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Abstract
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Anton Persson & Martin Sjelin

Construction waste from the housing industry includes all unnecessary consumption
of building materials. The definition of construction waste is construction materials
that has not been built in and becomes waste. Constructions waste can be divided
into two types of contributions: operational and work site contribution. Some of the
common construction materials in housing industry have such low usage level as 75 %
and the rest becomes construction waste. Low usage of construction materials
creates unnecessary costs and has a major environmental impact. Cost of the
construction waste amounts 1-3 % of the total project cost.
The purpose of this report was to identify causes for construction waste and suggest
methods for prevention actions. The aim of this study was to highlight actions and
approaches to reduce the quantity and volume of construction waste where possible.
Methods used to fulfil the purpose of this thesis were analysis of literature, a case
study and interviews. The report was made in collaboration with Nordic
Construction Company, NCC, in Uppsala.
Zero construction waste in housing industry is not realistic or desirable. The aim
should be to optimize material usage based on the projects condition and in a first
step try to minimize the work site contribution of construction waste.

Handledare: Marcus Lundestrand
Ämnesgranskare: Christer Steinvall
Examinator: Kristofer Gamstedt
ISRN UTH-INGUTB-B-2014/25-SE

Sammanfattning
Ämnet som den här rapporten behandlar är materialspill inom nyproduktion av
flerbostadshus och är skrivet i samarbete med NCC Construction i Uppsala.
Materialspill från en byggarbetsplats omfattar all onödig förbrukning av
inbyggnadsmaterial och delas med fördel upp i två olika typer av tillskott;
arbetsplatstillskott och drifttillskott. En del vanliga inbyggnadsmaterial vid
bostadsproduktion har en så låg användningsgrad som 75 %, resten blir avfall.
Låg användningsgrad av inbyggnadsmaterial belastar miljön och skapar en
onödig kostnad vid bostadsproduktion.
Rapportens syfte är att peka på huvudsakliga orsaker till materialspill avseende
nyproduktion av flerbostadshus och därefter ge förslag på möjliga åtgärder.
Målsättningen med denna rapport är att belysa åtgärder och förhållningssätt, att
minska mängd och volym av materialspill där så är möjligt. En litteraturstudie,
fallstudie av ett flerbostadshusprojekt samt ett flertal intervjuer har legat till
grund för rapportens genomförande.
Materialspill står för en liten del, 1-3%, av ett bostadsprojekts totala kostnad.
Det i kombination med att beställaren slutligen betalar för materialspillet är den
huvudsakliga orsaken till att inte förbättringspotentialen tillvaratas. Förbättring
kan ske genom att beställaren börjar ställa krav i form av nyckeltal på
materialanvändning och avfall som entreprenören ska förhålla sig till för att
höja motivation till förändring.
Slutsatsen är att noll materiaspill vid bostadsproduktion inte är realistiskt eller
eftersträvansvärt. Målsättningen bör vara att optimera materialanvändning
utifrån projektets förutsättningar och i ett första steg försöka minimera
arbetsplatstillskottet av materialspill.

Nyckelord: materialspill, byggbranschen, bostadsproduktion, konfektionerat
material, marginalkostnadsanalys, avfallsfraktioner
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Förord
Det här arbetet är det avslutande momentet på högskoleingenjörsprogrammet
med inriktning byggteknik vid institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala
universitet.
Ämnesgranskare vid institutionen är Christer Steinvall.
Arbetet är utfört i samarbete med NCC Construction, Uppsala. Författarna har
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handledare Marcus Lundestrand, NCC Construction.
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1.

INLEDNING

Det inledande kapitlet innehåller en bakgrundsbeskrivning om materialspill. Här
presenteras också rapportens problemformulering, syfte, målsättning, avgränsning
samt en kortare presentation av medverkade företag.

1.1

Bakgrund

I byggbranschen finns ett etablerat spill av resurser. Onödigt med tid och material går
idag till spillo vid produktion av bostäder i Sverige, vilket ger dyrare
bostadsproduktion och belastar miljön med överförbrukning av material. En tydlig
grupp för spill av resurser i byggindustrin är användningen av inbyggnadsmaterial.
En allt för stor del att det material som köps in till ett projekt byggs ej in. Den delen
av materialet som inte byggs in blir till materialspill.
En tidigare studie om materialspill vid bostadsproduktion kom fram till att
användningsgraden för de 15 vanligaste byggnadsmaterialen varierade mellan 79-96
%, resten blev till spill.1 En senare genomförd forskningsrapport om resursslöseriet i
byggindustrin utvecklade studien och kom fram till att kostnaden för materialspillet
kunde uppgå till 4-12 % av den totala materialkostnaden i ett byggprojekt. Om
materialkostnaden i ett projekt utgör ca 25 % av produktionskostnaden ger spillet av
material ett slöseri i storleksordningen 1-3 % av ett projekt produktionskostnad.2
Byggbranschen kommer sannolikt på längre sikt ställas inför hårdare miljökrav och
bli tvungna att möta ett behov av mer kostnadseffektiv bostadsproduktion. Det här
skapar ett behov för byggföretagen att i större utsträckning arbeta aktivt med att
förbättra materialanvändningen. Förhoppningen att minimera materialspillet bör dock
ses med viss tillförsikt. Problematiken kring resursanvändning av material är komplex
och byggbranschen är historiskt sett konservativ till förändring. Det som talar för är
att dagens bostadsproduktion karaktäriseras av industriellt byggande och att logistiken
kring byggarbetsplatsen förbättras vilket skapar goda förutsättningar att optimera
materialanvändningen om viljan finns.

1.2

Syfte och målsättning

Detta arbete vill peka på huvudsakliga orsakar till materialspill avseende
nyproduktion av flerbostadshus och därefter ge förslag på möjliga åtgärder.
Målsättning med denna rapport är att belysa åtgärder och förhållningssätt, att minska
mängd och volym av materialspill där så är möjligt.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

!

Lindhe, N. (1996) Effektivare materialanvändning på byggarbetsplatsen, Byggmästareföreningen
Väst, Göteborg, FoU-Väst 9603
2!Josephson, P.E. Saukkoriipi, L. (2005). Slöseri i byggprojekt. Behov av förändrat synsätt. Sveriges
!
! !
byggindustrier. FoU-Väst Rapport 0507, Göteborg
!

!

1!
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1.3

Frågeställning
1. Vilka materialfraktioner uppkommer främst som avfall under nyproduktion av
ett flerbostadshus.
2. Orsaker till uppkomst av materialspill.
3. Förslag på förebyggande åtgärder för materialspill.

1.4

Avgränsning
•

•
•

1.5

Endast undersöka spill rörande resursanvändningen och uteslutande fokusera
på materialspill från bostadsproduktion. Spill som uppkommer vid
fabrikationstillfället utelämnas.
Avfallshanteringen utelämnas i det här arbetet.
Rapporten avser inte göra en djupare analys om den enskilda hantverkarens
inverkan
kring
materialspill.

Beskrivning av undersökt objekt

1.5.1 Objektbeskrivning
Östra Orgeln heter objektet som har studerats, beläget i Kapellgärdet, Uppsala och
färdigställdes i slutet av april 2014. Projektet består av fyra hus, med jämn fördelning
av hyres- och bostadsrätter med en gemensam innergård och parkeringsgarage. Figur
1.5.1.1 visar utformningen på ett av husen bestående av hyreslägenheter.
Hyreslägenheterna byggdes efter Uppsalahems standard medan bostadsrätterna
inreddes efter köparens val.
•
•
•
•

!

106 bostadsrätter och 96 hyreslägenheter
18428 m2 BTA ovan mark.
3350 m2 parkeringsyta.
250 MSEK i total kontraktssumma.

!
!

!
2!

!

!

Figur1.5.1.1 Illustrerar ena sidan av det färdigställda projektet Östra Orgeln.
1.5.2
•
•
•
•

Byggteknisk konstruktion
Betongstomme, bärande inner- och ytterväggar.
Prefabricerade väggelement.
Fasadväggar typen sandwichelement med putsad utsida.
Prefabricerade plattbärlag som kompletteras med installationer och armering
innan gjutning till önskad bjälklagstjocklek.

1.6

Medverkande företag

1.6.1 NCC AB
NCC AB är en av nordens största byggentreprenörer med en omsättning på 57 mdrkr
och drygt 18 000 anställda. Koncernen Nordic Construction Company, NCC, delas in
Construction, Roads, Property development och Housing.
NCC Construction AB, som det här examensarbetet skrivs i samarbete med, ansvarar
för allt NCC:s byggande och verksamhetsområdena är bostads- och kontorsprojekt
samt anläggning och övrig infrastruktur.

1.6.2 Ragn-Sells AB
Ragn-Sells är en privatägd koncern som är etablerad i Sverige, Norge, Danmark,
Polen, Estland och Lettland. Med omsättning på 4,5 mdrkr och 2500 medarbetare är
Ragn-Sells en av de större aktörerna i Sverige inom återvinning och miljö. Ragn-Sells
samlar in avfall och restprodukter från hushåll, näringsliv och organisationer. De 2500
anställda består av behandlingsexperter som konstruerar och driver
kretsloppsanläggningar till experter inom farligt avfall, sanering och källsortering.
Förtaget erbjuder även konsulttjänster som komplement till den praktiska
verksamheten, inom bl. a kemikalier, energi, miljö och avfallshantering. 3

!
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!

3Henningsson,!S.!(2014).!Ragn:Sells!AB.!(Muntlig!information)

!

3!

!

!
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2.

METOD

I kapitlet som följer redogörs rapportens metod för hur frågeställningen har
besvarats samt hur bearbetning av insamlad information har skett.

2.1

Metod för datainsamling

Vid insamlandet av information finns två huvudsakliga metoder;
kvalitativa och kvantitativa. Kvantitativa metoden innebär att information i
form av siffror sammanställs. Informationen kan presenteras endera i tabeller
eller med hjälp av grafisk framställning. Kvalitativa studier innebär
observationer, intervjuer och bearbetning av textmaterial.4
I det här examensarbetet användes de båda nämnda metoderna. Kvalitativa
metoden för bearbetning av facklitteratur under litteraturstudien, intervjuer
samt observationer vid platsbesök. Den kvantitativa delen för samanställning
och tolkning av statistisk data.
2.1.1 Intervjuer
Intervjuerna i det här examensarbetet genomfördes som öppna och frågorna
som ställdes hade inga fasta svarsalternativ. Detta för att personen som
intervjuades skulle få maximalt utrymme att svara inom. Målet var att kunna
utföra en kvalitativ analys av resultaten från intervjuerna, därför behövdes en
låg grad av strukturering och standardisering vid utformning av frågorna5.
Intervjuerna genomfördes vid ett bestämt möte som bokats i förväg. Personerna
som blev tillfrågade för intervju har alla en direkt eller nära anknytning till
produktionsskedet för bostäder. Det här gav möjlighet till att få ta del av
tankegångar kring såväl direkt produktionsrelaterade frågor som mer
övergripande resonemang kring rapportens frågeställning.
Frågorna som ställdes fokuserade på följande punkter:
• Avfallsfraktioner
• Orsaker till materialspill
• Förebyggande arbete mot materialspill
• Konfektionerat material
• Kalkylering
• Hinder mot det förebyggande arbetet
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Patel,

R., & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och
rapportera en undersökning (3 uppl. S.109-119) Studentlitteratur, Lund
5
Patel, R., & Davidsson, B. (2003). 4!

!

!
!

!
4!

!

!

2.1.2 Litteraturstudier
Litteraturstudier gjordes för att skapa en grundläggande förståelse för
rapportens valda ämnesområde. Genomgång och sammanställning av relevant
facklitteratur, artiklar och publikationer om ämnet låg till grund för att på ett
mer fördelaktigt sätt tolka insamlad data och kunna dra slutsatser från dessa.
Tidigare publicerade examensarbeten inom området har studerats. Dels för
förståelse om disponering och upplägg av ett examensarbete, samt för att ta del
av tidigare analyser och slutsatser av dessa.
2.1.3 Undersökning av avfallsstatistik från Östra Orgeln
Statistiken kommer från företaget Ragn-Sells som skötte avfallshanteringen på
projekt Östra Orgeln. Det statistiska underlaget är redovisat per månad under
projektstadiet och visar de olika avfallsfraktionernas vikt som sorterats på
arbetsplatsen.

2.2

Fallstudie

Med fallstudie menas en undersökning på en mindre avgränsad grupp. Den
avgränsade gruppen kan vara en individ, en situation eller en organisation.
Fallstudiens syfte är att skapa ett helhetsperspektiv och en täckande bild av det
som undersöks.6
Objektet som undersökts i den här rapporten är projekt Östra Orgeln i Uppsala,
uppfört av NCC Construction AB. Godkännande och överlämnande av
byggnaderna skedde i slutet av april 2014. Projektet valdes på grund av bra
kontakt med berörd platschef och tillgång till tidplan samt avfallsstatistik för
projektet. Eftersom Östra Orgeln redan är färdigställt är möjligheten till
granskning av arbetssättet i produktionen obefintlig.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Patel, R., & Davidsson, B (2003). 4!!
!

!
!

!
5!

!
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3.

TEORI

Avsnittet presenterar bakomliggande teori och en enklare sammanställning av
tidigare publicerade forskningsrapporter kring materialspill i
bostadsproduktion. En begreppsförklaring om vad som menas med
materialspill presenteras.

3.1

Olika typer av spill

Spill är vid bostadsproduktion ett samlingsnamn för resursslöseri dvs. för de
arbetsmoment och arbetsuppgifter som utförs utan att det i sig tillför något
värde för kunden. 7
Det finns det fyra tydliga indelningsgrupper för spill av resurser. Grupperna
sammanställs enligt följande:
1.
2.
3.
4.

