27 563        58 27 662       55 

Återanvändning/Materialåtervinning 1 069      

Plast  14 149   

Trä 14 149   

Gips 3 825   

Metall 11 546   

Betong, tegel, kakel/klinkers 1 546   

Övrig återanvändning/återvinning 4 783   

Deponi 1 445             5 2 194           5 2 887            16 

Farligt avfall    

Specialbehandling 608                1 611               5 813                2 

Total mängd genererad avfall  53 667 47 580 50 058 

 

Under 2021 har den totala mängden avfall ökat vilket delvis kan vara på grund av mer 

rapportering med flera fraktioner. Återanvändning och materialåtervinning har ökat från 48% 

2016 till 69% 2021. NCC strävar under 2021 att fortsätta öka sorteringsgraden och arbetet 

fortgår för att minska mängden avfall (NCC, 2021, s. 90). 

 

4.10 Byggavfall 
Byggprojekt är en stor del av den ekonomiska utvecklingen i ett land. Tack vare byggbranschen 

som bidrar till ekonomiska bidrag och ger många jobbmöjligheter i samhället samt har stora 

nytta för andra företag. Bygg och anläggning samt tunga ingenjörsprojekt är ansvariga för varje 

lands utveckling. Byggbranschen står för 80% av den totala kapitaltillgången i 
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utvecklingsländer, mer än 50% förmögenheter och 10% av BNP investeras i 

anläggningstillgångar. Däremot använder den byggda miljön stora mängder av resurser och 

står för den större delen av det fasta avfallet. En tredje del av allt avfall som genereras utgör 

byggavfallet och cirka 10%-30% av avfallet hamnar i deponier runt om i världen. Den mängden 

av naturresurser som används som ger upphov till avfall genereras av byggarbetsplatser. 

Bygganläggningar och byggnadskonstruktion förbrukar 60% av råvarumaterial, varav 

byggkonstruktion står för 40% av den totala. Byggbranschen står för 40% av totalen energi- 

och resursförbrukning på global nivå. Cirka 10%-15% av materialen som användas i 

projektbyggande går till avfall. Byggavfall är en av huvudorsakerna ekonomisk nedgång och 

affärsmisslyckande inom byggbranschen (Tafesse, Girma och Dessalegn, 2022). 

 

4.11 Hantering av bygg-rivningsavfall samt storleksfaktorer 
Hantering av avfall kan förbättras med attityd och beteendefaktorer. När det kommer till 

beteendebedömningar varierar byggföretagens attityder mellan organisationer, det beror på 

kultur i byggföretagen och deras avfallshanteringspolicy. Forskning av Teo & Loosemore 

(2001) visar att ett antal faktorer är betydelsefulla för att leda till bästa praxis: engagemang när 

det gäller avfallshanteringsfrågor och uppträdandet av avfallsanläggningar med positiv 

kostnads-nyttobalans. Utbildning kan även öka medvetenheten och leder till en bättre 

kommunikation i organisationer (Ramos & Martinho, 2021).  

År 2009 slutfördes en studie i Malaysia (Begum et al., 2009), som lämnade en 

undersökningsrapport till 130 byggentreprenörer, indelade i tre olika grupper efter storleken på 

deras fastigheter. Entreprenörerna tillfrågades om: Allmänna egenskaper hos enheten, 

insamlings- och förpackningssystem, sorteringsmetoder, minskning, återanvändning och 

återvinning. Även arbetarnas kunskap om CDW-hantering och deras beteende. En slutsats 

drogs av Begum et al. (2009) att byggentreprenörers attityder och beteenden gentemot CDW-

hantering inte kan likställas med resultat som mottagits i MSW-förvaltningsstadier. Därtill fann 

författarna att de flesta entreprenörer inte genomförde CDW-hanteringsmetoder, medräknat 

återanvändning och återvinning på interventionsplatsen. Avfall skickades inte till licensierade 

anläggningar heller och det kan vara på grund av kostnaderna för verksamheten samt avsaknad 

av kunskap hos byggföretagen (Ramos & Martinho, 2021).   

Författarna urskiljer också faktorer associerade med entreprenörers attityder till CDW-ledning 

och påstår att storleken på ett byggföretag är en viktig bestämningsfaktor för CDW-
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ledningsbeteende. En annan faktor som fastställdes av dessa författare var åtgärder för 

minskning, återanvändning och återvinning som användes vid konstruktionsinterventioner, 

CDW-insamlingsfrekvens, personer som anställdes i utbildningsprogram och entreprenörs 

erfarenhet av att utföra byggnadsarbeten. De två sista faktorer verifierades av Ikau, Joseph & 

Tawie (2016), som också ökade inköpen av material som inte utförde specificerade tekniska 

specifikationer eller kvalificerade lagringsförhållanden (Ramos & Martinho, 2021). 

 

4.12 Byggsektorns avfallshantering  
Sverige har ungefär haft 12,4 miljoner ton avfall under 2018 inom byggbranschen med nästan 

0,6 miljoner ton farligt avfall. Den mängden avfall på 12,4 miljoner ton motsvarar 35% av allt 

avfall som genereras i Sverige. Avfallet som kommer från produktion och konsument är 

primärt avfall. Byggnadsavfall finns även i andra branscher däremot är deras bidrag är litet 

jämfört med själva byggsektorn (Boverket, 2021, s. Avfall).  

Byggbranschens avfall och mineralavfall från byggnation och rivning från andra industrier 

ingår i mängden återvunnet byggmaterial. Än så länge finns det inget sätt att avgöra hur avfall 

hanteras i olika branscher, det är endast material som går att känna igen. Under 2018 återvanns 

ungefär 52 procent av det avfall som identifierats som byggmaterial och rivningsmaterial. En 

stor mängd bygg och rivningsavfall ingår inte i avfallsstatistiken och återvinningsgraden 

bedöms vara mycket hög (Boverket, 2021, s. Avfall). 

För att Sverige ska kunna nå sina nationella miljökvalitetsmål för en ”bra byggd miljö” och 

”en giftfri miljö” måste Sverige minska mängden av farlig och bygg-rivningsavfall och 

säkerställa omhändertagande. Hantering av avfall från bygg och rivningsavfall är byggherrens 

ansvar och Boverket jobbar ständigt för att minska volymen och risken för uppkommen 

rivningsavfall. Det görs med vägledning av PBL krav på rivningsavfall. Plan- och bygglagens 

bestämmelsers syfte är ett korrekt vårdande av farligt avfall och föreskriver återanvändning 

och återvinning av rivningsavfall. Ändring av regler i plan och bygglagen om avfall uppkom 

den 1 augusti 2020, varigenom kontrollplanerna nu omfattar inte bara rivningsavfall, utan även 

andra typer av byggåtgärder såsom nybyggnation och byggprodukter som kan återanvändas 

(Boverket, 2021, s. Avfall). 

Den beräknade återvinningsgraden för ofarligt bygg- och rivningsavfall 2012, 2014 och 2016 

var cirka 50 %. Databasen är dock mycket osäker. Av olika anledningar är betydande bygg- 
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och rivningsavfallsströmmar, särskilt de med mycket höga uppskattade återvinningsgrader, 

uteslutna. De inkluderar krossad betong och annat avfall som bitumen som bearbetas av mindre 

reningsverk. Att det skett en märkbar ökning av volymen träavfall under 2016 hjälpte inte heller 

återvinningsmålen, eftersom energin i Sverige till stor del återvinns (Boverket 2021, s. Avfall). 