Fel och kontroller
Resursanvändning av arbetstid, maskiner och inbyggnadsmaterial
Hälsa och säkerhet
System och strukturer

3.1.1 Materialspill
Spill definieras enligt svenska akademins ordbok som: ” om förhållandet att
vid hantering av en vara förlust uppkommer gm att en del av varan ej kan
utnyttjas utan måste avgå ss. Överflödig”.8
Materialspill från byggarbetsplatser kan sägas omfatta all onödig förbrukning
av material. Begreppet definieras i rapporten ”Metoder för mätning av
materialförbrukning” som:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-spill orsakat av lagring och transport på arbetsplatsen
-spill vid tillverkning
-spill som uppkommer vid inbyggandet av materialet
-spill som uppkommit vid en oekonomisk tillkapning av materialet
-spill orsakat av att överskottsmaterial ej tagits till vara
-spill orsakat av att materialet använts till annat än avsett
-spill orsakat av stöld
-spill orsakat av felanvändning
-spill orsakat av att rätt kvantitet ej är beställd.9

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Josephson,

P.E. Saukkoriipi, L. (2005). Slöseri i byggprojekt. Behov av förändrat synsätt.
Sveriges byggindustrier. FoU-Väst Rapport 0507, Göteborg
8!Svenska Akademien. SAOB spalt: S9654; tryckår: 1984!
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3.1.2 Mängdkategorier
Enligt ”Metoder för mätning av materialförbrukning” kan materialspill
beräknas
utifrån
tre
mängdkategorier
som
sammanställs
från
projekteringsunderlag och mätningar ute på byggarbetsplatsen.
Mängdkategorierna är:
• Nettomängd
• Driftmängd
• Totalmängd
Nettomängden avser det material som kan beräknas ur ritningar och
beskrivningar.
Driftmängden gäller den mängd material som i praktiken åtgår för att utföra
ett specifikt arbetsmoment. Driftsmängden bestäms i princip genom att mäta
den mängd material som är framkörd till inbyggnadsstället.
Totalmängden avser den till arbetsplatsen totalt levererade
mängden och bestäms genom summering av fakturor som
stämts av mot följesedlar. 10
3.1.3 Olika typer av materialspill
Med utgångspunkt i mängdkategorier bestäms olika former av materialspill.
Den totala mängd materialspill som uppkommer från en byggarbetsplats kan
delas in i två typer av tillskott, ett drifttillskott och ett arbetsplatstillskott.
Drifttillskott
Drifttillskott är skillnaden mellan driftmängd och nettomängd.
Tillskottet uppkommer på arbetsstället vid tillverkning och utgörs framförallt
av kapspill till följd av exempelvis kapmån, ursparingar, oeknomisk tillkapning
av materialet, bortklipp (avser armering) etc.11

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9

Andreasson, S. Giljegård, N. och Hammarlund, Y. (1975) Metoder för mätning av
materialförbrukning, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsekonomi och
byggnadsorganisation.
10
Andreasson, S. Giljegård, N. och Hammarlund, Y. Metoder för mätning av
materialförbrukning, 6!
11
Lindhe, N. Effektivare materialanvändning på byggarbetsplatsen, 1
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Arbetsplatstillskott
Tillskottet avser skillnaden mellan totalmängden och driftmängd.
Arbetsplatstillskottet uppkommer på arbetsplatsen på grund av att material
används till annat än avsett, lagringsskador, hanterings, stölder och överskott.
3.1.4 Materialspill i byggindustrin
För att åskådliggöra tydligt hur materialspill förhåller sig i produktionen, både
med hänsyn till omfattning och hur det hänger ihop med övriga skeden i
produktionen kan figur 3.1.4.1 med fördel studeras.

Avfall
Materialspill
Materialhantering
Material
Produktion
Byggbranschen

Figur 3.1.4.1 Illustrerar en avfallspyramid
Materialspill kan redovisas som en procentsats som beskriver hur stor del av ett
material som byggs in. Det här ger en bild över hur stor användningsgraden är
för inbyggnadsmaterialet.12 Figur 3.1.4.2 visar mängden använt material för
några vanliga byggnadsmaterial. Sifforna är ett hämtade ur resultaten från en
tidigare genomförd studie om materialspill.13

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12

Lindhe, N. Effektivare materialanvändning på byggarbetsplatsen, 1!
N. Effektivare materialanvändning på byggarbetsplatsen, 1!

13!Lindhe,
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Figur 3.1.4.2 Användningsgraden i medeltal för vanliga materialslag efter
Lindhe, 1996.

3.2

Orsaker till materialspill och förebyggande åtgärder

3.2.1 Introduktion och förutsättningar
Materialspill som generas från bostadsproduktion hamnar slutligen som avfall,
som antingen återvinns eller deponeras. Förebyggs uppkomsten av
materialspill finns stor möjlighet att minska den totala mängden avfall som
uppstår från byggindustrin.
Med förebyggande arbete menas att minska mängden avfall som uppstår och
mängden farliga ämnen i avfallet.14 Den juridiska definitionen av förebyggande
åtgärder finns i EU-direktivet 2008/98/EG om åtgärder, artikel 3, punkt 12.15
Det finns två konkreta fördelar med att förebygga uppkomsten av materialspill;
ekonomi och miljö. Med hänsyn till miljön kommer den största vinsten genom
att materialet aldrig behöver tillverkas i ett första steg. Idag återvinns
byggavfall ofta på ett tillfredsställande sätt men det är mycket svårt att undvika
miljöpåverkan från tillverkningsprocesser och transporter. Ur ett ekonomiskt
perspektiv kommer den största vinsten med förebyggande arbete att mindre
byggnadsmaterial behöver köpas in till projektet. Vidare blir avfallshantering,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!Fredriksson, G. Höglund, E. Tollman, D. (Tyréns AB). Törner, L. (Skanska Healthcare).
Wetterstedt, R. (Stockholms läns lands ting). Att minska byggavfallet -En metod för att
förebygga avfall vid byggande. (2012)!
15!Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall
och upphävande av vissa direktiv. EU-direktiv 2008/98/EG om avfall, artikel 3, punkt 12.!
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som är resurskrävande både i pengar och personal, blir mindre omfattande och
mer yta frigörs på arbetsplatsen. Slutligen ger mindre materialspill upphov till
en renare och säkrare arbetsplats. 16
3.2.2 Orsaker till materialspill
Alla byggprojekt har olika förutsättningar, som kan variera med byggnadstyp,
metodval och arbetsplatsens förhållanden. Förutsättningarna påverkar i viss
mån vilka orsaker som ger upphov till uppkomsten av materialspill. Emellertid
finns det tydliga likheter mellan olika byggprojekt och vilka avfallsfraktioner
som genereras. Att utgå från erfarenhet från tidigare projekt är en bra början till
att identifiera orsaker.
I rapporten ”att minska byggavfall” åskådliggörs med Tabell 3.2.2.1 ett sätt att
kategorisera de huvudsakliga orsakerna och vilket avfall som uppstår som
följd.17
Tabell 3.2.2.1 kategoriserar orsaker och typer av avfall som generas.
Typ av tillskott
Exempel på orsaker till Typ av avfall
uppkomst
Spill vid mått- eller mängdanpassning
Trä,
gips,
betong,
Drifttillskott
Emballage
Arbetsplatstillskott

Sprängning och schaktning
Hjälputrustning (verktyg, plank, formar,
ställningar)
Förpackningar
Skadat material
Överblivet material när man byggt klart
Felbyggt – riv och gör om
Skador på färdigbyggda delar

golvmatta m.m.
Massor
Metall, trä, elskrot m.m.
Papp, plast, trä

…

3.2.3 Möjliga lösningar till att minska materialspill
För att effektivt kunna minska totala mängden materialspill måste det
förebyggande arbetet ha en helhetssyn på hela byggprocessen och inte bli för
specifik på en punkt. I rapporten ”Att minska byggavfall” identifieras två
huvudområden som det förebyggande arbetet bör inrikta sig på; hantering och
resurseffektivitet. Med den utgångspunkten föreslås åtgärderna för ett
byggprojekt utgå från:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!Fredriksson, G. Höglund, E. Tollman, D. Törner, L. Wetterstedt, R. Att minska
byggavfallet -En metod för att förebygga avfall vid byggande. 9!
17!Fredriksson, G. Höglund, E. Tollman, D. Törner, L. Wetterstedt, R. Att minska byggavfallet
-En metod för att förebygga avfall vid byggande. 9!
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•

Utformning av byggnaden. Utforma byggnaden så att mindre mängd
avfall uppstår när den byggs genom att anpassa byggnadsmaterial till
standardmått.

•

Byggmetoder. Gör det möjligt att använda prefabricerade delar.

•

Logistik och materialhantering. Arbeta med materialplanering så att
mängden materialspill från transporter, lagring och hantering minskar.

•

Åtgärder för att minska mängden byggfel, sena revideringar av
ritningar och skador på färdigbyggda delar.18

Med utgångspunkt i tabell 3.2.2.1 och efter en analys av orsakerna kan ett
förslag på möjliga lösningar utformas enligt tabell 3.2.3.119
Tabell 3.2.3.1 Illustrerar möjliga lösningar på orsaker till uppkomst.
Typ av tillskott
Exempel på orsaker till Möjliga lösningar
uppkomst
Spill vid mått- eller mängdanpassning
Anpassa till standardmått
Drifttillskott

Emballage
Arbetsplatstillskott

Sprängning och schaktning

Måtbeställa
Byta till annat material
Prefabricerade lösningar
Ändra byggmetod
Just-In-Time- leveranser

Hjälputrustning
(verktyg,
plank,
formar, ställningar)
Förpackningar
Skadat material
Överblivet material när man byggt klart
Felbyggt – riv och gör om
Skador på färdigbyggda delar

…
…

3.2.4 Förslag på åtgärder
De möjliga lösningarna som arbetats fram analyseras därefter och mot denna
bakgrund kan sedan åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall föreslås.
För att bättre konkretisera åtgärden och bedöma om den är genomförbar är det
en fördel att knyta samman de lösningar som presenteras med den personen i
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18

Fredriksson, G. Höglund, E. Tollman, D. Törner, L. Wetterstedt, R. Att minska byggavfallet
-En metod för att förebygga avfall vid byggande. 9
19!Fredriksson, G. Höglund, E. Tollman, D. Törner, L. Wetterstedt, R. Att minska byggavfallet
-En metod för att förebygga avfall vid byggande. 9!
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byggprocessen som har möjligheten att påverka. Tillvägagångssätten redovisas
i tabell 3.2.4.1.20
Tabell 3.2.4.1 Visar förslag på genomförbara åtgärder
Möjliga lösningar
Vem har möjlighet att Genomförbara
påverka
åtgärder
Anpassa standardmått
Arkitekt, projektör
Kompetenskrav eller
Måttbeställa
Arkitekt,
projektör, kompetensutveckling
för
arkitekter
och
inköpsansvarig
projektörer
Byta till annat material
Arkitekt, projektör
Prefabricerade lösningar
Ändra byggmetod
Just-In-Time- leveranser
Förbättrad Logistik
Förbättrad
lagerförhållande
Börja inte bygg utan
färdiga ritningar
Arbetsberedningar

Arkitekt, projektör
Arkitekt, projektör, byggare
Logistikansvarig
Logistikansvarig
Logistikansvarig

Utred
logistikförutsättningar
tidigt i projektet

Bas-P

3.2.5 Val av åtgärd
När åtgärder väljs för att förebygga uppkomsten av materialspill är det av stor
vikt att det görs med ett helhetsperspektiv. Miljö, ekonomi, funktion, hälsa och
arbetsmiljö under hela livscykeln måste beaktas i bedömningen. Annars finns
det risk för att lösningar väljs som minskar materialspillet men exempelvis
höjer byggnadens energianvändning under drift.21
Rent praktiskt är det mycket svårt att kunna genomföra alla de lösningar som
identifieras som möjliga. Med fördel görs en bedömning av åtgärderna mot
byggprojektets förutsättningar för att välja de som kan ha störst chans att
påverka. Tillvägagångssättet för prioriteringsordningen är att börja med de
avfallsfraktioner som är störst eller en åtgärd som med liten insats kan ge bra
utdelning ekonomiskt och miljömässigt i form av minskat materialspill och
avfall.
Omständigheter att ta hänsyn till vid val åtgärder kan vara:
• Avfallsfraktionens miljöpåverkan
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!Fredriksson, G. Höglund, E. Tollman, D. Törner, L. Wetterstedt, R. Att minska byggavfallet
-En metod för att förebygga avfall vid byggande. 9!
21

Fredriksson, G. Höglund, E. Tollman, D. Törner, L. Wetterstedt, R. Att minska byggavfallet
-En metod för att förebygga avfall vid byggande. 9!!
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•
•
•
•

3.3

Mängden av ett visst materials avfall
Inköpskostnader för olika material och kostnader för materialhantering
Kostnad för materialets avfallshantering
Kostnad och arbetsinsats för att genomföra åtgärden22

Metodval vid bostadsproduktion

3.3.1 Prefabricerade byggnadselement
Prefab innebär att byggdelar tillverkas i förväg för att sedan appliceras på
bygget. Produktionen av elementen sker efter förbestämda mått i fabrik och
med samma förutsättningar varje dag vilket gör att tillverkningsprocessen blir
mer standardiserad. Det ska inte glömmas bort att materialspill även uppstår
vid produktionstillfället av prefabelement, men möjligheten att minimera är
större än vid platsbyggt. För att prefab som metodval ska fungera i
byggproduktionen måste tillverkningen av elementen ske efter exakta mått för
att kunna appliceras direkt på bygget, samt tillverkas och levereras i rätt tid.
Fördelar som kan uppnås med prefab är:
• Kortare produktionstid
• Mindre materialspill på arbetsplatsen
• Färre arbetsmoment i produktionen
• Möjlighet till just-in-time leveranser, som förbättrar logistiken
3.3.2 Platsbyggt
Platsbyggt avser det som byggs direkt på arbetsplatsen. Metoden kräver mer
utrymme på arbetsplatsen för uppställning av material, mer tidskrävande, fler
moment under produktionen och risk för större mängder materialspill. Kan
t.ex. vara en innervägg som reglas upp och gipsas på plats.

3.4

Hinder för utveckling av förebyggande arbete

Det förekommer hinder för byggindustrin att bättre kunna ta till vara på den
förbättringspotential som finns för resurseffektivitet. De huvudsakliga hinder
för utveckling som rapporten redogör för är till karaktären systemfel och är
övergripande för byggbranschen i stort. Hindren inverkar på möjligheten att
minska resursslöseriet i stort, som materialspill är en del av, vilket gör det
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!Fredriksson, G. Höglund, E. Tollman, D. Törner, L. Wetterstedt, R. Att minska byggavfallet
-En metod för att förebygga avfall vid byggande. 9!
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relevant för rapportens frågeställning att ta upp. Sammanställningen bygger på
en tidigare publicerad forskningsrapport om resursslöseri.
3.4.1 Konservativ bransch
Den breda allmänhetens uppfattning om byggbranschen är att den är gubbstyrd
och trög till att anpassa sig efter nya tekniker och krav. Den här uppfattningen
och föreställning återkommer ofta i debatter och nyhetsflödet och har blivit lite
av en etablerad ”sanning”. Bostadsproduktion, där varje projekt enligt
byggföretaget anses unikt, motsäger sig självt då produktionen idag, i större
utsträckning än någonsin tidigare, kännetecknas av ett allt mer industriellt och
prefabricerat byggande. Föreställning om en konservativ byggbransch är idag
mer av en ursäkt för rådande låga resursutnyttjande i produktionen. En ändrad
och mer positiv attityd till förändring är ett hinder att som måste övervinnas för
att kunna börja arbete smartare och resurseffektivare i byggbranschen. 23
3.4.2 Fokus på beställaren, eller?
I närmaste mån alla byggföretag i Sverige säger att de arbetar med kunden i
fokus, vilket stämmer bra när det gäller att uppföra byggnaden i enlighet med
beställarens önskemål om utformning och funktionskrav. Emellertid stämmer
det dåligt med hur byggföretaget handskas med beställarens pengar.
Överförbrukning av material i produktionen betalas slutligen av beställaren,
inte av företaget självt. I priset som kunden betalar entreprenören för beställd
byggnad döljer det sig ett resursslöseri där överförbrukning av material ingår.
Fokus måste i större utsträckning än idag ligga på att förvalta beställarens
pengar bättre. I slutet drabbar inte dålig resurseffektivitet byggföretagets
plånbok utan beställarens. 24
3.4.3 Ökad administration
Det finns många exempel ute samhället på hur förslag till förbättring av en
process eller verksamhet ofta leder till en ökad administration. Idag är avsikten
med förbättring starkt knutet till att effektivisera d.v.s. utföra något snabbare
och mer kostnadseffektivt. Studien som genomfördes i rapporten ”Slöseri i
byggprojekt – behov av förändrat synsätt” menar att förbättringsarbeten som
genomförs i allt för stor utsträckning utmynnar i ökad administration. Det här
leder till att förbättringsarbetet – trots de goda avsikterna ofta motverkar sitt
eget syfte. Nya dokument läggs till en verksamhet men alltför ofta tas inga
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!Josephson, P.E. Saukkoriipi, L. Slöseri i byggprojekt. Behov av förändrat synsätt. 6!
24!Josephson, P.E. Saukkoriipi, L. Slöseri i byggprojekt. Behov av förändrat synsätt. 6!
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gamla bort, visar den genomgång av olika former av förbättringsarbete som
gjorts i rapporten.25
3.4.4 Byggindustrins struktur hindrar utveckling
Byggindustrins struktur involverar många olika parter som gör byggprocessen
väldigt uppdelad. Enligt rapporten ”Slöseri i byggprojekt – behov av förändrat
synsätt” ger det här upphov till att skapa administration vars nytta för
beställaren är oklar. Två olika utvecklingsstrukturer kan identifieras, vertikal
och horisontell. Med horisontell utveckling menas att branschorganisationer
som är knutna till byggindustrin och fackliga organisationer som företräder
olika yrkesgrupper vill stärka sina respektive roller. Det arbetet sker med
utbildningar, nya modeller och planer etc. Följden blir att de icke värdeökande
aktiviteterna, sådant som inte tillför beställaren något värde, blir fler och fokus
till viss del flyttas från produktionen. Det andra utvecklingsscenariot är vertikal
utveckling, där byggprocessens olika medverkande grupper gemensamt arbetar
för att stärka och höja effektiviteten på den värdeskapande aktiviteten,
byggarbetet. Partnering, vanligen mellan beställare och entreprenör, är det
arbetssätt som enligt rapporten ”Slöseri i byggprojekt – behov av förändrat
synsätt” tydligast symboliserar den vertikala utvecklingen. Effekten av
partnering är samverkan, som ger bättre kommunikation och utbyte av
kunskaper. Det gör att det blir enklare att hitta mer effektiva lösningar och
processer som inte tillför något värde kan minskas.26

3.5

Avfallsfraktioner vid byggproduktion

Sortering av avfallet från byggproduktion är en självklarhet av miljöskäl. Det
skapar också möjlighet att i efterhand undersöka vilka fraktioner som står för
den största delen av avfallet. Det i sin tur ger förutsättningar att bättre kunna
styra åtgärderna mot de största avfallsfraktionerna och på så vis minska
avfallet. Hur noggrant källsorteringen sker, samt hur många fraktioner det
delas upp i varierar kraftigt från bygge till bygge. Nedan följer basnivån för
källsortering enligt byggsektorns kretsloppsråd.27
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25!Josephson, P.E. Saukkoriipi, L. Slöseri i byggprojekt. Behov av förändrat synsätt. 6!
26!Josephson, P.E. Saukkoriipi, L. Slöseri i byggprojekt. Behov av förändrat synsätt. 6!
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Stockholm!
!

!
!

!
15!

!

!

3.5.1 Brännbart
Bruksäckar- tomma, cellplast, EPS, kartong, korksmulepapp, laminatskivor,
linoleum, papper, plaströr (ej PVC), plastburkar, pärmar, tapet, tejp, tjärpapp,
träspill, täckpapp, tätskiktsduk, wellpapp.28
Sorteringen ovan är en basnivå och kan därför fraktioneras mera för att
återvinna materialen. Ett exempel är wellpapp som kan återvinnas 6-8 gånger,
och bör med andra ord sorteras i ett eget kärl.
3.5.2 Trä
Formvirke, limträ, masonit, plywood, spånskivor och även målat material.29
3.5.3 Farligt avfall
Batterier, fogrester, fuktisolering, gaspatroner, glödlampor, lysrör,
lågenergilampor, kemikalierester, limtuber, lösningsmedel,
mjukfogsförpackningar, olja, primer och sprayburkar. 30
Farligt avfall får endast tas emot av företag som har kompetensen och
godkända anläggningar. De farliga avfallen ska kategoriseras för att inte blanda
avfallen med hänsyn till de olika egenskaperna av materialen.
3.5.4 El-avfall
Armaturer, elinstallationer (ej kabel), handverktyg,
småapparater och övrigt med sladd och batteri. 31

hushållsmaskiner,

3.5.5 Plast
Krymp- och sträckfilm, plast- mjukemballage och täckplast.32
3.5.6 Gips
Gipsspill som är torrt, fritt från föroreningar och limrester kan återvinnas till
nya gipsskivor. 33

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Sveriges byggindustrier (2013). Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning. 14
Sveriges byggindustrier (2013). Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning. 14!
30
Sveriges byggindustrier (2013). Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning. 14
31
Sveriges byggindustrier (2013). Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning. 14
32
Sveriges byggindustrier (2013). Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning. 14!
33
Sveriges byggindustrier (2013). Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning. 14
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3.5.7 Skrot & metall
Armeringsjärn, borrar, gjutjärnsrör, kablar, kopparrör, metallbehållare,
packband, plåt, plåtreglar, plåt med PVC-beläggning, stålrör, sågblad, takplåt,
ventilationsplåt.
Metaller är en av de få avfallen som genererar pengar. Det beror på att metaller
är relativt enkla att återvinna. Företagen är ofta duktiga på att sortera upp
metallerna i rätt fraktioner, samt rensa bort plast runt elkablar osv, för att få
mer pengar tillbaka för avfallet. 34
3.5.8 Blandat avfall
Som rubriken lyder innefattar avfallet en stor blandning. Farligt avfall, bildäck
och elavfall får dock inte kastas i blandat avfall. Allt som kastas i blandat
kommer senare att eftersorteras hos avfallsentreprenören. 35
3.5.9 Deponi
Glas, mineralull, plast-armerad, plastmattor (PVC), PVC-rör, rivningsgipsförorenad, slangar.
Som blandat avfall, är även deponi en blandning av olika avfall. Maximal halt
av organiskt och brännbart material är 10 %.36
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Sveriges byggindustrier (2013). Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning. 14
Sveriges byggindustrier (2013). Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning. 14
36
Sveriges byggindustrier (2013). Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning. 14!
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4.

GENOMFÖRANDE

Det här avsnittet beskriver hur arbetet har genomförts med intervjuer och
fallstudie för att besvara rapportens frågeställning.

4.1

Sammanställning av intervjuer

Svaren från intervjuerna presenteras i sin helhet i bilagorna 3-9. Följande
avsnitt återger sammanfattat svaren från genomförda intervjuer.
4.1.1 Avfallsfraktioner
Beroende vilket skede produktionen befinner sig i varierar avfallet både
avseende mängd och typ av fraktion. Samtliga av de intervjuade personerna var
överens om att det är under stomkompletterings- och inredningsskedet i
produktionen som mest avfall genereras. Orsak till just de skedena i
produktionen kan vara att mest folk och verksamhet som pågår samtidigt på
byggarbetsplatsen.
Det fanns ingen bestämd uppfattning om mängden avfall från produktion ökat
eller minskat under tiden de intervjuade personerna varit yrkesverksamma.
Största förändringen som skett till idag, sett till avfall, är att det är idag blivit
mer uppenbart hur mycket och vad som slängs. Förut slängdes allt avfall i
samma container för att eldas upp, medan idag sorteras avfallen upp till 15
fraktioner. Boendetyp och metodval spelar stor roll för vilka avfallsmängder
och fraktioner som kommer genereras. Bostadsrätter med mer snickerier och
vitvaror ger upphov till mer materialspill och emballage än allmännyttiga
bostäder.
En gemensam uppfattning är att det skett en tydlig ökning av mängden
emballage som uppkommer under inredningsskedet. Anledningen till mängden
emballage är att kunna säkerställa varans skick när den transporteras från plats
a till plats b.
4.1.2 Orsaker till materialspill
Projektering
Bristande förberedelser ger en sämre slutprodukt både avseende ekonomiskt
resultat och resursanvändning var något flera av de intervjuade personerna var
inne på. Mängden materialspill påverkas mer av vad som sker innan byggstart
exempelvis dåliga arbetsberedningar och projektering än av när väl snickaren
står och skär till gipsskivor.
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I bostadsrätter har slutkund möjlighet att påverka lägenhetens utformning
genom till- och frånvalsväggar, vilket gör att det kan skilja 40 gipsskivor i
identiska lägenheter beroende på vilka val slutkunden har gjort. Generellt sett
ger mer materialåtgång mer materialspill.
Enligt en affärschef på NCC kan en bidragande faktor till mängden
materialspill vara att varje projekt får en budget som de ska förhålla sig till.
När nästa projekt startar finns det en ny budget med nya pengar att förhålla sig
till. Kontentan är att kostnaden för materialspill inte behöver bäras mellan
byggprojekten.
En ekonomisk synpunkt i projekteringen är hur mycket BOA som kan fås ut av
markytan för projektet, målsättningen är alltså att maximera byggytan. Det här
gör att produkttänket fallerar ibland, produktionsmetoden kanske inte blir
optimal gällande resurseffektivitet.
Hantering
En stor orsak till arbetsplatstillskott av materialspill är att materialet utsätts för
väder och vind. Beroende av hur materialet lagrats och transporteras in i
byggnaden kan materialspillet variera betydligt. Ibland är materialet skadat
redan vid leverans och kan därför inte brukas i produktionen. Förutsättningar
för ett projekt kan skilja sig betydligt. Möjligheten att kunna lagra överskott av
material är beroende av vilka ytor som finns tillgängliga. Ett projekt som byggs
centralt erbjuder oftast inte tillräckligt stora ytor för att kunna lagra material en
längre tid och slängs därför istället. Sammanfattningsvis är orsakerna till
arbetsplatstillskottet av materialspill interna och externa transporter
tillsammans med väder och vind.
Arbetssätt
Drifttillskottet av materialspill är till viss del en följd av den enskilda
individens arbetssätt. Olika arbetssätt vid exempelvis gipsning av innerväggar
kan resultera i en differens på upp emot en halv bunt, ca 20 skivor, per
lägenhet.
!
4.1.3 Förebyggande arbete mot materialspill
Projektering
Istället för att göra varje byggnad unik borde det vara möjligt att jobba med
mer standardmått och sträva efter att utnyttja konfektionerat material i största
mån, vilket skulle eliminera stor del av måttanpassningen längre ner i kedjan.
!
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Som kalkylator finns det möjlighet att kunna pressa materialspillet genom att
sätta produktionskalkyler som ligger lägre än kontraktssumman. Materialen
behöver då mängdas ännu noggrannare för att hålla budgeten, risken för
överkonsumtion minskar. Viktigt att poängtera är att bättre
erfarenhetsåterföring är en förutsättning för detta.
Hantering
Tydlig information om hur material ska hanteras på byggarbetsplatsen, vilket
också ska framgå av detaljnivån på APD-planen.
4.1.4 Konfektionerat material
De intervjuade personerna anser att leverantören kan konfektionera specifika
material om byggindustrin efterfrågar. Den generella uppfattningen från
intervjuerna var att byggnadsmaterial som hanteras i stora mängder är lättare
att få produktionsanpassade än byggnadsmaterial som används i mindre
omfattning.
Ett annat sätt att jobba med konfektionerat material är prefabricerade
byggnadskomponenter. Den främsta anledningen att bygga med prefab är det
pressade byggtiderna. Produktionstiden för ett flerbostadshus byggt till största
del av prefab blir avsevärt kortare än för ett platsbyggt flerbostadshus.
Byggnation med prefab bidrar även till en minskning av materialspill och
avfall ute i produktionen. Dock kommer materialspill uppkomma under
fabrikationstillfället för prefabelementet, under mer kontrollerade former.
Som alltid finns det två sidor av samma mynt. Flera av de intervjuade
personerna menar på att hantverkarkompetensen kommer bli en bristvara i
framtiden. Grunden till det är att arbetet med prefab karaktäriseras mer av
montage än hantverk. Det gamla arbetssättet för platsbyggda bostäder krävde
mer hantverkarkunskap eftersom byggdelarna producerades på bygget. Idag
kommer byggelementen färdiga på lastbil och lyfts på plats med lyftkran.
Kostnaden för utveckling av konfektionerat material och ett högt inköpspris
angavs som ett hinder för hur långt inbyggnadsmaterial kan
produktionsanpassas. Det begränsade antalet aktörer inom prefabindustrin är
ett problem idag och konkurrens är nästintill obefintlig på vissa orter. Ett
exempel är led-tiderna för vissa typer av väggelement som sträcker sig över ett
halvår. Förenklat innebär det att producenten av byggelement idag ”styr” över
byggbolagen fast det borde vara vice versa. Det här gör det svårt att pressa ner
priserna för prefabricerade byggnadskomponenter.
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4.1.5 Kalkylering
Kalkylering på NCC sker genom ett program som heter MAP. I MAP finns
färdiga materialkostnader inlagda, samt ett föreslaget procentpåslag på
materialspill för varje material. Det procentpåslag som rekommenderas är
framtaget av personer som har varit i branschen länge och har stor erfarenhet
från kalkylering. Enligt intervjuad kalkylator på NCC kommer procentpåslaget
för materialspill variera beroende av projektet. Justering av påslaget för
materialspill är ingen egen vetenskap utan bygger på en känsla och erfarenhet
från tidigare jobb.
Något som kan förbättras är erfarenhetsåterföringen mellan kalkyl och
produktionsutfallet. Responsen idag kommer oftast när kalkylen inte stämmer,
när det saknas pengar i projektet. En bättre erfarenhetsåterföring skulle
medföra att kalkylatorn kan göra kalkylen så realistisk som möjligt.
4.1.6 Hinder mot det förebyggande arbetet
I den avslutande delen i intervjuerna ombads personerna redogöra vilka
upplevda hinder som finns för det förebyggande arbetet med materialspill.

4.2

•

Attityden till förändring i byggindustrin och kulturen som till viss del
finns, har varit och fortfarande är en bromskloss för att bättre kunna
utnyttja den förbättringspotential som finns i byggbranschen.

•

Materialspill är inte en prioriterad fråga, folk kommer till jobbet för att
bygga hus i första hand.

•

Problematiken med rätt saker i rätt mängd och på rätt plats.

Sammanställning avfallsstatistik

För att bilda en uppfattning av hur mycket material som slängs och hur
fördelningen av avfallsfraktionerna ser ut har avfallsstatistik från projekt Östra
Orgeln granskats och analyserats.
4.2.1 Avfallsstatistiken
Ragn-Sells är företaget som skött avfallshanteringen för projekt Östra Orgeln.
Det avfall som generats från byggproduktionen har i ett första steg sorterats ute
på byggarbetsplatsen i olika containrar. Uppdelning av fraktioner på
byggarbetsplatsen har anpassats efter kretsloppsrådets basnivå som det
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redogjorts för i tidigare kapitel.37 Containrarna för de olika avfallsfraktionerna
på byggarbetsplatsen har med jämna intervall hämtats av Ragn-Sells som
kvalitetssäkrat sorteringen och vägt innehållet. Avfallsfraktionernas vikt och
tid för avhämtning förs in i Ragn-Sells databas och sammanställs för varje
projekt. Statistiken till den här rapporten grundar sig på data från Ragn-Sells.
Till den rapportens nackdel har inga interna plockanalyser gjorts av
containrarna innan de lämnat byggarbetsplatsen. Exempelvis träavfall
innehåller allt från träpallar, skyddsräcken till materialspill från produktionen
vilket framgår av figur 4.2.1.1. Som följd av den bristande informationen om
uppdelning i varje avfallsfraktion kan inte dess ursprung, emballage eller
materialspill, urskiljas.