I nationella miljömålssystemet finns 24 milstolpar som ska främja möjligheten att nå 

generationsmål och miljökvalitetsmål. En av dessa milstolpar är känd som ökningen av 

resurshanteringen inom byggsektorn, vilket innebär följande: ”Ansträngningar bör göras för att 

göra förberedelser för återanvändning av ofarligt rivnings- och byggavfall, materialåtervinning 

och annat materialutnyttjande” (Boverket, 2021, s. Avfall). 

 

4.13 NCC:s samarbete med Ragn-Sells (avfallsföretag) 
Ett samarbete mellan NCC och Ragn-Sells ägde rum i ett miljöprogram i Uppsala där båda 

partner hade gemensamt intresse för minskning av miljöpåverkan. NCC och Ragn-Sells hade 

tillsammans en projektgrupp där syftet var att utveckla idéer om minimering av miljöpåverkan 

samt uppnå högre miljöeffekt än det som har hittills uppnåtts. Arbetsledaren Fredrik Noge 

berättar att NCC startade ett nytt produktionsobjekt för att följa hela kedjan från 

utgångspunkten av projektet till mål där många aktörer/yrkesgrupper är involverade. Under 

projektets gång upptäcktes tankar och effekter om en mer miljömässig hantering av byggavfall.   

 

4.14 Återanvändning av pallar 
Återanvändning av pallar kan också minska miljöpåverkan och leda till lägre kostnader. Ett 

exempel är att samla stora mängder av pallar på byggarbetsplatser och därefter återbruka dem. 

En pall kan även lagas och återanvändas flera gånger innan den går till brännbart avfall. För att 

öka återanvändning av pallar kan NCC använda sig av EU-pallar som har standardkvalité. 

Fördel med EU-pallar är att NCC kan få ersättning på 100 kr för byggpall (hel pall) och 80 kr 

för halv pall samt gratis upphämtning. För upphämtning av pallar ska minst 85 pallar sparas 

(Byggpall, u.å.).  
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5. Resultat  
Nedan redovisas resultaten av intervjuer, enkätundersökningar, ekonomi och miljöberäkningar 

samt jämförelsen mellan de två projekten ur ekonomiska och miljömässiga synpunkter. 

5.1 Mörbylund 1 Danderyds Projekt-intervju 
Intervjun genomfördes med Ronny Blomqvist (platschef) och Robert Hoffsten (arbetsledare) 

på NCC:s projekt i Mörbylund 1, Danderyd. Inledning av projektet har alla medarbetare ett 

startmöte där de går igenom en APD-plan för projektet samt information och anvisningar 

gällande avfallshantering.  I startmötet diskuteras bland annat vilka skyltar och texter varje 

fraktion har, till exempel metall, plast, trä och brännbart samt det finns medarbetare på plats 

som inte förstår det svenska språket förklarar arbetsledaren informationen till dem på engelska.  

5.1.1 Engagemang  

Arbetsledaren på NCC anser att alla medarbetare måste försöka hålla rent på byggarbetsplatsen 

för att underlätta sophanteringen. Han menar att det alltid finns medarbetare som är mer 

engagerade än andra vilket därav betyder att alla inte tar lika stort ansvar. Arbetsledaren nämner 

även att arbetsbelastning samt avstånd till fraktioner på bygget också kan minska 

engagemanget hos yrkesgrupper för att sortera rätt. Enligt platschefens erfarenhet så tycker han 

att kommunikationen fungerar bättre med färre arbetsledare och att även deras relation till 

varandra underlättar kommunikationen vilket ökar engagemanget för källsortering. 

5.1.2 Utrymme för källsortering  

En av de största bristerna på byggarbetsplatser är platsbrist vilket kan orsaka att färre fraktioner 

får plats på bygget, vilket i sin tur leder till dålig sortering av material. Stora kartonger och 

förpackningar tar för mycket plats i containrarna om de inte pressas ihop av yrkesgrupper vilket 

kan leda till fler tömningar av container som leder till extra kostnader för NCC. Med tillgänglig 

utrymme kan stora pallar återanvändas genom att spara totalt 85 stycken och 17 stycken i höjd 

och sedan hämtas gratis av Norrlandspall. Dessutom får NCC en summa av pengar för 

återlämning av pallar. Arbetsledaren menar att de här pallarna redan har kostat för NCC och 

dålig hantering av dem leder till extra kostnader för NCC.  

5.1.3 Åtgärder för minskning av brännbart material 

Arbetsledaren var mer engagerad än andra medarbetare då han kontrollerade sorteringen varje 

dag och även tog bilder om någon av hantverkarna inte följde lagar och regler vid 

källsorteringen. Därefter skickade han även påminnelser till yrkesgrupperna att om de inte 

sköter sig så kan bestraffas med böter vilket är inräknat i form av ÄTA-arbete.  
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Arbetsledaren tycker att ett externt företag kan vara en lösning för att ta hand om 

källsorteringen men det är viktig att den personen som är ansvarig skall vara engagerad. För att 

sophanteringen fungerar så bra så möjligt på bygget tycker platschefen att en person ska bära 

ansvaret som arbetsledare.  

NCC får kontinuerligt statistik gällande avfall som visar hur ett projekt ligger till med 

avfallsmängd och materialsortering. Statistiken från Ragn-Sells bidrar till Bättre källsortering 

samtidigt som arbetsledaren och platschefen kan få bättre koll på hur de kan förebygga 

brännbart material, vilket är dyrast för NCC.  

 

5.2 Avfallsmängder för Mörbylund 1, Danderyd 
Enligt intervjun med Ragn-Sells säljare så hävdar säljaren att blandat avfallsfraktioner som går 

från NCC byggarbetsplatser till Ragn-Sells avfallsanläggningar går 90% av blandat avfall till 

brännbart avfall. Därför har en uträkning på 90% av blandat avfall utförts i tabell 5.1. Tabellen 

5.1 visar materielmängder av brännbart avfall för avslutat projekt i Mörbylund 1, Danderyd. 

Materielmängder för tidsperiod: 2019-06-01 – 2021-11-30 (Se bilaga 3, s. B3.1).  

Tabell 5.1. Materielmängder av brännbart avfall 

Material  Kvantitet, kg 

   

Brännbart avfall-Fint  19 484 

Brännbart avfall-Grovt  1 120 

Blandat avfall  4 460 

Brännbart avfall  4 014 

   

Totalt brännbart avfall  24 618 
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5.3 Bålsta, Stationslundens projekt 

5.3.1 Platsbesök av Stationslundens projekt 

Figurer 5.1–5.4 är tagen på egen hand vid platsbesöket av Stationslundens projekt. För att 

kontrollera och se hur källsorteringen fungerar i praktiken utfördes ett platsbesök på NCC:s 

projekt (Stationslunden) i Bålsta. Projektet befinner sig i inledningsskede varför det 

uppkommer många fraktioner av plast, papper, gips och annat brännbart material. Container-

fraktionerna ligger längs hela byggnaderna och det är långt avstånd mellan dem. Figurer 5.1–

5.4 nedan redovisas bilder på källsorteringsstationen.  