Figur 4.2.1.1. Avfallsfraktionen trä innehållande emballage, spill och
förbrukningsmaterial.
4.2.2 Avfallsfraktionen gips
Emellertid är det en avfallsfraktion som den här problematiken inte påverkar.
Gips som avfallsfraktion sorteras enskilt i en separat container utan inbladning
av andra material och dess ursprung är huvudsakligen materialspill, samt en
liten mängd emballage i form av underslag till gipsbuntarna. Det här gör det
möjligt, att med hjälp av gipsets avfallsvikt, få reda på materialets totala mängd
materialspill och dess användningsgrad. Det är dock inte möjligt att med
tillgänglig statistik undersöka fördelningen och typ av tillskott; drift- eller
arbetsplatstillskott.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Sveriges byggindustrier (2013). Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning. 14
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Materialdata gips:
• 12,5 x 900 x 2500 (mm)
• Vikt 9 kg/m2 = 20,25kg per gipsskiva38
• Total inköpt mängd gips Östra Orgeln: 16 577 m2, motsvarande 7368
st. skivor eller 176 st. buntar.
• Gips levererades till byggarbetsplatsen i form av buntar om 42 st.
skivor.
Den bortkörda avfallsfraktionen gips sammanställda vikt utlästes ur Ragn-Sells
avfallsstatistik (se bilaga 2).
• Totalt gipsavfall Östra Orgeln: 41 640 kg, vilket motsvarar 2056 st.
skivor.
• Underslag i form av gips på varje levererad bunt: 1 st. skiva, vilket
totalt för hela projektet blir 176 st. skivor.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Gyproc AB (2014) Produktdatablad gips. http://gyproc.se/files/PDF/Sweden/PRD/SE_GNGNEDataBlad.pdf (2014-04-27)!
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5.

RESULTAT

I det här kapitlet presenteras rapportens erhållna resultat och observationer i
syfte att besvara frågeställningen. Vidare jämförs väsentliga samband,
understödda av förvärvade empiriska data och samband, mot teoretiska
resultat.

5.1

Avfall

5.1.1 Fördelning avfallsmängder projekt Östra Orgeln
Samtliga intervjupersoner delade uppfattningen att det var under
stomkomplettering och inredningsskedet som de största avfallsmängderna
uppstår. Anledningen är att flest arbetsmoment och personer är i drift
samtidigt, vilket också framgår av projektets tidplan (se bilaga 1).
Undersökning av avfallsstatistiken från Östra Orgeln bekräftar
intervjupersonernas uppfattning, vilket framgår av figur 5.1.1.1.

Figur 5.1.1.1 Illustrerar totala avfallsvikten fördelat över projektets skeden.
De stora dalarna i figur 5.1.1.1 beror på att arbetsplatsen stängdes ner under
byggsemestern som är vecka 28-31 och flera lediga dagar som infaller under
jul och nyår. Avfallet producerats inte precis när det töms och därför uppstår en
viss förskjutning i grafen. Förskjutningen innebär att t.ex. brännbart avfall som
Ragn-Sells väger in ett visst datum och för in i statistiken i själva verket har
produceras tidigare, men legat i en container i väntan på att tömmas. I
sammanhanget får förskjutningen ses marginell, framförallt de fraktioner som
utgör de vanligaste avfallet då dessa produceras under hela produktionen.
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5.1.2 Största avfallsfraktionerna
Figur 5.1.2.1 och 5.1.2.2 åskådliggör vilka fraktioner som stod för de största
andelarna av den totala avfallsvikten från det färdigställda projektet Östra
Orgeln. Avfallsfraktioner vars vikt utgjorde en försumbar del (bilaga 2) av det
totala avfallets vikt har utelämnats i den här redovisningen.

Figur 5.1.2.1 Illustrerar andelarna av den totala avfallsvikten

Figur 5.1.2.2 Illustrerar de största avfallsfraktionerna
!

!
!

!
25!

!

!

5.1.3 Avfallsfraktionen Gips
Totala vikten för gipsavfall från projektet blev 41 640 kg. Figur 5.1.3.1 visar
den totala vikten för spill och underslag. Figur 5.1.3.2 visar antalet inköpta
gipsskivor, antalet som blev direkt spill samt antalet skivor som var underslag.

Figur 5.1.3.1 Illustrerar gipsavfallets viktfördelning mellan underslag och spill

Figur 5.1.3.2 Illustrerar antalet gipsskivor varje kategori står för.
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Med data som framgår ur figur 5.1.3.2 är det möjligt att räkna ut
användningsgraden och således materialspill, vilket framgår i figur 5.1.3.3.

Figur 5.1.3.3 Visar användningsgraden av gips.

5.2

Orsaker till uppkomst av materialspill

Materialspill är en del av resursslöseriet i byggbranschen. Källan till
materialspill är komplex och har i rapporten hittats på många olika nivåer i
byggindustrin. Orsakerna till uppkomsten av materialspill är i viss mån
gemensam med resursslöseriet i byggbranschen i stort vilket fordrat en
helhetssyn för att kunnat göra en rättvis presentation av problematiken. Mot
den här bakgrunden redovisas rapportens identifierade orsaker uppdelat i olika
nivåer, från övergripande till mer produktionsnära orsaker.
5.2.1 Övergripande orsaker till materialspill
Huvudsakliga orsaken till att materialspill uppstår i bostadsproduktion är
bristande motivation till förändring i byggbranschen. För ett bostadsprojekt är
det slutligen beställaren som betalar. Entreprenören kalkylerar projektet och
sätter en budget. I det pris som kunden betalar för projektet ingår det ett spill
av resurser – icke värdeskapande moment - som i produktionen till viss del
utgörs av materialspill. Trots materialspill är byggföretagen fortfarande
lönsamma vilket ger upphov till att motivationen till förändring försvinner. En
intressant tanke kring den här problematiken tillkännagavs av den intervjuade
affärschefen på NCC:
!
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”Kostnaden materialspill är inräknad i produktionskalkylen. När projektet är
slutfört och nästa bygge startar finns nya pengar. Spillet behöver inte bäras
med mellan byggena.”
Ur ekonomisk synvinkel ska den bristande motivationen till förändring ses mot
bakgrunden att materialspill utgör en väldigt liten del av den totala kostnaden
för ett bostadsprojekt. En tidigare studie om materialspill visade att
materialspillet utgör 4-12 % av den totala materialkostnaden i ett
bostadsprojekt. Om materialkostnaden står för 25 % av produktionskostnaden
ger spillet av material ett slöseri i storleksordningen 1-3 % av ett projekts
produktionskostnad. 39 Det är alltså för entreprenören mer ekonomiskt
gynnsamt att vidta andra åtgärder, till exempel försöka korta byggtiden, än
försöka minska materialspillet för att tjäna mer pengar. Kortare byggtid
minskar de löpande kostnaderna för personal, maskiner och omkostnader vilka
tillsammans utgör ca 35-40 % av ett projekts totalkostnad.40
5.2.2 Produktionsnära orsaker
Projektering och planering
Litteraturstudien och intervjuerna gav uppfattningen att mängden materialspill
påverkas mer av projekteringen och planeringen inför byggstarten än av den
enskilda hantverkarens arbetssätt och val i produktionen. Metodval för
byggandet, logistik, erfarenhetsåterföring, kalkylering och arbetsberedningar
har alla sin grund i den projektering och planering som görs inför produktionen
och ger direkt utslag på den totala mängd materialspill som uppkommer från de
direkta orsakerna senare i produktionen. Baserat på de genomförda
intervjuerna identifierar den här rapporten två huvudorsaker till varför
projekteringen och planeringen inte blir optimala för att minimera mängden
materialspill:
• Ekonomi
• Tid
En viktig ekonomisk faktor som påverkar projekteringen är hur mycket BOA
som kan fås ut av markytan för projektet. Entreprenören vill maximera
byggytan utifrån projektets givna förutsättningar. Det här ger upphov till en
konflikt med produkttänket och gör att produktionsmetoden inte alltid blir
optimal sätt till resurseffektivitet, där materialspill ingår.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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40!Josephson, P.E. Saukkoriipi, L. Slöseri i byggprojekt. Behov av förändrat synsätt. 6!
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En sämre genomarbetad projektering och planering är oftast en följd av
tidspress. Mindre tidsutrymme till projekteringen och planeringen gör det
svårare kunna skapa förutsättningar för resurseffektivt i alla moment genom
byggprocessen vilket påverkar mängden materialspill negativt.
5.2.3

Direkta orsaker till uppkomst av materialspill

Drifttillskott
• Sena revideringar av ritningar
• Felläsning av ritningar
• Felkonstruerade byggdelar
• Ej fackmannamässigt utförda arbetsmoment
• Tillkapning och måttanpassning
• Enskilda hantverkarens inställning och engagemang för arbetsuppgiften
• Slutkundens val av utformning i bostadsrätter
Arbetsplatstillskott
Grundproblematiken är att materialet ska tas från plats A till B och därefter
byggas in.41 Beroende på hur materialet lagrats och tas in i byggnaden kan
materialspillet variera betydligt. Material som lagras utomhus löper stor risk att
bli fuktskadat. Figur 5.2.3.1 visar problematiken med att lagra material
utomhus. Ibland är materialet redan skadat vid leverans och kan därför inte
brukas i produktionen.

Figur 5.2.3.1 Illustrerar bättre och sämre lagring av material.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41!Lundestrand, M. (2014). NCC Construction AB (muntlig information)!
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Överskottsmaterial
En del av arbetsplatstillskottet som uppkommer i produktion är material som
blivit över och slängs. Orsaker till överskottsmaterial och varför det slängs:
• Undvika produktionsstopp
• Felbedömd materialåtgång
• Kostnad för lagring och transport av överskottsmaterial gör det inte
lönsamt att försöka utnyttja materialet senare
• Projektets förutsättningar och läge har stor betydelse för möjligheten att
lagra överskottsmaterial
• Lång lagring ökar risken för materialskador

5.3

Förebyggande åtgärder

5.3.1

Övergripande åtgärder

Den kanske viktigaste och mest effektiva åtgärden ligger idag på beställaren.
För att det förebyggande arbetet ska ske bättre måste beställarna börja ställa
mer krav. För att beställaren ska kunna ställa tydliga krav på entreprenören
behövs nyckeltal gällande materialspill tas fram som går att jobba mot.
5.3.2

Produktionsnära åtgärder

Det förebyggande arbetet längre ner i systemet handlar om hur
projekteringsarbetet bör ske. Vikten av design och funktion måste vägas. Det
bör tas till hänsyn att det inte alltid går att bygga en unik byggnad, dess
uppförande process och funktion bör kunna komma i första hand.
Idag jobbar arkitekter och konstruktörer som de alltid har gjort, de fokuserar
inte på att försöka förebygga materialspillet. Skulle en byggnad designas på ett
mer fördelaktigt vis, jobba med mer standardmått skulle en väldigt stor del av
måttanpassningen längre ner i kedjan undvikas. Återigen är det krav som måste
ställas från beställaren.
Även för kalkylatorn finns det möjlighet kunna påverka resurshushållningen.
Det skulle indirekt kunna ske genom att sätta produktionskalkyler som ligger
lägre än kontraktssumman. Materialen behöver då mängdas ännu noggrannare
för att klara av budgeten och risken för överkonsumtion skulle minska. Men för
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att det här ska kunna fungera behöver erfarenhetsåterföringen mellan projekten
och kalkyleringen bli bättre.
5.3.3

Direkta åtgärder

Det förebyggande arbetet i sista steget blir direkt kopplat till arbetssätt och
hantering. Utbildning och positiv inställning är en förutsättning för att
materialspillet i produktionen ska minska. Det finns bättre och sämre exempel
på hur hanteringen sköts ute i produktionen. Byggproduktionen sker under bar
himmel vilket gör att väder och vind alltid måste räknas med som en
påverkande faktor. Figur 5.3.3.1 visar ett bra exempel på hur material kan
skyddas. Även det bristande utrymmet för lagerhantering måste finnas i tänket.
Generellt bör material hållas torrt och inte utsättas för direkt solljus.

Figur 5.3.3.1. Bra materialhantering.
För att undvika en stor del av materialhanteringsproblematiken är just-in-time
leveranser en bra åtgärd, problemet med att behöva lagra materialet på
arbetsplatsen elimineras. För de fall där det inte fungerar med just-in-time
leveranser bör det framgå tydligt hur och vart materialet ska lagras enligt APDplanen.
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6.

DISKUSSION OCH ANALYS

I det här avsnittet förklaras innebörden av uppnådda resultat och
lösningsförslag. Vidare analyseras här hur rapportens frågeställning besvarats
och presenterade lösningsförslag bedöms ur olika aspekter samt jämförs med
varandra.

6.1

Metod

Fallstudien genomfördes med hjälp av intervjuer och genomgång av
avfallsstatistik som tillsammans med litteraturstudien utgjorde underlaget för
att besvara rapportens frågeställning. Intervjuerna upplevdes som givande och
gav många tankar kring ämnet. Det var dock svårt för intervjupersonerna att
prata om materialspill utan att glida över till avfall och dess hantering.
Troligtvis för att materialspill och avfall har en tydlig koppling mellan
varandra samt att intervjupersonerna kan relatera till avfall på annat sätt än
materialspill. Materialspill som begrepp är inte lika väldefinierat och
närvarande som avfallshantering.
I efterhand skulle intervjuerna kunnat ge mer om de förberetts på ett bättre sätt.
Känslan är att det skulle bli enklare för intervjupersonerna att svara på frågorna
om intervjutillfället föregåtts av förhandsinformation kring materialspill och en
beskrivning av frågeställningen.