 

Figur 5.1. Blandskrot vid Stationslundens projekt i Bålsta 

  

 

Figur 5.2. Blandad plast vid Stationslundens projekt i Bålsta 
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Figur 5.3. Träavfall vid Stationslundens projekt i Bålsta 

 

 

Figur 5.4. Placering av container vid Stationslundens projekt i Bålsta 

Vissa av container saknade avfallsskyltar och dessutom fanns det blandade avfall i en container 

se figur 5.2 som inte sorterades rätt. Containrarna stod längs hela husbyggnaden på ett 200 

meters avstånd med oregelbundet mellanrum.  

 

5.3.2 Intervju  

Intervjun har genomförts med en platschef och en arbetsledare på Stationslundens projekt i 

Bålsta. Platschefen har det främsta ansvaret gällande avfallshantering och hans roll är att 

samordna, leda och styra medarbetarna mot ett gemensamt mål. Arbetsledarna är ansvariga att 

kontrollera och rapportera eventuella problem samt säga till yrkesgrupperna om något inte 

stämmer med avfallshantering.  

 



31 
 
 

Platschefen och arbetsledaren anser att engagemang är en viktig faktor som bidrar till rätt 

sortering av brännbart material. Vidare säger arbetsledaren att alla medarbetare inte bryr sig 

om avfallshantering eller att det på grund av flerspråkiga yrkesgrupper uppstår 

kommunikationsproblem. Arbetsledaren anser att äldre generationer har sämre koll på 

avfallshantering än yngre generationer. Arbetsledaren tycker även att det finns brist på 

utrymme i det här projektet och därför kan de inte ha så många containrar som de behöver, i 

dagsläget har de 18 containrar.  

Arbetsledaren berättar att 20% av pallar på byggarbetsplatsen är EU-pall som kan återanvändas 

flera gånger innan de bränns upp, andra pallar som inte klassas som EU-pallar återanvänds få 

gånger eller bränns upp vilket leder till att mer skog måste brukas för att tillverka nya pallar.   

Arbetsledaren berättar vidare om sin erfarenhet i ett annat projekt då de hade en extern person 

som tagit hand om avfallet på ett ansvarsfullt sätt. Rätt sorterade avfall fraktades från bygget 

till Ragn-Sells men sedan visade det sig att Ragn-Sells chaufförer fraktionerade om vid Ragn-

Sells källsortering vilket ledde till dålig avfallsstatistik hos byggföretaget.  

Platschefen på Stationslunden förmodar att en extern person skulle kunna vara en lösning för 

att bättre kunna hantera avfall och förbättra miljöstatistiken men att det däremot antagligen 

även skulle innebära en högre kostnad för NCC. Enligt platschefen är det svårt att avgöra vilka 

entreprenörer som inte sorterar avfall och det kan bero på att det är stort projekt och att det är 

många yrkesgrupper. Platschefen anser att den externa personen ska ha en bredare roll och se 

till att alla avfallsfraktioner samt container är rena och tömmas och transporteras i tid. 

Platschefen hävdar att en anledning som försämrar källsorteringen är att Ragn-Sells inte lämnar 

tillbaka avfallsskyltar på containern efter tömning vilket leder till otydlighet vid 

källsorteringen. Det finns nio arbetsledare i projektet, vars sex av dem arbetar på heltid och tre 

av dem arbetar deltid. Arbetsledana kontrollerar källsorteringen varje dag och ser till att 

yrkesgrupper hanterar avfall men de inte hinner alltid ha koll på vilka som sorterar och vilka 

som inte gör det enligt huvudprojektledaren. Arbetsledaren tycker att om de har fler container 

i projektet kanske det kan minska miljöpåverkan då antalet tömningar blir färre och även leder 

till färre körningar fram och tillbaka. Arbetsledaren hävdar NCC:s underentreprenörers 

yrkesgrupper som har dålig koll eller brist på kunskap om avfallshantering vilket leder dålig 

sortering. Vidare säger arbetsledaren att en av orsakerna som bidrar till dålig sortering på 

bygget är att underentreprenörernas anställda har utländska bakgrund och därav inte kan 

behärska svenska språket, varför de inte kan tolka sorteringsskyltar korrekt. Platschefen menar 
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dock att skyltarna som finns på NCC portalen är felaktiga och att NCC inte har uppdaterat dem. 

Arbetsledaren hävdar också att emballage består av olika onödiga material såsom plats, 

wellpapp och övriga material som leder till ökad brännbart avfall. Vidare tycker han att 

emballage borde bestå endast av ett material och menar att ett bra exempel är IKEA som 

nyligen har börjat göra emballage endast av wellpapp som är lätt att sortera.   

 

5.4 Intervju med Ragn-Sells (säljaren) 
Per Blomberg säljare på Ragn-Sells och kontaktperson till Stationslunden i Bålsta påstår att 5–

6 containrar brukar räcka och vara tillräckligt för en bra sortering och att bli lagom med 

leveranser och tömningar för både miljön och projektet. Han berättar att blandat avfall oftast 

brukar vara en felsortering och att Ragn-Sells brukar sortera efter att de har tagit emot avfall 

från byggplatser samt att minst 90%–93% av innehållet som finns i blandat avfall brukar vara 

brännbart avfall. Gällande fint och grovt avfall berättar han att det är en storleksfråga och att 

det beror på hur stort avfallet är. Om det är stort så hamnar det i grovt och litet i fint samt att 

varje container rymmer 3–4 ton avfall. 
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5.5 Avfallsmängder för Stationslunden, Bålsta 
Tabellen 4.2 visar det genererat brännbart avfall för det pågående projektet i Stationslunden i 

Bålsta. Materielmängder i tabell 5.1 och 5.2 är underlag från Ragn-Sells som har använts i 

koldioxid- och ekonomiberäkningar på de utvalda projekten. Materielmängder för tidsperiod 

2020-01-01 – 2022-03-31 (Se bilaga 3, s. B3.2). 90% av blandat avfall i tabell 5.2 går till 

förbränning, därmed blir brännbart avfallet 44 919 kg. 

Tabell 5.2. Materielmängder av brännbart avfall 

Material  Kvantitet, Enhet 

   

Brännbart avfall-Fint  8 255 

Brännbart avfall-Grovt  1 160 

Blandat avfall  49 910 

Brännbart avfall  44 919 

   

Totalt brännbart avfall  54 334 

 

 

5.6 Koldioxidutsläpp av brännbart avfall för respektive projekt 
För att utföra koldioxidutsläpputräkningen av transporterat avfall tillämpas ekvation 1 och 

redovisas i tabell 5.3.  

Omvandlar 48 gram 𝐶𝑜2/kilometer till ton 𝐶𝑜2/kilometer 

48 gram 𝐶𝑜2/km = 4,8∗ 10−5ton/km  

Koldioxidutsläpp vid sortering av byggavfall räknas ut genom ekvation 2 och presenteras i 

tabell 5.3. 

𝐵𝑙𝑎𝑛𝑑𝑎𝑡 𝐶𝑂2 − 𝑢𝑡𝑙ä𝑝𝑝 (𝑡𝑜𝑛) =
33,5 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚

𝑡𝑜𝑛 
 omvandlas till ton. 

𝐵𝑙𝑎𝑛𝑑𝑎𝑡 𝐶𝑂2 − 𝑢𝑡𝑙ä𝑝𝑝 (𝑡𝑜𝑛) = 0,0335 𝑡𝑜𝑛  
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Tabell 5.3. Koldioxidutsläpp från avfallshantering  

1-Transportsutsläpp (T) 

2-Sorteringsutsläpp (S) 

3-Förbränningsutsläpp (F) 

Totalt mängd 

brännbart 

avfall  

Mängd X (ton)  

Transportsträcka  

 

Y (km) 

 

Koldioxidutsläpp  

 

(ton) 

 

    

1-Mörbylund 1, Danderyd 24,6  50 0, 06 

1-Stationslunden, Bålsta  54,3 50 0,1 

    

2-Mörbylund 1, Danderyd 24,6   0,8 

2-Stationslunden, Bålsta 54,3  2,0 

    

3-Mörbylund 1, Danderyd 24,6   8,86 

3-Stationslunden, Bålsta 54,3       19,5 
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Tabellen 5.4 presenterar den totala koldioxidutsläppen av de tre avfallshanteringsalternativen 

för respektive projekt. Eftersom andelen brännbart avfall är okänd antas det att 100 procent går 

till förbränning. 

Tabell 5.4. Totalt koldioxidutsläpp från avfallshantering för respektive projekt 

Projektnamn   Koldioxidutsläpp  

 

(ton) 

   

Mörbylund 1, Danderyd 

 

 

Stationslunden, Bålsta                                                       

 9,7 

 

21,6 
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5.7 Ekonomiberäkning för respektive projekt  
Tabellen 5.5 redovisar behandlingskostnader för avfall som går till brännbart material. Priset 

för behandling av avfall har erhållits av Johan Engqvist (Handledaren på NCC). 

Behandlingskostnaden för avfall är ett ungefärligt pris, vilket är på grund av sekretessavtal 

mellan NCC och Ragn-Sells.  

Tabell 5.5. Behandlingskostnader för respektive projekt 

Projektnamn  Totalt mängd 

brännbart avfall  

Ton 

 

x   

Behandlingskostnad  

(Kronor/ton)  

 

 

y 

Total kostnad av 

brännbart avfall 

SEK 

 

 

    

Mörbylund 1, Danderyd 24,6  900  22 140  

Stationslunden, Bålsta 54,3 900 48 870  
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Tabellen 5.6 visar kostnader för totala antal tömningar av container för respektive projekt. 

Även i tabell 5.6 är kostnaden för tömningar av container är approximativ på grund av 

ramavtal mellan NCC och Ragn-Sells. 

Tabell 5.6. Totalt antal containrar och kostnader  

Projektnamn   Totalt antal 

container 

 

 

 

x   

Kostnaden för 

tömning 

(Kronor/container)  

 

 

y 

Total kostnad 

för tömning av 

brännbart 

avfall 

SEK 

 

 

Mörbylund 1, Danderyd 

 

Stationslunden, Bålsta 

 

9 

19 

795   

795   

7 155    

15 105  

 

Tabellen 5.7 visar totala kostnaden för tömningar av containrar inklusive 

behandlingskostnaden för hantering av avfall. 

Tabell 5.7. Totala kostnader för containertömningar och avfallsbehandling  

Projektnamn   Total kostnad för 

containertömningar 

 

 

SEK 

x   

Total kostnad 

för  

Behandling av 

avfall 

SEK 

y 

Total kostnad  

 

 

 

SEK 

Z = x+y 

Mörbylund 1, Danderyd 

 

Stationslunden, Bålsta  

 

7 155   kr 

15 105 kr 

22 140 

48 870 kr  

29 295    

63 975    
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sidan.] 

5.8 Projektens storlekjämförelse  
Mörbylund projekt har 86 färdigbyggda lägenheter med 1–6 rum och Stationslundens projekt 

har dagsläget 104 klara och överlämnade lägenheter med 1–4 rum samt 283 lägenheter kvar att 

lämna över. Båda projekten anses ha ungefär lika många klara lägenheter med tanke på att 

Mörbylunds lägenheter har flera rum än Stationslunden.  

Figuren 5.5 har gjorts på egen hand. Enligt bilagan från Ragn-Sells framgår det att 

tidsperioderna för respektive projekt är nästan lika med tre månaders skillnad.  Mörbylunds 

projektet har en tidperiod med 29 månader och Stationslundens projekt har en tidsperiod med 

26 månader och är fortfarande ett pågående projekt. Figuren 5.5 visar en jämförelse mellan 

Mörbylunds projektet och Stationslundens projekt.  

 

Figur 5.5. Resultat av ekonomi-koldioxidberäkningar för respektive projekt 

Efter en jämförelse mellan respektive projekt visar att Stationslunden har ett koldioxidutsläpp 

på 22 ton vilket det är 12 ton mer i jämförelse med referensprojektet i Mörbylund som har 10 

ton koldioxidutsläpp. Kostnader och behandling av avfallet i Stationslunden hamnar på cirka 

64 000 kronor vilket visar en skillnad på 35 000 jämfört med referensprojektet i Mörbylund. 

Enligt ekonomi och koldioxidutsläpp beräkningar visar att Stationslundens projekt har ett 

sämre avfalls statistiskt som motsvarar cirka 55% skillnad jämfört med referensprojekt i 

Mörbylund.  
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6. Åtgärdsförslag  
Åtgärdsförslagen är inte baserade på projektens storlek utan på mängdavfallen som genereras 

i respektive projekt. I själva verket ska inga brännbara eller blandade avfall finnas på 

byggarbetsplatser eftersom allt avfall ska sorteras och slängas i respektive fraktion. Med 

fraktion menas att varje container ska innehålla endast ett sorts material. Arbetsledaren på 

Stationslunden samt säljaren på Ragn-Sells under intervjun också påpekat att brännbart ska inte 

existera.   

Enligt resultaten av respektive projekt framgår det att Stationslunden har haft 55% sämre 

avfallshantering när det gäller blandat och brännbart avfall. Ett åtgärdsförslag är att 

Stationslunden behöver förbättra sin avfallshantering med 55 procent för att nå samma nivå 

som Mörbylunds projektet. Tabellen 6.1 visar ett åtgärdsförslag som Stationslunden behöver 

tillämpa för att förändra till bättre avfallshantering.     

Tabell 6.1 Åtgärdsförslag för Stationslundens projekt 

Fokusområden  Befintliga 

värden för 

avfallshantering 

 

Föreslagen 

åtgärd för 

minskning av 

avfall 

     

Total värden 

efter 

åtgärdsförslag 

Totalt koldioxidutsläpp (ton) 

 

Totala kostnader (SEK)  

 

   22 

64 000 

55% 

55% 

9,9  

28 800  
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6.1 Lösningsförslag till Stationslunden  
För att uppnå 55 procent minskning av kostnader samt koldioxidutsläpp behöver 

Stationslunden ta hänsyn till några åtgärder som Mörbylund hade i sitt projekt. De åtgärder 

som Stationslunden behöver tillämpa är en lämplig placering där alla containrar kan vara 

samlade samt nära bygget och yrkesgrupperna. Stationslunden behöver även göra dagliga 

kontroller över källsorteringen med en ansvarig och engagerad arbetsledare. Att ha färre 

containrar på plats underlättar för arbetsledaren att ha bättre koll på containertömningar samt 

avfallsskyltar. Arbetsledare kan se till att containrar fraktas fyllda från bygget i god tid samt 

vara hård mot de yrkesgrupper som inte sköter sig bra samt debitera de som inte sorterar rätt.  

När det gäller avfallshantering ligger största ansvaret på interna medarbetare på NCC. 