6.2

Rapportens resultat

Utgångspunkten för den här rapporten var att materialspill är ett problem för
byggindustrin av framförallt två anledningar. Materialspill i produktionen är en
onödig merkostnad, slutligen för beställaren, och belastar miljön. Mot den här
bakgrunden arbetades en frågeställning fram. Författarnas uppfattning är att
frågeställning har besvarats utifrån rapportens givna förutsättningar i fråga om
tidsutrymme och förkunskaper. Byggföretagen är medvetna om att
materialspill är ett problem men motivation saknas till förändring vilket är en
följd av att materialspill har en liten ekonomisk betydelse. Rapportens syfte har
uppnåtts genom att identifiera de huvudsakliga orsakerna till materialspill och
ge förslag på åtgärder. Målsättningen med examensarbetet kan uppnås om
motivationen till förändring i företaget ökar.
En mer övergripande reflektion kring materialspill som växte fram under
arbetets gång var litteraturstudien som gav intrycket att problemet med
materialspill är större än vad som framkom hos företaget. Förklaringen kan
vara att bakgrunden, av naturliga skäl, skiljer sig betydligt åt mellan
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akademiker och yrkesverksamma i byggindustrin. Det här ger upphov till helt
olika perspektiv på hur man väljer att se på materialspill. För en akademiker
upplevs problemet, baserat på genomförd litteraturstudie, som mer svart eller
vitt samt att det är självklart vad som ska krävs för att förebygga materialspill.
Personer på NCC, som den här rapporten har varit i kontakt med, upplevs inte
se problemet på samma sätt som akademiker. Emellertid har
produktionspersonal, enligt författarna, en mer helhetssyn på problematiken
kring materialspill. Tydligast blev det när åtgärder kom på tal. Uppfattningen
som gavs var att det förebyggande arbetet mot materialspill kan få fler
konsekvenser än just att materialspillet minskar. Förslagen måste ställas mot
betydligt fler aspekter än vad litteraturen urskilt vilket kommer analyseras
djupare i kapitel 6.3 – 6.5.
6.2.1 Största avfallsfraktionerna
För rapporten hade det varit intressant att försöka bestämma totala mängden
materialspill och kostnaden vid nyproduktion av bostäder. Problemet är att det
skulle bli mycket komplext och kan skilja sig betydligt beroende på projektets
förutsättningar. Tidigare teoriavsnitt i rapporten redogjorde för en metod hur
man kan bestämma materiaspillet från bostadsproduktion. Tillvägagångssättet
med olika mängdkategorier för att bestämma de olika tillskotten av
materialspill kräver dock en omfattande närvaro på byggarbetsplatsen under
hela projekttiden vilket inte varit möjligt för den här rapporten. Utifrån
rapportens förutsättningar blev det istället att undersöka avfallsstatistiken för
att skapa en uppfattning om vilka material som slängs mest. Avfallsstastiken
från Östra Orgeln blev mer av en fingervisning om vilka materialfraktioner
som det är troligt att mest materialspill kommer ifrån. Det kan ligga till grund
för vilka material som åtgärder ska riktas mot.
Utfallet av hur avfallsmängderna förhåller sig till produktionens stadier var
väntat. Det upplevs som rimligt till följd av att mest verksamhet pågår
samtidigt under stomkomplettering och inredningsskedet. Men även att
arbetsmomenten i det skedet karaktäriseras mer av platsbyggt och
produktanpassning än under exempelvis stomresningen. Mycket emballage
kastas under inredningsskedet.
För materialet gips kunde spillet tas fram genom att jämföra avfallsfraktionens
vikt mot inköpt mängd. 26 % spill bör mer ses som en kvalificerad
uppskattning än absolut sanning. Resultatet ligger dock i linje med vad tidigare
studie kommit fram till och överensstämmer med den generella uppfattningen i
produktion. För gips är det rimligt att anta en jämn fördelning mellan de två
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typerna av tillskott. Materialspillet är starkt bundet med projektets
förutsättningar. Gips är ett skört och väderkänsligt material, samtidigt som
spillet i stor utsträckning påverkas av den enskilda hantverkares anpassningar
som i sin tur beror på hur bostaden är utformad.
Problematiken med att försöka undersöka materialspillet, som rapporten
tidigare redogjort för, var att avfallsstatistiken inte gav möjlighet att undersöka
avfallets ursprung, exempelvis emballage eller materialspill vilket framgår ur
figur 6.2.1.1. Dokumenterade plockanalyser av avfallsfraktionerna genom hela
projekttiden hade kunnat ge rapporten bättre förutsättningar att redovisa total
mängd materialspill och dess kostnad.

Figur 6.2.1.1. Illustrerar behovet av plockanalyser.
6.2.2 Orsaker och åtgärder
Rapporten har identifierat orsaker längs hela byggprocessen, från första början
hos beställaren, därefter byggföretaget och sist ner till den enskilda
hantverkarens roll.
Utöver bristande motivation är en trolig gemensam nämnare för orsakerna att
tiden nästan alltid prioriteras vid bostadsproduktion. Tid är pengar och ett
tydligt incitament till varför många beslut tas i en viss riktning inför byggstart
och i produktion. Materialspill skulle kunna undvikas om just mer tid under
projektering och planering ägnades till att försöka vara resurseffektiv i alla
moment.
Beträffande drifttillskott kontra arbetsplatstillskott är rapportens bestämda åsikt
att arbetsplatstillskottet är mest resursslöseri i den meningen att inte skapa
något värde för kunden. Material som köps in och sedermera slängs utan att
ens byggts in i någon omfattning är ett större slöseri, sett till ekonomi och
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miljö, än spillet av drifttillskott. Vidare är intrycket att arbetsplatstillskottet kan
med realistiska medel krympas. Drifttillskottet minimeras inte lika lätt utan
ökande kostnader. Således är det rapportens ståndpunkt att i första hand
försöka minimera arbetsplatstillskottet av materialspill sett till kostnad – effekt
av åtgärd.
Den förbättringspotentialen kring arbetsplatstillskottet ligger till stor del hos
byggföretaget självt, genom logistik, organisation och planering kring
byggarbetsplatsen. Just logistiken upplevs här som nyckeln till lösningen och
är i sig värt en egen undersökning för en rättvis genomgång.
Sammanfattningsvis handlar det om att leveranser kommer i rätt tid, på rätt
plats och i rätt kvantitet. Eftersträvansvärt är att leveransen är
produktionsanpassad i sin sortering, exempelvis lägenhetsföljd, för att
minimera förflyttningar och lager av material. Det här ger fler fördelar som att
arbetstid frigörs från materialhantering samt mer utrymme på arbetsplatsen.

6.3

Noll materialspill är inte en realistiskt målsättning

Mot bakgrunden av tidigare genomförda undersökningar av materialspill, som
visat att materialspill utgör 4-12% av ett projekts totala materialkostnader, är
det viktigt att understryka att noll materialspill inte nödvändigtvis är
eftersträvansvärt. Det som talar emot ”nollspill” är marginalkostnadsprincipen.
Vid en viss gräns kostar det mer att spara material än vad materialet i sig är
värt. Under en viss gräns kan det t.ex. tänkas att ökad tid för planering och
hantering vilket i sin tur ger upphov till högre kostnader. Det är däremot
självklart att så långt som möjligt optimera materialanvändningen, både med
hänsyn till ekonomi och miljö. Men vart den här gränsen ligger beror på
projektets och arbetsplatsens förutsättningar.

6.4

Metodval för att minska materialspill

Teoretiskt sett är det möjligt att uppnå noll materialspill i bostadsproduktionen
om allt byggnadsmaterial köps som konfektionerat. Förutsatt att byggnaden
skulle stämma överens med ritningarna till 100 % och att logistiken kring
materialhanteringen både vid leveranser och på byggarbetsplatsen sköts helt
klanderfritt. Realistiskt sett är det inte möjligt med noll materialspill i
bostadsproduktion, av två anledningar:
• total kostnad
• miljöpåverkan
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Viktigt att nämna är att beställaren indirekt betalar för materialspill under
bostadsproduktion även fast prefab har valts som byggmetod. Materialspill
uppkommer vid fabrikationstillfället av byggelementet vilket inte syns i ett
projekts avfallsstatisk.
Om viljan att minska materialspillet styr metodvalet i alltför stor utsträckning
kan det motverka sitt eget syfte med avseende på ekonomi och total
miljöpåverkan. Utvecklat resonemang;
Konfektionerat material har ett högre pris än standarddimensioner/fallande
längder vilket innebär att om inte rätt förutsättningar för bygget finns kommer
förtjänsten av minskat spill, hantering, lager etc. försvinna fort. Det som
emellertid talar för prefabricerad byggande rent ekonomiskt är kortare byggtid
vilket gör projektkostnaden lägre. Byggtiden är det som är av största intresse
att minska med prefab och konfektionerat material och inte materialspillet. Det
är projektets förutsättningar som måste styra för vilket metodval som är mest
fördelaktigt.
Det framgick tydligt från intervjuerna och från fallstudiens avfallsstatistik att
bostadsproduktion karaktäriserat av prefab och konfektionerat material
genererar mycket avfall i form av emballage. Om emballaget minskar, går det
då att säkerställa produktens skick från transport till inbyggnad? Det är en
fråga som måste tas till hänsyn vid minimering av emballage. Totala mängden
materialspill i bostadsproduktionen blir med all sannolikhet mindre med
prefab, vilket gynnar miljön. Mer prefab kommer innebära mer emballage som
utvecklingen ser ut idag. Frågan är då om materialspillet som avfall bara
kommer ersättas av emballage? Vidare kan miljönyttan med prefab ätas upp i
form av längre transporter, och tillverkning med dålig miljöhänsyn.
Slutligen en kort reflektion om framtidens förutsättningar för val av byggmetod
vid bostadsproduktion;
Det är rimligt att tro att kostnaden för avfallshantering kommer stiga samt ökad
efterfrågan på bättre resurshushållning i framtiden. Det här kommer generera
en större efterfrågan på prefabricerade byggnadskomponenter vilket i sin tur
rimligtvis leder till sänkta priser. Byggnadsdelar som idag inte är ekonomiskt
lönsamma att köpa in färdiga kan bli det i framtiden.

6.5

Överskott av material

Det framkom i intervjun med en kalkylator på NCC att det finns ett förbestämt
schablonvärde för spill på varje material anbudskalkylen och
produktionskalkylen. Det är så klart mycket svårt att redovisa om det bidrar till
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materialspill senare i produktion, överskottsmaterial som slängs, men det är
rimligt att tro att det har en viss påverkan. Att ta bort påslaget för spill redan i
projekteringen känns i ett första steg som rimligt för att minska materialspillet.
Men återigen måste det ses ur fler perspektiv när man räknar på mängden
material som beställs till ett projekt. Priset för den extra mängd material som
beställs bör ta hänsyn till den kostnad som kan uppstå vid störningar i
produktion till följd av för lite material. Kostnader som kan uppstå är för
väntetider, högre priser för mindre mängder och kranstopp.
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7.

SLUTSATS

I det här kapitlet kommer slutsatser av arbetet och dess resultat presenteras
samt rekommendationer ges utifrån frågeställningen. Slutligen kommer förslag
på fortsatta undersökningar.

7.1

Övergripande slutsatser om arbetet

Materialspill är ett problem för byggindustrin då det står för mellan 4-12% av
materialkostnaden i ett projekt. Dålig materialutnyttjande påverkar miljön
negativt och medför en extrakostnad för byggföretaget och slutligen
beställaren. Det finns en stor förbättringspotential att kunna minska
materialspillet. Emellertid finns det en gräns när det rimligtvis inte är motiverat
att fortsätta minska materialspillet. Målsättningen bör istället vara optimera
materialanvändningen efter projektets förutsättningar.
Dagens bostadsproduktion karaktäriseras redan av mycket prefab och
industriellt byggande. Mot den bakgrunden lämpar det sig bättre att i första
hand försöka minska arbetsplatstillskottet. Arbetsplatstillskottet är ett större
resursslöseri än drifttillskottet enligt författarnas uppfattning. För att enklare
kunna undersöka materialspillets ursprung och fraktion finns ett behov av
plockanalyser under avfallshanteringen.

7.2

Största avfallsfraktionerna

Under stomkompletteringen och inredningsskedet generades största
avfallsmängderna till följd av att mest verksamhet var igång samtidigt på
byggarbetsplatsen. Största avfallsfraktionerna från Östra Orgeln var trä och
brännbart, framgår ur figur 7.2.1. Rimligtvis beror det på den stora mängden
emballage, en uppfattning som delades av de intervjuade personerna.

Figur 7.2.1. Största avfallsfraktionerna från bostadsprojektet Östra Orgeln.
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Stor mängd blandat avfall har transporteras från byggarbetsplatsen, på grund av
att hanteringen på plats inte har sköts enligt Ragn-Sells direktiv. Avfallet i de
blandade containrarna ska egentligen kategoriseras in i de andra fraktionerna.
Slutsatsen är att avfallsstatistiken får en felmarginal och att materialet blir svårt
att återvinna i en blandad container på grund av materialen kontaminerar
varandra.

7.3

Orsaker till uppkomst av materialspill

Trots mängden materialspill finns det utrymme för byggföretagen att kunna gå
med vinst, det medför motivationen till förändring brister. Materialspill utgör
en relativt liten del av ett projekts totalkostnad, 1-3%, vilket gör det mer
lönsamt för byggföretaget att prioritera andra åtgärder för att tjäna mer pengar.
En annan anledning är att kostnaden för materialspill inte behöver bäras mellan
projekten. När projektet är färdigt, budgeten har klarats av, startar nästa projekt
med en ny budget. Kontentan är att det ekonomiska incitamentet till förändring
försvinner.
Vidare är projekteringen och planering inför byggstart och under produktion
som främst påverkar den totala mängden materialspill. Bristande projektering
och planering är oftast en konsekvens av för lite resurser och tidspress.
Viktigaste faktorn för byggentreprenören i projekteringen är att maximera
bostadsarean på fastigheten. Det leder till att produkttänket kring
resurseffektivitet inte alltid blir optimal. Projektets förutsättningar, såsom läge
och objekts typ, påverkar även möjligheten att optimera materialanvändningen.
Drifttillskott
• Anpassning av inbyggnadsmaterial
• Felläsning av ritning
• Fel i ritningar, sena revideringar
• Ej fackmannamässigt utfört arbete
Arbetsplatstillskott
• Logistiken och hanteringen av byggnadsmaterial på arbetsplatsen
• Överskott av byggmaterial som kasseras
• Fel produkter som levererats
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7.4

Förebyggande åtgärder mot materialspill

Problematiken kring materialspill är komplex och för att förbättra
materialanvändningen behövs åtgärder genom hela byggprocessen. En första
insikt för byggindustrin är förbättringspotential finns och att det går att
förbättra materialanvändningen. Den övergripande åtgärden är att
byggföretagets motivation till förändring måste öka. I ett första steg måste
beställaren bli medveten om problemet genom att synliggöra kostnader och
ställa krav vid upphandling. Författarnas uppfattning är att det således finns ett
behov av nyckeltal för materialanvändning och avfall, som idag vare sig finns
eller efterfrågas, för att beställaren ska ges möjligheten att bli medveten om
problemet och att entreprenören ska ha något att förhålla sig till.
Beträffande projektering och planering för projekt är det av stor vikt att den är
produktionsanpassad, baserad på erfarenhetsåterföring från tidigare projekt och
att planeringen blir levande under hela byggprocessen.
Drifttillskott
• Utnyttja konfektionerat material och standard mått, i den mån det är
realistiskt
• God planering med arbetsberedningar för arbetsmomenten
• Enskilda individens inställning till att försöka vara resurseffektiv
Arbetsplatstillskott
• Optimera logistiken efter projektets förutsättningar
• Tydlig APD-plan
• Klar ansvarsfördelning vid godsmottagning
• Väderskyddade uppställningsplatser

7.5

Rekommendationer

7.5.1 Övergripande rekommendationer
Upprätta nyckeltal för materialanvändning och avfallshantering som gör det
möjligt för beställare att kunna ställa krav och för entreprenören att förhålla sig
till.
Vidare är rapportens övergripande rekommendation för minskat materialspill
enligt figur 7.5.1.1
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Tänka!

Värdera!

Materialspill!

Planera!

Utföra!

Figur 7.5.1.1 Illustrerar tillvägagångssättet för tänket kring bättre
materialanvändning.
7.5.2 Produktionsnära rekommendationer
• Etablera regionala logistikcenter inom företaget för att optimera
logistiken kring leveranser. Skapar möjligheter för att göra leveranser
mer produktionsanpassade och minska emballeringen.

!

•

Utreda möjligheten att starta en second hand marknad för
överskottsmaterial från byggproduktionen. Kan ske internt eller genom
en extern entreprenör. På samma sätt som NCC Roads arbetar för att
återvinna schaktmassor skulle NCC Construction kunna återanvända
överblivet material från projekt till projekt alternativt sälja vidare.