Engagerade och ansvariga medarbetare kan påverka avfallshanteringen i stor omfattning vilket 

Mörbylund projektet har bevisat. Arbetsledarnas rutiner och kontinuerliga kontroller över 

källsorteringen ökar sorteringen på byggarbetsplatsen. Det är även viktig att tömningar av 

containrar sker i tid samt att avfallskylar är tillgängliga vid källsorteringen. Det är billigare att 

sortera avfall på byggarbetsplatsen än att slänga avfallet i brännbart då det medför extra 

kostnader för NCC. För minskning av mängd avfall på byggarbetsplatsen kan arbetsledaren ge 

kontinuerliga information om sortering och uppmuntra medarbetarna att hur viktig det är att 

sortera rätt samt sätta ett mål på hur de kan förbättra sin avfallshantering. Åtgärderna skapar 

rutiner och kan höja kunskapen hos medarbetarna angående källsortering. Arbetsledaren ska i 

så fall öka medvetenhet hos medarbetarna på att hur de kan sortera rätt och inte ta det personligt.  

Att öka entreprenörernas medvetenhet om avfallshantering kan bidra till att minska byggavfall. 

Personliga normer är en viktig faktor vid förebyggande av avfall. Att jobba med 

entreprenörernas beteende kan minska byggavfall upp till 33,3 procent (Li et al. 2022).  

Som också visat i avsnitt 5.11 kan ändrat beteende hos medarbetarna på byggarbetsplatser 

förbättra avfallshanteringen.  

Företaget behöver öka medarbetarnas medvetenhet och samordningen om hur byggavfall ska 

hanteras. Därför är det viktigt för NCC att ha tydliga lagar och regler kring sin avfallshantering. 

Då det som tidigare nämnts i avsnitt är tydligt att utbildningar kan öka medarbetarna 

medvetenhet vilket bidrar till bättre kommunikation samt bättre avfallshantering på 

byggarbetsplatser. 
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En undersökning påpekar att mängden avfall som genereras på byggarbetsplatser berörs av 

många faktorer. Lagstiftning bland annat kan minska mängden avfall och bidra till cirkulär 

ekonomi då ska materialets värde bibehållas så länge som möjligt för att utnyttja dess maximala 

nytta (Jakub et al, 2020).  

Figurer 6.1 och 6.2 är från Google maps men har redigerats på egen hand. Figur 6.1 visar 

placeringen av avfallscontainrarna vid Stationslunden. Containrar är placerade längs en 210 

meters sträcka och genom platsbesöken blev det tydligt att många containrar saknade skyltar. 

Avståndet mellan containern var långa och de hade oregelbunden placering utan skyltar. 

Eftersom containrar saknade skyltar fanns det mycket blandat material i en container som figur 

6.1 visar. Ett av lösningsförslagen är uppdelning av containrar i tre olika stationer som visas i 

figur 6.2, där plast, trä, papper och wellpapp ska sorteras separat och tre andra containrar som 

innehåller andra byggmaterial ska också ska sorteras. Icke övrigt Brännbart avfall kan antas 

vara avfall som inte är brännbart avfall, bland annat metallskrot, glas, keramik och avfall med 

över 80 procent fuktighet.  

 

Figur 6.1. Befintlig placering på containrar i Stationslundens projekt  
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Figur 6.2. Föreslagen containerplacering i Stationslundens projekt  

För att säkerställa att åtgärdsförslaget fungerar tillräckligt bra ska containrar placeras rätt och 

rätt skylt användas efter tömning av varje container. Exempelvis ska container som innehåller 

plast i station 1 se figur 6.1 placeras på samma ställe med rätt skylt efter tömning. Detta förslag 

bygger på intervjuer och observationer under platsbesöken vid Stationslunden samt 

jämförelsen mellan Mörbylunds och Stationslundens källsorteringsstationer.  

Ett annat lösningförslag som kan förbättra avfallshanteringen på NCC:s byggarbetsplatser är 

att använda gemensamma bilder på avfallsfraktioner i stället för texter och färgkoder. Enligt 

intervjuerna finns det många yrkesgrupper som har låg kunskap i svenska. Därför kan språket 

orsaka dålig kommunikation mellan medarbetarna och likaså misstolkningar vid sortering av 

avfallsfraktioner.  

Ytterligare ett lösningsförslag som kan förebygga brännbart avfall är att NCC ställer krav på 

sina leverantörer för mindre användning av flera olika material i emballage. Lösningsförslaget 

kan hjälpa hantverkarna att sortera enklare på byggarbetsplatser. Emballage som fraktas till 

NCC:s byggarbetsplatser ska enligt det här förslaget endast bestå av ett sorts material, 

exempelvis endast papper och wellpapp. 

En studie visar att användning av papper och kartong har mindre miljöpåverkan vid behandling 

och återvinning. Förbränning av papper och kartong kan minska koldioxiden genom biogena 

koldioxidutsläpp medan förbränning av plast avger stora mängder koldioxid. LCA har använts 

för att se miljöpåverkan av förpackningsavfall med expressleverans (EDPW) som är tillverkade 

av wellpapplådor. Vidare visar studien att EDPW i olika behandlingsprocesser bidrar till miljön 

i hela avfallssystem (Lin et al, 2022). 
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Användning av wellpappemballage har stora fördelar ur hållbarhetssynpunkter. Wellpapp har 

en låg vikt och är enklare att återvinna, återvinna samt kan dessutom tillverkas av återvunnet 

material. Wellpapp kan också användas i stora konstruktionsförpackningar vilket är bra ur 

miljöperspektiv (Rollco, 2021). 
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7. Diskussioner & Slutsatser 

7.1 Ekonomiska Fördelar  
Det framtagna resultatet av respektive projekt visar att NCC kan spara pengar genom rätt 

källsortering. Mörbylund projektet är ett bra exempel som visade att det finns potentialer för 

bättre avfallshantering. Enligt beräkningar som har gjorts på respektive projekt, visas det att 

avfall går genom en hel process för att hanteras. Byggavfall medföljer stora kostnader för NCC, 

nämligen de inköpta material som blir avfall, förvaring av avfall, transport och behandling av 

avfall. Brännbart och blandat avfall är de material som redan har kostat för NCC därför är det 

viktig att främst förebygga, återanvända, återvinna och sortera så mycket det går på 

byggarbetsplatser. Genom att minska byggavfall kan NCC spara in mycket pengar på lång sikt 

med tanke på att NCC har många och stora projekt. Enligt intervjuer som har gjorts med 

platschef och arbetsledare på Stationslunden och Mörbylunden anser de att mest byggavfall 

uppstår i slutet av ett projekt. Stationslunden är ett pågående projekt och kommer att vara 

färdigställt under år 2023. NCC behöver därför ta skärpande åtgärder för att förebygga avfall i 

Stationslunden i annat fall kan mängden avfall ökas.  

Enligt SCB:s Faktorprisindex (FPI) har kostnaden för byggmaterial haft en ökning med 17,2% 

sedan december 2020 jämfört med december 2021. Trävaror har haft mest ökning med 76 

procent jämfört med andra byggmaterial. Det främsta orsaken till prisökning av material är 

pandemin (Navet, 2022).  Med tanke på prisökning av byggmaterial måste NCC ta större 

hänsyn till bättre sortering av brännbart avfall.  

Förslaget gällande containerplacering medföljer inte stora kostnader för NCC, eftersom detta 

förslag bara är en omplacering av nuvarande containrar på Stationslunden. Däremot kan detta 

förslag vara tidskrävande men det skapar ordning och reda på byggarbetsplatsen som i sin tur 

ökar källsorteringen. Intervjun som har utförts med arbetsledaren på Mörbylunds projekt visar 

att en bättre containerplacering kan göra skillnad som kan bidra till en bättre källsortering. 