•

Tydlig APD-plan med redovisade väderskyddade lagringsplatser.

•

Våga titta närmare på de lite mindre frågorna i projektering och
planeringen för att bli mer resurseffektiv. Undvika sena revideringar av
ritningar som försvårar processen för kalkylering och produktionen.
Tydligare erfarenhetsåterföring mellan kalkyl och produktionsutfall.

•

För att undvika överskott av material; Vid beställning av lättillgängliga
material kan det återstående behovet stämmas av inför den sista
leveransen och därefter beräkna det slutgiltiga behovet.

•

Låt avfallshantering komma närmare driftstället med mindre kärl, vilket
ger bättre möjlighet att utvärdera spill och risken för att sorterade
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fraktioner klassas om som blandat avfall minskar. Genomför
plockanalyser av avfallet under hela produktionstiden.

7.6

!

Fortsatta studier
•

Undersöka utformning av nyckeltal för materialspill anpassat för
bostadsproduktion

•

Undersöka möjligheterna för en second hand marknad i byggbranschen

•

Upprätta system för ökad erfarenhetsåterföring mellan kalkyl och
produktionsutfall

•

Möjligheten att projektera byggnader med standardmått
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Bilaga 3 Intervju med miljöchef Göran Gerth
1. Vad är din bakgrund och position?
Min roll här är miljöchef, sitter centralt med miljöfrågor på Construction
Sverige. Min uppgift är att vi har system när det gäller miljöarbetet i hela
verksamheten. Skapa strategier och utveckling som vi behöver för att klara av
kraven. Många frågor som innefattar det här, resurshantering är en punkt. Min
bakgrund är från verksamheten, Väg och vattenbyggare från grunden. Jobbade
med markbeläggning tidigare. Växlade sedan till ROT byggande. Sedan blev
det bostadsbyggande. Började driva certifieringssystemet i branschen, såg ett
behov. Handlade mest om kvalitetsstyvning i första hand, så jag blev
kvalitetschef inom bostad på SIAB, parallellt med mig gick en kille som var
miljöchef. Han slutade och då hoppade jag på miljöspåret och blev miljöchef.
Har en god bild om verksamheten fungerar, även om branschen utvecklas och
förändras
hela
tiden.
2. Har NCC några speciella miljömål som ska uppfyllas inom en snar
framtid?
Ganska mycket runt omkring miljöfrågan generellt, delat in i 4 fokus områden.
Ett område är resurshantering. Sedan är det runt klimatfrågan, hantering av
farliga ämnen, alla material vi bygger in kan innehålla farliga ämnen.
Vi kan inte specifikt säga att så här mycket avfall får vi max producera per
lägenhet, eftersom vi inte får in den datan från produktionen. Vi får in
avfallsstatistik från Ragn-sells och Sita, men inget om vilket typ av projekt det
handlar om.
Däremot kan varje enskilt projekt jobba med sin avfallshantering. Vi har inte
satt upp mål på det sättet, utan vi har mer aktivitetsmål som vi ska jobba för.
3. Tar folk initiativ och vill förbättra arbetet eller är det bara en
belastning?
Vi har ganska mycket runt strategiarbetet generellt, mycket diskussioner om
nya parametrar som måste tas upp. Miljö har inte alltid haft högsta prioritet,
men har fått större plats idag än förr.
Tror du att ni kan använda det här som en konkurrens fördel?
Om vi pratar resurshantering tror jag att det kan bli viktigt för vår egen del.
Jobbar vi med det, kommer vi sänka kostnaderna för inköpt material och
hantering. Och det är en konkurrensfördel. Men framförallt tror jag att det är
ett riktigt säljargument att vända sig till en kund och säga att vi är bra på
resurshushållning.
Det är något kunden kan uppleva positivt, men inget kunden väljer oss för att
vi driver den frågan.
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Bilaga 3 Intervju med miljöchef Göran Gerth
4. Vet du vilket material som står för mest spill i byggproduktionen?
Beror först och främst vad vi definierar som avfall. Börjar man räkna in
rivningsmassor, jord och schakt så är det de största mängderna. Men börjar vi
prata om det traditionella byggavfallet, så kommer emballage, trä, metall, alla
de här delarna kan i sig variera beroende på projekt. Tror att metall och trä står
för största mängderna. Emballage väger ofta inte så mycket, tror därför inte
den
utgör
största
delen.
5. Vilket i skede i produktionen genererar mest avfall?
Stomkomplettering, och inredning. När vi håller på med utfackningsväggar,
gips osv. Sedan kommer det naturligt med emballage osv.
6. Idag använder man sig av stora containrar som ofta står långt
ifrån platsen man jobbar på, vad tycker du om att använda mindre
kärl som man kör in i lägenheterna istället under produktionen?
Skulle det kunna vara en lösning för bättre fragmentering/bättre
statistik på avfallet fördelar sig?
Absolut, det pågår också. Men det är också traditionellt upp till varje platschef
hur det ska skötas. De som är duktiga på avfallshanteringen märker ganska
snabbt att det blir en renare arbetsplats. Enklare att arbeta. Både Ragn-Sells
och Sita har tjänster de kan erbjuda för att hjälpa till med hanteringen.
Mindre kärl tror jag börjar bli vanligare än förut. Mer lokalt på arbetsplatsen.
Skulle man kunna ställa det som krav centralt från NCC?
Jag tror att vi kommer skapa något koncept i framtiden. Vi har något som
kallas grönt byggande där avfallshanteringen ska ske på ett visst sätt. Jobba
med att minimera sitt avfall. Det är en resa att göra, direkt när centrala direktiv
kommer börjar folk leta undanflykter för att inte behöva göra på det viset.
Det är en viktig fråga, det finns pengar att spara in, får övertyga organisationen
att det är värt att jobba med.
7. Vad tror du största orsaken är till att materialspill uppstår, är det
fel mängd, arbetssättet, hantering eller fel anpassat material.
Största orsaken är frågan om måttanpassning. Annan kan vara ovarsamhet,
orsakar skador, bygger fel, måste riva och bygga om. Succesivt har vi nog
kommit ifrån att vi köper in för stora mängder. Sedan är emballagesidan av
intresse, tror att vi har för mycket förhållande till vad vi behöver. Men man ska
vara försiktig med hur mycket emballage man drar in på, så att inte material
skadas när det ska in i produktionen. Men man kan tänka genom hur
emballering sker.
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Bilaga 3 Intervju med miljöchef Göran Gerth
8. Skulle man kunna ställa högre krav på att gubbarna på
arbetsplatsen ska sköta källsorteringen bättre? T.ex. i deras avtal,
belöningssystem
Absolut, man måste föra den dialogen vidare. Fråga gubbarna hur de uppfattar
så kallat rent bygge, med bättre sortering. Tror de uppskattar det väldigt
mycket. Blir ett lite annat tankesätt. Tror att det går att ändra dem i viss
omfattning, men gubbarna måste också börja reagera när det inte är rent på
bygget. Alla måste vakna upp och inse att här är ett problem
Tror du att det kan bakas in i lönen?
Skulle mycket väl kunna lösas på det sättet, har för lite kunskap om lönerna
idag för att kunna tycka till om det.
9. Vad tror du om möjligheterna hos leverantörerna att bättre
produktionsanpassa materialet? Är det något ni har diskuterat?
Ja självklart. Sen är det frågan om det är den situationen man ska göra den
måttanpassningen. Jag tror snarare att den måttanpassningen ska förändras i
projekteringen. Man ska tänka hur man designar din produkt, så du kan jobba
bättre med standardmått.
En kostnadsfråga att köpa måttanpassat, men ofta lönar det sig i slutändan
eftersom det blir mindre spill och hantering.
10. Anser du att det förebyggande arbetet borde tas upp tidigare i
processen?
Absolut, har länge pratat om att vi måste börja tidigare, redan i projekteringen.
Att vi inte orsakar onödigt spill. Normalt tänker varken arkitekten eller
konstruktören på den här frågan. De gör som de alltid har gjort.
11. Upplever du att det finns hinder för förebyggande arbete till att
minska materialspill? Vad?
Skulle tro att det sitter en viss tur i kulturen. Folk är där för att bygga ett hus
inte hantera avfall. Man har inte den prioriteringen på frågan. Gäller att varje
projekt är närigt och tänker på vad som är bäst för projektet. Då ska man
definitivt jobba med den frågan också, men självklart med andra frågor. För att
inte slänga pengar i sjön är det här en viktig fråga. Idag ser det likadant ut i de
andra företagen med.
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Bilaga 3 Intervju med miljöchef Göran Gerth
12. Är det något speciellt du tycker att vi ska titta vidare på?
Hur ser avfallsströmmarna ut, vilka avfall kan elimineras. Vi ska inte behöva
ha den här fraktionen, kan man börja identifiera sådana delar är det en fördel.
Börja få en kartbild som pekar ut att just de här fraktionerna som vi ska jobba
med. Fokusera på vissa fraktioner. Både genom projektering men även ute i
produktionen. Kartläggning på avfallsströmmar är viktigt för att vi ska kunna
få bättre kunskap.
En annan del är att få in en systematik hur vi mäter det här centralt. Ett behov
av att få in från projekten centralt för att kunna sammanställa bättre. Lättare att
göra kopplingar från projekt, nyckeltal. Hur är det kalkylerat osv.
Nyckeltal behövs för att kunna sätta press. Secondhand produkter är något att
titta på, kunna sälja produkter fast det är använda. Finns en marknad för detta
som kan ge en ganska stor förtjänst.
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Bilaga 4 Intervju med arbetsledare Fredrik Noge
1. Vilken bakgrund har du?
Snickare 15 år, gått arbetsledarutbildning 2 år, jobbade på NCC som
arbetsledare under tiden, jobbat totalt som arbetsledare i 3-4 år.
2. Känner du att din syn på avfall har förändras från att du var YA
till arbetsledare?
Nja, vet inte. Tycker att man personligen hade med sig tänket från att man gick
gymnasiet. Att man drillades att det inte ska bli nå spill. Beror säkert på vilken
utbildning man har gått. Då har jag haft med mig att det ska bli så lite spill,
men det är väldigt olika från person till person. Men min inställning till spill
har nog varit densamma hela tiden. Hanteringen av spill har ändrats under
senare tid. Hur man sorterar. Förut var blandade containrar väldigt vanliga.
Under mina år i NCC har man sett en stor förändring, på just hantering av
avfallet. Även fast du kan påverka spillet i produktionen så kan du inte påverka
allt, hur det emballeras osv. Tidigare har allt åkt i samma container, men nu
tänker man steget längre. Försöka undvika de blandade containrarna.
Alla har nog tanken att försöka återvinna, men om det inte sköts så blir det
snabbt en blandat container. Många gånger tidigare så ställs det bara ut en
container utanför trapphuset, men det finns en träcontainer som står 200m bort.
Istället för att gå 200 m och kasta i rätt container, kastar man i den som står
utanför dörren. Den containern klassas som blandat direkt eftersom alla de
andra yrkeskategorierna börjar kasta sitt avfall i samma container.
3. Anser du att det är mer materialspill idag än förr?
Ganska lika, men duktigare att hantera material idag än förut. Hanteringen av
material har blivit bättre. Svårt att avgöra om vikt och volym har ökat.
4. Vilka orsaker tror du är mest bidragande till materialspill?
Dels är det individer, arbetssätt, t.ex. gipsar folk väldigt olika. Kan skilja en
halvbunt
per
lägenhet
mellan
olika
personer.
Stor del av spillet är skadade leveranser som kastas direkt. En annan del är
hanteringen, materialet kan blivit skadat ute på arbetsplatsen.
5. Är hanteringen av materialet stor del av spillet idag? Hur skulle
man kunna förbättra det?
Mycket beror på vilka ytor du har. Många gånger när man bygger centralt så
har man inte tillräckligt stora ytor. Verkligen planera leveranserna, eller ha
vädertält för att kunna ställa in material.
Det händer även att man glömmer bort att täcka materialet, det går någon dag
och så är materialet helt förstört.
Fel levererat, felhängda skåpsdörrar är ett exempel vi har fått väldigt mycket
av.
Kastas alltid, blir stora mängder spill som man inte kan göra något åt.
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Bilaga 4 Intervju med arbetsledare Fredrik Noge
6. Vilka skeden i produktionen genererar mest avfall? Varför?
Svårt att säga exakta skeden, eftersom det är olika material som kastas. Men
räknar man i vikt är det stomskedet, eftersom betong är materialet som kastas.
Väldigt mycket vikt.
Under stomkomplettering och inredning är det mycket. Mitt i projektets gång.
7. Är det några arbetsmoment som genererar betydligt mer spill än
andra?
Många gånger lagrar man mera som man tror kommer komma till användning.
Men sen inser man att det aldrig kommer komma till användning och
materialet kastas istället eftersom det bara ligger och tar plats.
Men tänker man produktionsmässigt är det svårt att säga. Väldigt olika
förutsättningar i olika projekt.
Fel i leveranser är väldigt svårt att säga när det sker.
Eftersom materialet kan kastas långt efter att själva processen har slutförts, är
det svårt att säga när det verkligen uppstod.
8. Vad ser du för hinder i det förebyggande arbetet mot materialspill?
Till en början kan det vara inställning hos YA, men nu med vårt samarbete
med Ragn-Sells är det inga problem alls. Mest attityden i början som gör att det
blir en inkörningstid på alla nya saker. Mycket tack är det till Peter (jobbar på
Ragn-Sells, sorterar avfall ute på bygget) som jobbar här nästan heltid och ser
till
att
materialen
kastas
i
rätt
containrar.
9. Vilket material skulle vara mer fördelaktigt att ha bättre
produktionsanpassat från fabrik?
Det skulle vara betongen. Väger otroligt mycket. Men det är svårt att få ner det,
eftersom det är väldigt svårt att mängda exakt, eftersom det kan skilja flera
kubikmeter betong från gjutning till gjutning, beroende på vem som gjuter, och
man vill inte gärna att betongen ska ta slut under en gjutning. Mer tur och
fingertoppskänsla.
10. Vad tror du om möjligheterna hos leverantörerna att bättre
produktionsanpassa materialet? Är det något ni har diskuterat?
Där tror jag att det är ganska lätt att påverka leverantörerna. Men samtidigt
finns det inte så många sätt att förändra grejerna. Oftast packar man inte mer än
vad man behöver. Lätt att påverka när det är stora mängder. Men när det är små
mängder är det svårt.
11. Anser du att det förebyggande arbetet borde tas upp tidigare i
processen?
Det är ju oftast innan hur leverantören levererar. Vi har haft Beijer innan, då
visste vi hur de levererade. Men nu har vi NCC supply, som använder
träunderslag istället för gips.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B4.2

!

!

!

!

!