Därför har även en analys om containplacering utförts för att öka källsorteringen på 

Stationslunden. Figur 6.1 visar den nuvarande containplacering på Stationslunden och figur 6.2 

visar det föreslagna containplacering som delas i 3 olika källsorteringsstationer, där allt 

byggmaterial ska sorteras i bestämda fraktioner. Enligt intervju hade referensprojektet i 

Mörbylund en strukturerad källsorteringsstation vilket hade bidragit eller underlättade 

avfallssorteringen. En ren och strukturerad byggarbetsplats påverkar medarbetarnas 
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engagemang och vilja kring avfallshantering. Därför en containsplacering på Stationslunden 

vara ett bra åtgärdsförslag för att minska mängden avfall. 

Gemensamma avfallsskyltar på NCC:s byggarbetsplatser är en investering som kostar pengar 

däremot kan detta vara en långsiktig investering som leder till bättre källsortering. Med tanke 

på att alla medarbetare inte talar svenska på byggarbetsplatsen kan detta förslag med 

gemensamma avfallskyltar bidra till bättre sortering. Däremot utan engagemang och intresse 

hos medarbetarna kan vilket förslag som helst ska inte göra något skillnad med 

avfallshanteringen. Enligt intervjuer med platschef och arbetsledare på Mörbylunds projektet 

har samordning en stor inverkan när det kommer till källsortering vilket detta kan påverkas av 

en arbetsledare som tar hänsyn till det och arbeta med att förbättra samordningen på 

byggarbetsplatsen. Vidare anser dem att när det finns ett rent bygge gör det lättare att sortera 

avfall. 

Att NCC ställer krav på sina underleverantörer angående användning av endast ett material i 

emballage samt öka användning av EU-pallar kan vara en ekonomisk risk för NCC vilket 

innebär att kostnaderna höjs och kräver tid och pengar för att hitta nya leverantörer. Däremot 

är detta förlag bra ur miljömässiga synpunkter som leder till minskning av brännbart avfall som 

har nämnts i avsnitt 6.1.  

 

7.2 Miljömässiga fördelar  
Efter uträkningar av 𝐶𝑜2/-utsläpp visar resultatet att koldioxidutsläpp kan sänkas med 55% 

vilket motsvarar cirka 10 ton i stället för 22 ton, se figur 5.5. Därmed rätt sortering av blandat 

och brännbart material leder till stor fördel för miljön. Resultatet av minskning av 

koldioxidutsläpp har utgått från att brännbar fraktion inte ska finnas på NCC:s 

byggarbetsplatser. Mörbylunds projektet hade betydligt mindre blandat och brännbart material 

enligt bilaga 3 (B3.1), vilket betyder att de har hanterat avfallet på ett lämpligt sätt jämfört med 

Stationslunden. För att Stationslunden ska uppnå samma avfallsstatistik behöver de ta tag i 

interna åtgärder som Mörbylund 1 hade kring sin avfallshantering vilka bland annat var bättre 

samordning, bestämd plats för källsorteringsstation med rätt avfallsskyltar, debitering vid 

osorterade material, dagliga eller kontinuerliga kontroller av arbetsledaren och förbättra 

kommunikationen med yrkesgrupper kring avfallshantering. Därför har Mörbylunds 

avfallsstatistik jämförts med Stationslunden för att uppnå samma avfallsstatistiknivå.   
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En ökning av källsortering kan leda till lägre koldioxidutsläpp vilket kan ses i Mörbylunds 

avfallsstatistik samt koldioxidberäkningar som har utförts i det här arbetet. Bättre 

avfallshantering kan också leda till minskning av körningar av containrar vilket i sin tur 

minskar koldioxidutsläpp och användning av fossila bränslen som användas i transportbilar för 

leveranser. Nya krav på emballage kan utvecklas hos NCC:s leverantörer för att minska den 

negativa miljöpåverkan. Att använda endast ett material i emballage kan leda till mindre 

blandat och brännbart material samt enklare sortering, vilket även arbetsledaren i 

Stationslunden påpekade under intervjun och platsbesöket.  

 

7.3 Engagemang  
Enligt intervjuer som utfördes med platschef och arbetsledare på respektive projekt är 

engagemang en viktig faktor som spelar stor roll vid källsortering. Åtgärdsförslaget för 

minskning av koldioxidutsläpp och kostnader kräver ett kontinuerligt arbete med engagemang 

hos medarbetarna på NCC:s byggarbetsplatser. För att kunna kontinuerligt kontrollera 

källsorteringen är det viktigt med rutinmässiga uppföljningar. Det bör leda till en minskning 

av fel sortering vilket Mörbylunds projektet har lyckats bäst med. Ledarskap är också en viktig 

faktor som arbetsledarna måste tillämpa i sin roll genom att uppmuntra medarbetarna att sortera 

rätt. Att öka engagemanget hos medarbetarna får arbetsledaren en bättre samordning på 

byggarbetsplatserna samtidigt som arbetsledaren kan öka deras medvetenhet om källsortering 

genom att uppdatera dem med avfallsriktlinjer. 

Under intervjuer diskuterades att NCC kan även anställa en extern person för att minska sitt 

byggavfall i sina byggprojekt. Arbetsledaren på Stationslunden berättade att han var med om 

ett byggprojekt där företaget hade tagit in en extern person för att hantera avfall, vilket visade 

att företagets avfall minskades. Därför kan en extern person vara en åtgärd för att hantera 

byggavfall på ett lämpligt sätt. Den externa personen dock vara kunnig, erfaren och ska ha 

kompetens inom avfallshantering. Att anställa en extern person kan ha sina fördelar och 

nackdelar. Fördelen med extern person är att avfall kan minskas vid byggprojekt, vilket är bra 

för miljön. Däremot kan extern person ur ekonomiska synpunkter vara kostsam för företaget. 

För att uppnå den optimala klimatpåverkan i global nivå samt i byggbranschen behöver NCC 

ha förebyggande åtgärder trots att det är kostsam, men på lång sikt kan vara lönsam ur 

ekonomiska och miljömässiga synpunkter.  
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7.4 Avfallsföretag 
Ragn-Sells är ett avfallsföretag som hanterar NCC:s byggavfall. För att får en översikt på hur 

avfallshanteringen fungerar på NCC: projekt finns det tillgänglig avfallsstatistik som Ragn-

Sells framställer. Avfallstatisktiken underlättar för platschefer och arbetsledarna att få bättre 

koll på avfallshanteringen vilket ger de möjligheter att förbättra källsorteringen. Ett problem 

som uppstår vid källsortering på Stationslundens projekt är att Ragn-Sells lastbilschaufförer 

inte lämnar tillbaka avfallsskyltar på containern. Enligt avsnitt 5.1 behöver även Ragn-Sells ta 

hänsyn till källsortering och säga till sina medarbetare att vara mer noggranna med 

avfallsskyltar vid tömningar av containrar. Sämre skyltshantering av Ragn-Sells chaufförer 

orsakar att yrkesgrupper slänger material i vilken containern som helst vilket i sin tur ger en 

ökning av brännbart och blandat avfall.  