Bilaga 4 Intervju med arbetsledare Fredrik Noge
!
12. Tror du att det är möjligt att minimera materialspillet, eller är det
bortkastad tid?
Som det känns nu, med arbetsmoment är det svårt att minimera. Däremot är
det hanteringen som man kan bli bättre på. Vara rädd om material, täcka
osv. Tänka ett steg längre hela tiden. Vid inköp köpa rätt mängd osv. Man
måste acceptera ett visst spill, eftersom vissa saker måste byggas på plats.
Stort träspill från skyddsräcken som kastas efter användning.
13. Är det något du tycker att vi ska titta extra noggrant på?
Skulle kunna vara hur man lagerhåller produkter. Hur man sköter
hanteringen. För att det inte ska skadas. Logistik fråga. Inte så mycket justin-time leveranser just nu, kanske borde bli bättre.
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Bilaga 5 Intervju med platschef Marcus Lundestrand
1. Får ni direktiv centralt från NCC gällande avfall eller sköter ni det
själva?
NCC har avtal med två stycken avfallsentreprenörer, Ragn-Sells och Sita. I de
avtalen finns en del åtagande. Verksamhetssystem som ska följas. Beroende på
projekt vad som är möjligt att göra skiljer sig från anläggning eller bostad.
Innerstadsprojekt är svårare att sköta.
Miljöplan görs i startskedet av processen, utifrån den setts vilka miljömål som
ska uppfyllas. Finns övergripande mål i koncernen.
2. Vilka skeden i produktionen genererar mest avfall? Varför?
Stomkomplettering och inredningsskedet. Mest folk på plats, samt att
emballage har ökat mer och mer. Sköts det inte blir det snabbt stökigt ute på
bygget.
Avfallsmängderna varierar mycket beroende av typen av projekt.
Allmännyttiga bostäder eller bostadsrätter skiljer sig mycket. I bostadsrätter
finns mer snickerier och vitvaror, vilket medför mer emballage och
materialspill. Slutkundens val av utformning i bostadsrätter påverkar mängden
materialspill. Främst när det gäller till- och frånvalsväggar. Gips har varit
mycket tidigare, idag byggs det på ett sätt som genererar minimal mängd avfall
gips. Sandwitch-utfackning där inge gips används och våtrummen muras
(lättklinkerväggar). Gips har varit en stor överförbrukning mest pga skada och
fukt.
3. Vilka orsaker tror du är mest bidragande till materialspill?
En stor orsak är produktionen är utsatt för väder och vind. Beroende på hur du
tagit in materialet i byggnaden och lagrats. Inte kommit vid rätt tillfälle och fått
stått ute och ingen hunnit täckt över materialet, men även skador vid lossningar
och lastningar. Viss mängd material är redan skadad då det anländer till
bygget. Interna och externa transporter tillsammans med väder och vind är det
största orsakerna. Problemet är att materialet ska tas från A till B och byggas
in.
4. Anser du att det är mer materialspill idag än förr?
Mindre i förhållande till vad man bygger in. Tidigare slängdes allt i samma
kärl,
nu
fraktioneras
avfallet,
blir
mer
påtagligt.
5. Vad ser du för hinder i det förebyggande arbetet mot materialspill?
Rätt saker på rätt plats, sköta logistiken på ett bra sätt. Rätt mängder och som
körs in på rätt tid. Får mer prefab idag vilket borde medföra mindre
materialspill, men det medför ökad emballagemängd istället.
Mindre platsbyggt idag på gott och ont. Tappar hantverkarkulturen och blir
mer åt montagearbete.
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Bilaga 5 Intervju med platschef Marcus Lundestrand
6. Vad tror du om möjligheterna hos leverantörerna att bättre
produktionsanpassa materialet? Är det något ni har diskuterat?
En stor grej var när man bytte bredden från 120 cm till 90 cm på gipsskivorna.
Isolering blev tvunget att anpassas efter gipset. Tar en stund att anpassa
produktionen eftersom hela branschen måste trycka på för att få igenom
förändring. Konfektioner går att utveckla till viss mån men med öka kostnad. I
slutändan ska det räknas hem också.
7. Anser du att det förebyggande arbetet borde tas upp tidigare i
processen?
Görs i en viss mån. APD plan är en del av förebyggande arbete för att förbättra
hanteringen. Varierar hur det fungerar från gång till gång. Platschefer är med
vid
projektering,
byggstartsmöten
där
representanter
deltar.
Produktionsanpassa projekteringen gäller att vara lite påstridig så att det passar
produktionen. Produktion som har erfarenheten hur saker och ting fungerar
8. Tror du det är möjligt att minimera materialspillet eller är det
bortkastad tid?
Ett visst spill kommer vi inte från, men det kan minimeras. Kronor på sista
raden som slutligen spelar någon roll.
9. Är det något du tycker att vi ska titta extra noggrant på?
Utökade samarbetet med Ragn-sells på Västra Orgeln. Styr upp med
fraktionering etc.
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Bilaga 6 Intervju med kalkylator Mattias Wernvall
!
1. Hur arbetar med miljöfrågor inom NCC?
Energiförbrukning på färdigställda boenden slå boverkets bestämmelser.
BREEM. Avseende projektering: val av produkter, följa Sunda Hus.
2. Arbetar ni för att förebygga uppkomsten av avfall? Genom t.ex.
anpassa material, logistik och kalkylering.
Ja. Ganska duktiga på det framförallt bostadsproduktion har det tänket.
Handlar mycket om vana och vart man ska lägga krutet för att kunna spara
pengar. Avgörande för ett framgångsrikt projekt är om man har det här tänket
under hela processen, från projektering till arbetsberedningar, metodval,
3. Hur länge har du jobbat med kalkylering/inköp?
Arbetat med kalkyler sen 1998. Innan dess snickare, arbetsledare och PC. NCC
sedan 2007. På NCC mestadels stora projekt senaste 5 åren.
4. Vilka mängder spill kalkyler du för? Vad grundar du det på?
NCC har ett register över material som det finns en standard mängd spill redan
inlagd. MAP är programmet som används. Spillet är framtaget av tidigare NCC
anställda som jobbat med detta länge. Merparten av de som sitter som
kalkylatorer räknar på det spill som ges enligt standard. Ex gips 12 % spill. Vid
stora projekt som är ”rakt och rationellt” kan man oftast skruva ner spillet. Vid
komplexa jobb (små ytor, vinklar å vrår) brukar man höja spillpåslaget. Ingen
vetenskap utan en känsla och erfarenhet över hur mycket man justerar.
5. Har du alltid räknat med samma påslag för materialspill?
I stort sett lika sen tidigare. Erfarenhetsåterföring behöver man jobba mer
med.
6. Får ni återkoppling av hur väl era kalkyler stämmer med
verkligheten?
Skulle kunna bli bättre. Oftast får man höra när det saknas pengar sällan man
får höra när det finns en massa marginaler. Allt blir dyrare och dyrare och
svårare att få jobb om man tittar på hur utvecklingen sätt ut.
7. Du som kalkylator känner du att skulle kunna påverka mängden
spill under produktion? Ja-hur? Nej-varför?
Som kalkylator är du med i det tidiga skedet, projektering, metodval
samverkan med platschef projekteringsledare. På så vis har man en dialog hur
man ska göra saker. Indirekt genom att sätta mål med produktionskalkyler som
ligger under kontraktssumman. Kan ha viss inverkan men det är inte säkert.
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Bilaga 6 Intervju med kalkylator Mattias Wernvall
8. Tror du det är teoretiskt möjligt att uppnå ”nollspill” materialspill
i produktion? Ser du någon gräns för när det inte går att minska
spillet längre?
Spillet på plats kan säkert minska på plats men ”noll” vet jag inte. Sen så köper
man allt prefab så uppkommer spill vid den produktionen, som man får betala
för. Är det ekonomiskt värt med prefab? Få aktörer på prefabmarknaden t.ex.
när det gäller stora betongelement, på så vis sitter man lite i händerna på dem.
9. Ungefär vilken kostnad räknar man med för avfallshantering och
återvinning på ett projekt?
Erfarenheter med liknande projekt som ger kostnadsbild på hanteringen. ”Grov
prissättning”
i
början.
10. Hur tror du leverantörer skulle ställa sig till mer
produktionsanpassat material?
Generellt positiva, prefabmarknaden kommer öka. Finns för få prefabaktörer
än så länge, konkurrens på vissa orter är dålig.
11. Vilka hinder ser du att förebygga materialspillet?
Senaste åren så görs affärer på tidiga handlingar på relativt dåliga underlag.
Vid partnering, förtroendeentreprenad sätts budgeten tidigt och allt är inte
riktigt färdig ritat. Metodval görs tidigt och efter ett år när allt är färdig
projekterat så ändras det (produktionen kommer på att man vill göra nått
annat). För lite tid i produktionskalkylen, erfarenhetsåterföring blir därefter.
Resurs och tidsfråga.
Dålig planering = dålig produkt. Det tidiga arbetet innan man börjar bygga
påverkar mängden spill mer än när gubben står och spikar. Dålig planering kan
vara en följd av lite tid, oftast inte pga. dåliga personer som sysslar med det,
otacksamt uppdrag. ”rock n roll” blir lite fel ibland.
12. Du som har bra koll på kalkylering, vilket material vore mest
fördelaktigt att dra ner spillet på med kostnaderna av materialet?
Gjutningar. Planera bra innan gjutning så att man kan använda den skvätt som
blir kvar någon annanstans
13. Gällande ämnet, tycker du att det vore intressant om vi tittade på
något speciellt?
Exakta värden. Rätt produktionskalkyler kommer bli lättare att göra med
modeller som man kan mängda i. Snabbt gå in och kolla (teoretiskt). På sikt
kan man bygga upp stor erfarenhetsbank. Vad beror det på varför kalkylen blev
bra etc. Erfarenhetsåterföring! Ibland bygger vi billigt men inte vet varför.
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Bilaga 6 Intervju med kalkylator Mattias Wernvall
Lyckat projekt är när man jobbar med de lite mindre frågorna, man strävar
efter att vara effektiv i alla moment.
Följdfråga: Vill man ha bättre handlingar innan man gör
produktionskalkylen?
Ja. Handlingarn finns men man skulle bättre ta sig den tiden. Skulle ge mer
koll och framförallt i kommande projekt.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B6.3

!

!

!

!

!