Figurer i avsnitt 4.7 beskriver hur avfallsskyltars färgkoder ser ut och många av dem kan 

misstolkas av yrkesgrupper vid källsortering på grund av att de är lika i färger. Detta kan vara 

svårt för yrkesgrupper att komma ihåg alla färger vilket kan leda till sämre avfallshantering.  

Enligt avsnitt 4.10 står byggbranschen för 40 procent av den totala resursanvändningen och 

energi på global nivå vilket även figur 1.3 också visar då byggverksamheten genererade störst 

mängd avfall i Sverige. NCC är ett stort byggföretag inom Norden med många och olika stora 

projekt som kan påverka mängden genererat av avfall i Sverige och även på global nivå. Därför 

är det viktig att ta hänsyn till åtgärder som leder till bättre källsortering och mindre 

koldioxidutsläpp. För att NCC ska kunna bidra till agenda 2030 behöver de följa 

avfallsriktlinjer från Sveriges avfallsplan samt EU:s avfallshierarkin som visas i figur 1.2.  

 

7.5 Slutsatser  
Sammanfattningsvis kan 4 relaterade slutsatser dras ur det här arbetet när det kommer till 

brännbart samt blandat material, vilka omfattas av:  

1. Ekonomiska vinster  

2. Miljömässiga vinster  

3. Interna åtgärder  

4. Externa åtgärder  

Enligt ekonomiska beräkningar som har utförts på respektive projekt kan NCC göra 

besparingar genom att sortera rätt blandat byggavfall. Ekonomiska beräkningar visar att NCC:s 
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projekt i Bålsta (Stationslunden) har möjligheten att spara pengar upptill 55% av totala 

kostnaden för avfallshantering vid rätt källsortering av material. Detta resultat kan 

Stationslundens projekt uppnå genom att följa upp referensprojektets interna åtgärder.  

Det finns även en möjlighet för Stationslunden projekt att sänka sina koldioxidutsläpp genom 

rätt källsortering av brännbart och blandat material. Målet kan uppnås upp till 55% enligt 

beräkningarna vilket kan sänka koldioxidutsläppen från 22 ton till cirka 10 ton. Detta resultat 

av miljöberäkningar kan även påverka samt minska antal körningar av containrar vilket också 

minskar koldioxidutsläppen. 

Resultaten visade att interna problem är ett hinder som leder till att brännbart och blandat avfall 

ökas vid byggprojekt. Därför är det viktig att platschefen och arbetsledaren får en bra 

samordning på byggarbetsplatsen och att uppmuntra medarbetarna att det är viktig med 

avfallshanteringen. Genom att öka medarbetarnas medvetenhet och engagemang om 

byggavfall och dess miljö och ekonomiska konsekvenser kan källsorteringen förbättras. 

Resultaten av platsbesöket visade att containrar som saknade avfallskylt ledde till mer blandat 

avfall vilket i sin tur också ökade brännbara avfallet. Det har framkommit i detta arbete att 

placering och avståndet mellan containrar kan öka byggavfallet för att medarbetarna inte orkar 

gå en bit för att sortera ett material på grund av tidsbrist och arbetsbelastning. Ostrukturerade 

containerplaceringar och avsaknad av avfallsskylt på containern anses vara ett problem vid 

källsortering vilket Stationslunden kan förbättra.  

NCC kan också påverka avfallshanteringen externt genom att ställa krav på sina leverantörer. 

Ett exempel är att leverantörer använder sig av endast ett material i sina emballage såsom 

wellpapp. Wellpapp är ett bra material som kan återvinnas och är ett hållbart material som är 

också bra ur miljöperspektiv. En annan extern åtgärd är att NCC: leverantörer använder EU-

pallar som kan användas flera gånger samt NCC kan få ersättning för att spara pallarna för mer 

återbruk. Användning av EU-pallar leder till både ekonomiska och miljömässiga fördelar för 

NCC och andra företag som använder sig av det.  

En annan extern åtgärd är att rekrytera en extern person i företaget som ska hantera byggavfall 

vid byggprojekt. Extern person i företaget har sina miljömässiga fördelar där byggavfall 

minskas vid byggprojekt.  Nackdelen kan vara den ekonomiska aspekter, där företaget måste 

stå för kostnader men på lång sikt kan vara vinstgivande som i sin tur ska bidra till miljömässiga 

och ekonomiska hållbarheten i samhället.  
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7.6 Förslag till fortsatt forskning/fördjupande studier 
Hantering av byggavfall är ett aktuellt ämne i byggbranschen som behöver fler studier, där 

avfallet ska minskas och säkras för att kunna nå de nationella miljökvalitetsmålen.  

Fortsatt studier inom hantering av byggavfall som kan vara intressant att fördjupa sig i är dessa 

punkter:  

• Är det lönsamt ur ekonomiska och miljömässiga perspektiv att anställa en extern person 

för avfallshaneting? En studie inom det här området kan vara att jämföra två olika bygg-

projekt där ena projekt har en extern person för sin avfallshantering och det andra som 

inte använder sig av det.  

• Jämföra fler än två byggprojekt för att definiera källor som leder till ökning av mängd 

avfall i Sverige. 

• Hur kan medarbetarnas sorteringsbeteende påverka avfallsmängden i ett byggprojekt? 

• Jämföra två olika byggföretags avfallshantering som har även avtal med olika avfalls-

företag. Kan avfallsföretag påverka företagets avfallshantering? 
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Personlig kommunikation   

Lundström, P.,2022. Teams möte samt mailkontakt med Per Lundström inköpschef på NCC 

gällande avfallskostnader samt koldioxidutsläpp  

Edberg, K., 2022. Mailkontakt och samtal med Kenneth Edberg för att få någon 

kontaktperson hos Ragnsells.  

Blomberg, P., 2022. Mailkontakt samt samtal med Per Blomberg säljare hos Ragnsells för 

material mängder   

Eklöf, D., 2022.Mailkontakt samt samtal med Dan Eklöf Key Account Manager Ragnsells för   

Hoffsten, R., 2022.Arbetsledare på NCC, mailkontakt samt intervju med Robbert Hoffsten  

Blomqvist, P., 2022.Platschef på NCC, mailkontakt samt intervju med Per Blomqvist  

Gahne , T., 2022. Arbetsledare på NCC, mailkontakt med Thomas Gahne samt intervju  

Eriksson , C ., 2022. Platschef på NCC, mailkontakt samt intervju med Christian Eriksson   
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Transkribering av intervjuer  

Intervju Danderyds projektplatschef och arbetsledare  

  

1. Berätta om dig själv och din roll hos NCC.  

  

Heter Robert Hoffsten arbetsledare på NCC, älskar mitt jobb och brinner lite grand för 

att se till och bli rent och fräscht och när det är rent och fräscht på ett bygge så blir det 

lättare med sophanteringen.  

Heter Per Blomberg platschef på NCC.   

  

2. Hur fungerade avfallshanteringen i ert projekt?   

  

Robert Hoffsten: Vi vann ett pris gällande avfallshantering på detta projekt och jag 

stod för 90% av arbetet och engagerade mig extra mycket annars kommer alla tycka 

att allt som brinner är brännbart. Jag gick och kollade varje dag olika fraktioner och 

ifall jag såg att de hade kastat fel s tog jag ut fotade och skickade till yrkesgruppen och 

sa att antingen ni kommer och sorterar eller betalar ni 750 gånger två timmar.  