Bilaga 7 Intervju med affärschef Niklas Malmfors
1. Vad är din position i NCC?
Jobbar som affärschef, jobbar för kunden och kontraktet kan man säga, dess
ekonomi.
2. Vad har du för bakgrund?
Ingen produktion tidigare, jobbat med helt andra saker. Väldigt mycket med
försäljning och marknadsföring, personalavdelning. Hittat organisationer,
organisationskonsult. Hamnade i byggbranschen för 6 år sedan.
3. Hur ser NCC på avfallshantering, finns det någon målsättning,
strategier osv.
Ur NCC:s perspektiv pratar man mycket om hållbarhet, tydlig grön profil i
branschen jämför med många andra företag. Men lite dåliga internt, t.ex.
avfallshantering. Frågan är hur man får ut det i organisationen. Ju längre ut i
organisationen blir det oftast otydligt. Vi har absolut mer att göra.
Följdfråga Håller man interna utbildningar inom avfallshantering?
Inom miljöaspekten, där finns det också lagar och förordningar som man måste
följa. Hur vi ska hantera miljöfarliga material osv. Det är ganska glasklart hur
det ska hanteras. Däremot avfallshantering utifrån det generella, hur man
hanterar spill, överblivet material som kanske inte är miljöfarligt, där tycker jag
att vi har ett stort arbete kvar. Inte minst utifrån hållbarhetsfrågan, hur hanterar
vi moderjord. Där kommer avfallshanteringen in, där har den här branschen
mycket kvar att göra, både med att hantera spill men även minska de. För idag
är spill budgeterat, därför kastas det oftast bara. Kostnaden materialspill är
inräknad i produktionskalkylen. När projektet är slutfört och nästa bygge
startar så finns nya pengar. Spillet behöver inte bäras med mellan byggena.
4. Hur är attityden hos folk du har göra med angående avfall?
Kan inte svara på hur det är ute i produktion, kan vara aktuell inne på kontoret,
frågan är bara vad man prioriterar mest. Kan ofta vara annat som kommer före
och hamnar därför inte med på den dagliga listan. Finns många andra frågor
som kanske är viktigare att ta upp just då. Vet att arbetsplatser kan se bra ut
och
dåliga
ut,
beroende
på
hur
bra
man
hanterar.
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5. Arbetar ni för att förebygga uppkomsten av spill? Genom t.ex.
anpassa material, logistik och kalkylering.
Generellt kan man säga att vi går mot mer prefab, mer produkttänk som ska
vara till fördel för hantering. Det är produktionsgruppen som har ett sista veto
om hur det ska byggas. Det kan vara så att projekteringen har sagt att det ska
vara full prefab, men egentligen är det platschefen som sätter sin stämpel, och
ska säga att det är okej att bygga på det viset. Vi kan här på kontoret tycka till
om en produktionsmetod som i slutändan blir någonting helt annat ute i
produktionen. Där har vi fortfarande en bit kvar att göra, att det är applicerbart
i verkligheten. Platschefer har självklart olika tänk på hur saker och ting ska
ske. Man måste mer åt prefab hållet. Vi vill maximera byggytan så mycket det
bara går, och då faller ibland produkttänket, prefab tänket. Ekonomisk
synpunkt är det hur mycket BOA man får ut. Andra saker blir lidande av det
här.
6. Vad tror du största orsaken är till att materialspill uppstår, är det
fel mängd, arbetssättet, hantering eller fel anpassat material.
Vi har inte fullt ut prefab och produkttänk, det är också hur vi projekterar
produkten. Man skulle kunna styra mer i projekteringen och på så sätt få
mindre spill. Tror inte vi är helt utbildade för att kunna hantera den frågan. Där
är väl den största biten. Samtidigt att vi inte tänker hela vägen i produktionen,
vi gör det oftast enklare för oss.
Följdfråga: Är det här någon ni kan jobba mer aktivt för att få en
konkurrensfördel?
Jag tror att vi måste göra det. Tittar vi in i glaskulan, så blir den här frågan
jätteviktig. Hållbarhetsperspektiv, är avfallsfrågan jätteviktig, vi vet att vi kan
göra mycket mer. Idag använder vi oss av Ragn-Sells som en partner för att
sköta hanteringen på ett bättre sett. Sen är ju den återkopplingen vi måste få
hur mycket spill är det av det här, och på så sätt göra analyser av det. De har vi
inte riktigt koll på idag, vilka material är det egentligen vi kastar? Vi har inte
fullständig koll. Mer återkoppling till de som projekterar eller ritar.
Utvecklingen måste ske, vi bygger väldigt energisnålt, väldigt bra materialval
rakt igenom, men inte hur vi hanterar avfall. Så det kommer bli jätteviktigt.
Även när man pratar om certifieringssystem så pratar man för lite om själva
avfallsdelen.
7. Stor del av avfallet är emballage, har ni funderat på logistikcenter
för att minimera?
Nej, vi är inte där än idag. Vi har ett eget lager, Supply. Men det är en väldigt
liten del idag.
Pratar vi ekonomi, och mantimmar, så är det ju hantering av det här. Någon ska
ju
ta
det
från
lägenheten
ner
till
rätt
container.
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Bilaga 7 Intervju med affärschef Niklas Malmfors
8. Ser du att ni som NCC ska kunna sätta press på leverantörer?
Det vi inte vet idag är: hur säkerställer vi att produkten är hel till att vi
monterar den. Skador som sker längs vägen är väldigt kostsamma. Lång
hanteringstid osv.
9. Anser du att det förebyggande arbetet borde tas upp tidigare i
processen?
Vi är ju där idag, där beställarna sätter höga krav. Uppsala kommun kommer
ställa mycket högre krav vid upphandlingar. Vi NCC som företag kan hantera
den här frågan. Ser det här som konkurrensfördel, och vill gärna hantera det
här. Tror inte att mindre byggbolag har möjlighet att hantera det här.
Stora frågan är hur man hanterar fragmenteringen på plats, med alla dessa olika
containrar.
Väldigt varierande från bygge till bygge. Man måste ha ett helhetsperspektiv,
titta på alla aspekter.
10. Är det något speciellt som du tycker vi ska undersöka
noggrannare?
Plockanalyser är intressanta. Vad är det för typ av spill. Någon typ av spill vi
kan återanvända mer. Idag skickar vi hellre 10 % extra istället för 10% för lite.
Då är frågan om det är rätt ur avfallssynpunkt.
11. Största hindret mot kunna förbättra?
Ser nog inga hinder egentligen, det handlar om attityd. Men att få rätt attityd
måste man kanske få förklarat för sig varför man gör på ett visst sätt. Därför är
det viktigt att beröra. Ekonomin kan vara ett hinder. Vart ska man ta pengar
ifrån för att kunna fragmentera mera.
12. Upplever du en stor skillnad mellan byggbranschen och andra
branscher i frågan?
Absolut, olika branscher har kommit olika långt i frågan. Men jag måste även
säga att möjligheterna har varit väldigt olika.
13. Fördel med partnering?
Beror på fokus av beställaren, de som har pengar i fokus tittar bara på siffrorna,
medan andra beställare har ett annat helhetsperspektiv. Uppsalahem är på den
här frågan.
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1. Berätta lite om Ragn-Sells., Vilken är din position?
Säljare på Ragn-Sells, har kunder som typ NCC, PEAB.
När ett nytt projekt startas, åker man ut och har ett startmöte med platschef på
bygget.
Ragn-Sells är ett företag som har hållit igång sedan 1800-talet. Familjen
Sellberg hade ett åkeri som heter Sellbergsåkeri, funnits i branschen länge.
Sålde företaget och startade upp ett nytt bolag, som blev Ragn-Sells.
Sellbergsåkeri är numera Sita. Familjen Sellberg står idag för en stor del av
Sveriges avfallshantering. 4e generationen som driver företaget.
Finns över hela Sverige, Estland, Lettland, Polen, Norge, Danmark.
När stora företag som NCC letar upp avfallsentreprenörer letar man upp en
entreprenör som är rikstäckande.
Avfallet ute på byggena håller sig till de fraktioner som byggsektorns/
kretsloppsrådet uppställning, som man har rekommenderat. Det är ett
samarbete med avfallsentreprenörerna och byggföretagen. De fraktionerna tar
vi in, och jag har under alla år tryckt på vikten av att källsortera de olika
fraktionerna ute å projekten. De första vi får tillbaka är: ”att det är så jävla
trångt ute på byggena, de går inte”. Man försöker så gott det går att komma
fram med möjligheterna att källsortera i de olika fraktionerna.
2. Vad gör ni av avfallet ni får in?
Brännbart kör vi till Vattenfall. Från byggena får vi inte köra direkt dit. Kan gå
från Västra Orgeln, eftersom vi finns på plats och kan kvalitetssäkra avfallet.
Även fast brännbart avfall kastas i containern så måste de vara i rätt storlek.
Det kan alltså inte vara för stora ”bitar” som kastas. Gäller lokalt i Uppsala,
pannan på Vattenfall har en viss begränsning, hur stora bitar som kan kastas i.
Tvungna att köra allt material till Ragn-Sells för att kunna kvalitetssäkra
avfallet.
Följdfråga: När väl avfallet är i containern, har ni då ansvaret för
materialet, vill ni ändra på det, att byggena tar större ansvar?
När de har stoppat de i containern, och vi åker därifrån, tippar det här, som vi
kan se ordentligt vad som finns i. När vi har tippat det här, då kan ju vi se att
det inte stämmer överens med fraktionen. Då fotar vi det, skickar över det till
projektet och säger hallå, så här såg det ut. Det låg plåtreglar osv, varför inte
sortera det som trä istället, eller vad det nu var som inte stämde. De äger det
framtill vi har dokumenterat det. Sen blir det vårt ansvar när vi kör upp det till
Vattenfall. Vårt avfall när vi kör från byggena. Är det ofarligt avfall och vi kör
omkull lastbilen, är det vårt ansvar.
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Farligt avfall däremot äger man till slutdestination. Dom tar sitt ansvar för
avfallet. Först när det har lämnat burken, då kan vi fota det som är fel, och
eventuellt skicka en bot, tillägg på mer jobb.
Deponin:
Sorteras i Högbotorp, ligger i Bro. Ragn-sells deponistation för Mälardalen.
Den ägs av Ragn-Sells, har funnits i deras ägor länge. Fyllnadsmassorna går ut
till Väg 55, den äger inte vi, där tippar vi bara.
Trä:
Tar vi hand om själva, tippas här, och när vi fyller 35 m3, som vi drar vidare
till flisning för att få returträflis, kör till Stockholmsverken som inte får elda
avfall.
Skrot och metall:
Går till metalfragmentation i Västerås, de omlastas här hos oss, går vidare till
Västerås. Kostnadsfritt för byggena. Skrot har det varit ersättning på nästan
alltid. Byggena lämnar blandskrot, lite av varje, armering, reglar osv.
Blandsskrot är det som är sämst betalt av skrot. Därför inte så mycket betalt för
det. Kan man däremot hålla isär det kan man får mer betalt. ROT projekt, tar
man hand om mässing, koppar för att få mycket pengar tillbaka. Inte på samma
sätt på nyproduktion.
Gips:
För gips finns det ett retursystem, kan tillverkas ny gips av gammal gips. Men
det används även till att ha i våra processer vid Högbytorp. Stabiliserar massa
olika saker, slut täcker deponier, man behöver det materialet för att stabilisera,
neutralisera. Viss del går tillbaka till retur för att producera ny gips.
Följdfråga: Behöver gipsen vara ren och torr för att återvinnas?
Det beror lite på, har varit mycket tuffare. Men i har haft vanliga containrar
ute, och gipset har fått stå så. Men det är ju nyproduktionsspillet som går till
retur.
Wellpapp:
Tar hit och lastar om, kör till Lunda, tillbaka till pappersbruken. Wellpapp kan
man återvinna 6-8 gånger, så den vill man gärna ta tillvara på.
Plasten likaså går till plastindustrin och återvinns. Petroleumprodukt, kan
återvinnas väldigt många gånger.
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3. Hur sköts sorteringen i produktionen, rätt fraktion i rätt
container?
Normalt sett på ett bygge, har de lite olika system för att sköta själva
hanteringen som blir på projektet. Östra Orgeln använder man sig av
internbehållare, traktorföraren kör och tippar i containrar. Det är ett sett att
göra det på. Annat sätt att flytta containrarna lite närmare. Blir väldigt mycket
containrar. Svårt att få rätt antal fraktioner, får inte plats. För
avfallshanteringen, i stort behöva av att det ska vara enkelt. Är det inte enkelt
blir det inte gjort. Finns det inte containrar, man behöver gå och tänka, blir det
oftast inte rätt.
På Östra Orgeln blev det inte så många fraktioner tyvärr. Man hade inte
utrymme att placera ut så många olika fraktioner. Det måste vara ENKELT för
att rätt material ska hamna i rätt container.
Frågan är då hur man kommer dit?
4. Redogörelse för hur arbetet sker med byggföretagen, ungefär hur
tidigt innan produktionsstart kontaktas ni, vill ni ha det på annat
sätt?
Det blir aldrig tidigare än att projektet har en platschef. Man går via
platschefen, som min kontakt går. Så när projektet har fått en platschef, finns
det en möjlighet för mig. Så fort det bir officiellt kommer det ett mail till mig,
de här är inblandade osv. Skickas ut centralt från NCC.
När jag får det, ringer jag eller skickar ut ett mail att nu måste vi ha ett
startmöte. Så bokar man ett startmöte. Oftast brukar de ha etablerat innan det
startmötet sker. Efter startmötet kan man nästan åka raka vägen hem och se till
att containrarna körs ut till bygget. I stomskedet är det oftast bara trä, metall
och bodsoporna.
Följdfråga Kommer ni med förslag på antal fraktioner?
De vet oftast vad vi har att erbjuda, men jag nöter varje gång att se till att,
använd det här osv. För oss är det jättekul när det blir sorterat. Från centrala
håll, NCC, PEAB så säger deras miljöavdelningar att ni ska sortera. Och vi
meddelar centralt till NCC och PEAB. De tycker även att vi ska ha ett ansvar
att sortera ute på byggena. Det är mitt ansvar att se till att ni källsorterar.
Därför måste jag ju få de att sortera. Men det är platschefens ansvar att det
sköts.
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5. Upplever du att byggbranschen är ”slösaktiga” i jämförelse med
andra, t.ex. industrier?
Det vet jag inte riktigt, svårt att jämföra industrier med bygg. Blir helt annan
grej när du har ett område som står för jämnan, mot bygge som inte har samma
förutsättningar. Byggtider, ledtider dras åt mer och mer, stressigare. På det
sättet är det svårt att säga att de är slösaktiga. Oftast gör man så gott det går,
under sina förutsättningar. Det finns många som gömmer sig bakom tidspress,
som ursäkt att inte källsortera. Väljer därför att köra mycket blandatavfall.
Anledningen till att vi inte vill ha blandatavfall, är att vi måste tippa den uppe
på plan, allt som vi tippar där uppe blir blandat och kontaminerar varandra,
vilket innebär att det blir mycket mer som vi måste dra till energiutvinningen
och deponi. Hade vi fått in det som källsorterat material hade det varit mycket
renare, hade vi kunna köra det som bättre fraktioner. Vi utgår från
avfallshierarkin, man vill ju minimera avfallet som är högst upp. Där har vi
projektet Västra Orgeln. Där har vi det tänket. Därför gör vi ronder för att
upptäcka vart CO2 och avfall kan minskas. Sen har vi resten av trappan nedåt.
Vi vill alltid hamna så högt upp som möjligt, det är vårt tänk.
Allt vi kör in och måste tippa på plattan, så smutsar materialen ner varandra, då
är det bara deponi eller elda upp.
Ragn-Sells mål är att nytt material ska kunna utvinnas.
Följdfråga: upplever du att det har blivit bättre under senaste åren?
Oja, mycket bättre. Pratar vi 10-15 år är det stor skillnad. Däremot de senaste
åren har det stagnerat. Jag trodde att byggbranschen skulle bli bättre, titta på
mer möjligheter att förebygga. Men vi är fortfarande kvar med stora containrar
med dålig fraktionering. Man skruvar tider så tufft att man inte orkar sortera
längre. Mer fokus några år tillbaka.
6. Är det någon speciell avfallsfraktion som av miljöhänsyn är av
särskilt intresse att byggproduktion försöker minska spillet av?
Tillbaka till avfallshierarkin, deponi, gipset, sen tycker vi att wellpapp och
plasten ska minskas.
Deponi vill vi att det ska minskas.
Förpackningshysterin måste minska. Det förebyggande arbetet är väldigt
viktigt.
Prata mer med leverantörerna, att minska krymp och sträckplast.
Inte så mkt deponi på byggena, man skapar de fraktionerna oftast själv. Ofta
kan man köra det som fyllningsmassa istället, men man kallar det för deponi.
Det som är deponi på byggena egentligen är PVC, mineralull, glas. Armerade
plasmattor har kunnat vara deponi.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

B8.4

!

!

!

!

!

Bilaga 8 Intervju med Säljare Stefan Henningsson Ragn-Sells
7. Vilken skillnad på avfall är det, beroende av skedet i
produktionen?
Stomkompletteringsskedet ska man tänka till, och inredning.
Plast, emballage och gips. Svårt att säga vilka fraktioner man ska fokusera på
utan man vill ju ha med alltihop. Blanda inte gips med andra fraktioner, då går
det inte att återvinna.
Stora massan faller under stomkomplettering-och inredningsskedet.
8. Har ni intresse av att minska avfallet i produktion?
Så är det, vi jobbar jämt och ständigt med att förbättra. Men det är bara
projekten som kan påverka. Måste säga till leverantörerna. Tittar man på den
totala mängden som går ut från ett projekt så är ungefär 20-25 % av det trä, och
det mesta av det träet är emballage, pallar osv. Det finns mycket att jobba på
det.
9. Vad tycker du att vi borde undersöka vidare?
Såhär har det sett ut i alla år, man kör ut en container, fyller den och kör
därifrån. Vi har ju under en massa år jobbat med kärl ute på platsen, 240 liters
kärl. Istället för containrar. Bygger miljöpunkter ute på projekten. Vi tycket att
det blir en helt annan sortering, för att du får möjligheten att sortera till avfall
nära ditt arbetsställe, men dessutom är det lättare att rätta till om det blir
felsorterat i ett kärl mot en container. Det går väldigt bra att hantera avfall i
mindre kärl. Det här med att vi måste ha en container, den frågan kan ni bita i.
Kan man inte tänka något annat, kan man inte tänka kärl, komma närmare.
En sak som bromsar, i löneavtalen finns det klausuler, delar i de som säger att i
din lön ska du hantera avfall på si och så sätt. Det styr emot hanteringen. Man
kanske borde titta på det? Kan man lägga ett annat incitament för att få en
bättre källsortering. Man kanske kan skriva det på ett annat sätt. Värt att tänka
på. Det ska inte bara vara att hantera, utan mer källsortera.
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Bilaga 9 Intervju med Lagbas Lars-Erik Karlsson
1. Varför uppstår materialspill?
För det första mängda rätt, transporter, skadat material.
2 skivor gips som är trasiga i ett paket, samlar man ihop det på ett bygge blir
det väldigt mycket.
Material är bra anpassat från fabrik, skär sällan till, däremot är det svårt att få
tag på måttanpassade mineritskivor.
2. Får ni någon utbildning om avfallshantering?
Får utbildning i och med samarbete med Ragn-Sells.
Lärt sig det grundläggande tidigare, grova drag vilka fraktioner som finns, och
vad som ska placeras i vad. Förr körde man allt i en container, allt brann.
Mer fraktioner nu, de senaste 15 åren.
3. Hur upplevs attityden i gruppen angående avfallshantering?
Alltid gnäll i början, men folk vänjer sig tillslut.
4. Någon speciell del av produktionen som genererar mer spill?
Mycket avfall vid inredning. Emballage, kartonger, förpackningar.
Även gipsspill. Från vissa leverantörer kommer kartong i kartong, alltså
onödigt mycket emballage.
Omöjligt att måttbeställa gips, eftersom måtten inte alltid stämmer med
ritningarna.
5. Om man skär till gipset, kastar man restbitarna eller bär man med
sig?
Beror på hur stora bitarna är, om det går att använda. Bär med sig på samma
plan, men bär inte med ner i huset.
6. Vad tycker du om prefab?
Vet inte, både på gott och ont. Den gamla traditionen med bostäder försvinner.
Unga som börjar jobba kan inte gamla sättet att bygga, valvbord osv.
Däremot är det mycket renare på byggena nu. Går mycket fortare att jobba med
prefab.
7. Finns det möjlighet att föra vidare era idéer uppåt i
organisationen?
Går att säga till att man vill göra si och så, så länge man inte tummar på
reglerna.
Beror helt på vilket bygge man är, platschefer osv.
8. Kan man ändra arbetssätt för att minska materialspillet?
Man får bara acceptera att det kommer bli spill.
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