  

  

  

3. Vad tycker du som fungerade bra och mindre bra med brännbar sortering?   

  

Robert Hoffsten: Just engagemang och utrymme var de två stora fördelar i just det här 

projektet  

  

  

4. Upplever ni att platsbrist på bygget kan vara orsaken till dålig hantering av brännbart 

material?  

  

Robert Hoffsten: Utrymme är största problemet eftersom när det finns mer utrymme så 

kan man ha olika fraktioner och när det inte finns så kan man inte sortera lika bra  

  

  



Bilaga 2 

B2.1  

5. Anser du att det finns tidsbrist gällande sortering och hur tycker du att det ska hanteras 

på ett bättre sätt?   

  

Robert Hoffsten: Ja absolut, mycket jobb leder till att man bryr sig mindre och inte 

sorterar som man ska  

  

6. Upplever du att källsorterings platsen är inte på en lämplig plats eller kan avståndet 

vara mest problematiskt för era hantverkare?  

  

Robert Hoffsten: Avstånd kan absolut vara ett problem och vi försöker placera alla 

containrar så nära bygget som möjligt  

  

   

7. Upplevde hantverkarna att det fanns brist på skyltningen eller brist på information vid 

källsortering?  

  

Robert Hoffsten: Jag tror allt med miljö handlar om engagemang och när man vet att 

det kostar så kommer man lägga mer märke till det och   

  

  

8. Tror du att NCC borde använda sig av externa företag för att förbättra sin 

avfallshantering?  

  

Robert Hoffsten: Mycket möjligt att man kan ha en extern person men engagemang 

måste finnas hos den externa personen också.  

  

  

  

9. Har NCC utbildningar för sina medarbetare som ökar kunskapen om sortering och 

återvinning?   

  

Robert Hoffsten: Nej ingen utbildning direkt så men informations video finns för de 

som vill kolla på  
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10. Hur ofta uppdateras avfallsplanen med tanke på ändringar som sker under projektets 

gång?   

  

Robert Hoffsten: Brukar inte uppdateras  

  

  

11. Hur hanterade ni förpackningar och stora pallar som innehåller olika material samt 

vem är ansvarig för det?  

  

Robert Hoffsten: Vi hade mycket utrymme där och vi sparade pallar och sålde dom till 

europall  

  

  

  

12. Vad var det bästa åtgärdsförslaget som påverkade mest för minskning av brännbart 

avfall i projektet?    

  

Robert Hoffsten: Två saker som gjorde mycket i projektet var utrymme och 

engagemang och den största är engagemang som hjälpte mycket.  

  

  

  

13. Danderyd- ni som har haft bättre resultat än andra projektet, vad har ni för förslag och 

hur har ni hanterat detta som ledde till ett bra resultat?  

  

Robert Hoffsten: Med tanken på de erfarenheter ni har fått från Danderyd projektet 

vad anser ni att ni kan göra bättre till nästa projekt för att minimera brännbart avfall 

och öka återanvändning och återvinning av material.  
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Intervju Stationslunden med platschef och arbetsledare  

1. Berätta om dig själv och din roll hos NCC.  

  

Christian Eriksson: Jag heter Christian Eriksson jobbar som platschef och jag är 

konsult till NCC, jag är ansvarig för produktionen på plats och leder det vardagliga 

arbetet. Jag är ekonomisk ansvarig för alla våra konton. Thomas Gahne: Jag heter 

Thomas Gahne och är arbetsledare  

  

  

2. Hur i dagsläget fungerar avfallshanteringen i ert projekt? Hur vet ni att om ni ligger 

bra eller dåligt till?  

  

Christian Eriksson: de ligger inte så bra till just nu och vi brukar kolla i Ragnsells 

portal var tredje månad.  

  

  

3. Upplever ni att det finns platsbrist på bygget och det är orsaken som leder till dålig 

hantering av brännbart material?  

  

Thomas Gahne det är alltid så och man behöver alltid fler container än vad man har 

tänkt.  

  

  

4. Anser att det finns tidsbrist gällande sortering och hur tycker du att det ska hanteras på 

ett bättre sätt?   

  

Thomas Gahne: mycket jobb leder till dålig sortering för att man hinner inte lägga så 

mycket tid på sorteringen och därför kan tidsbrist påverka källsorteringen.  

  

  

5. Upplever du att källsorterings platsen är inte på en lämplig plats eller avståndet som är 

problemet?  
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Thomas Gahne : det är alltid någon som tycker det men vi försöker placera så nära 

som möjligt  

  

  

6. Vilka förslag och lösningar har du som hantverkare eller platschef för en bättre 

brännbar sortering på byggarbetsplats?  

  

Thomas Gahne: att engagemang, utrymme och bättre skylthantering på containern och 

att vi behöver höja statusen på våran under entreprenörer.  

  

Bilder på skyltar är ett bra exempel som kan användas i hela NCC  

   

7. Finns det brist på skyltningen eller brist på information vid källsortering?  

  

Platschefen berättar att Ragnsells råkar tar med sig skyltarna vid varje tömning och det 

gör det svårt för NCC och under den tiden skyltarna är borta så kan det hända att man 

sorterar fel  

  

  

8. Tror du att NCC borde använda sig av externa företag för förbättra sin 

avfallshantering?  

  

Platschefen berättar att det måste vara rätt person för att få bättre statistik men man 

kan inte tjäna pengar på det. Om allt sorteras fel och det är jättedåligt så kan det vara 

bra med en extern person men när det är okej men inte perfekt så behöver man inte ha 

det eftersom man kan inte tjäna pengar på det. Arbetsledaren berättar att  

  

  

9. Hur ofta uppdateras avfallsplanen med tanke på ändringar som sker under projektets 

gång?   

  

Thomas Gahne: Nej det brukar inte uppdateras  
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10. Under vilket skede i projektet uppkommer mest brännbart avfall?  

  

Thomas Gahne: det är stötvis och i början brukar det vara mycket t ex betong och sen 

blir det mindre sedan blir det mer igen mot slutet när man går in i inredning för kök 

och sånt här.  

  

  

11. Hur hanterar ni förpackningar och stora pallar (sparar ni pallarna) som innehåller olika 

material samt vem är ansvarig för det?  

  

Thomas Gahne: vi sparar alla europallar och skickar till Ragnsells för att återvinna de 

och få pengar.  

  

  

12. Vilka material går mest till brännbart?  

  

Thomas Gahne: mycket trä, wellpapp   

  

  

  

13. Har ni någon brännbar fraktion på byggarbetsplatsen?  

  

Thomas Gahne: Egentligen finns det inget som heter brännbart fraktion, allt ska sorteras   

  

  

Intervju Ragnsells  

Hur många container behövs för en bra sortering?  

Per Blomberg berättar att 5–6 container brukar räcka och vara tillräckligt för en bra sortering 

av avfall på byggarbetsplats.  

Är blandat avfall samma som brännbart avfall?  
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Per Blomberg berättar att Blandat avfall brukar oftast vara en felsortering men minst 90–93 

procent av blandat avfall är brännbart avfall.  

Hur många ton rymmer varje container?  

Det brukar vara ungefär 3 ton   

Vad är skillnaden mellan brännbart grovt och fint?  

Per Blomberg säger att det är en storleksfråga och det beror på hur stort avfallet är , om det är 

stort så hamnar det i grovt och litet i fint  

Finns det container som heter brännbart?  

Tyvärr så brukar NCC beställa en brännbar container och lägga på byggarbetsplatser.  
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