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The construction industry is one of the main operators at the Swedish industrial
market, which means that the industry also contributes with a large part of Sweden's
environmental impact. The construction industry accounts for a third of the country's
total waste. And today a normal project sends about 10 % of waste to landfill, but
how should a project proceed in order to achieve zero landfill?
The purpose of this thesis is to highlight the opportunities that exist in waste
management in the construction of new buildings and how to prevent landfill. The
goal is to summarize the results in a checklist to serve future projects.
The study consists of a literature review in order to determine the current state of
knowledge in landfill. Interviews with leading persons at two of Skanska's successful
reference projects were held in order to capture their opinions and thoughts on zero
landfill, and the factors that made their projects succesful. Interviews were also held
with waste contractors from two of Sweden's major waste companies, in order to get
a different angle on the landfill issue.
The result shows that the issue of zero landfill is very complex and there are many
factors involved. There is much to improve, but those interviewed believe it is
possible to achieve zero landfill, through:
• Commitment in leadership
• Careful selection of materials
• Engage waste contractor early
The question remains whether zero landfill is what benefits the environment most or
not.
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SAMMANFATTNING
Byggindustrin är en av de största aktörerna på den svenska
industrimarknaden vilket medför att branschen även står för en stor del
av Sveriges miljöpåverkan. Byggbranschen står för en tredjedel av
Sveriges totala avfall. Idag skickas ca 10 % avfall från en
byggarbetsplats till deponi, en siffra som har minskat betydlig de
senaste åren. Vad skall göras inom ett byggprojekt för att uppnå nolldeponi?
Syftet med detta examensarbete är att belysa vilka möjligheter som
finns i avfallshanteringen vid nyproduktion av byggnationer och hur
man kan undvika de hinder som finns för nolldeponi. Målet är att
sammanfatta resultatet i en enkel checklista som ska kunna användas i
kommande projekt.
I studien genomförs en litteraturstudie för att kunna fastställa det
aktuella kunskapsläget inom deponi, vilken ligger till grund för de
intervjuerna som hölls. De intervjuade är nyckelpersoner från två av
Skanskas projekt som nått en låg procentandel deponi, Väla Gård som
skickade 0 % till deponi och Kvarteret Mästaren som skickade 0,2 % till
deponi. Detta gjordes för att fånga upp deras åsikter och tankar kring
nolldeponi, och vilka faktorer som gjorde att deras projekt lyckades så
bra. För att få en annan infallsvinkel på deponi frågan hölls även en
intervju med avfallsentreprenören SITA som är ett av Sveriges
dominerande avfallsföretag.
Resultatet visar att frågan om nolldeponi är väldigt komplex och att det
är många faktorer som spelar in. En stor del av ansvaret ligger hos
respektive projekt och hur de väljer att arbeta med deponifrågan är
avgörande för byggarbetsplatsens deponiandel. Det finns mycket som
kan bli bättre, men samtliga intervjuande tror att det är fullt möjligt att
nå nolldeponi genom bland annat:
− Engagemang från en bred grupp inom byggindustrin
− Noggranna materialval
− Engagera avfallsentreprenören i ett tidigt skede
Frågan är bara om nolldeponi verkligen är det mest fördelaktiga för
miljön?
Nyckelord:
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1. INTRODUKTION
1.1 Inledning
Byggindustrin är en av de största aktörerna på den svenska
industrimarknaden med över 500 miljarder kronor i omsättning per år
och 2015 var antalet anställda inom byggverksamheten ca 305 000
personer, se [1]. Detta medför emellertid även att branschen står för en
stor del av Sveriges miljöpåverkan. Idag står bygg-branschen för ca 30
% av Sveriges totala avfall, se [2], och av de 30 % går ca en tiondel av
avfallet till deponitippar, som en följd av bristande kunskap och
engagemang.

1.1.1 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att belysa vilka möjligheter som
finns i avfallshanteringen vid nyproduktion av byggnationer och hur
man kan undvika de hinder som finns för nolldeponi.

1.1.2 Mål
Målet med arbetet är att finna möjliga lösningar som kan leda till att
deponiandelen blir obefintlig och fastställa de svårigheter som finns.
Vidare är målet att utifrån referensprojekt från Skanska med låg
deponiandel dra slutsatser och sammanställa dessa i en enkel checklista
för kommande projekt, t.ex. Juvelen i Uppsala.

1.1.3 Frågeställningar
•
•
•

Vilka material går oftast till deponi?
Vilka svårigheter finns vid avfallshantering?
Hur ska byggprojekt kunna nå nolldeponi?
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1.1.4 Avgränsning
I den här rapporten behandlas två olika sidor av avfallshanteringen,
dels parterna från byggentreprenaden, Skanska Sverige AB, som är
ansvariga för uppförandet av en byggnad, dels avfallsentreprenörer
vars uppdrag är att hjälpa projektet med avfallshanteringen på ett
effektivt sätt. Eftersom detta examensarbete är framställt i ett samarbete
med Skanska Sverige AB kommer resultaten utgå från de krav och
riktlinjer som Skanska ställer på deponi- och avfallshantering. Ingen
hänsyn tas till följande:
•
•

•
•

Hur andra byggföretag arbetar mot nolldeponi eller avfallshantering.
En byggentreprenad kan ställa krav på sina leverantörer i form
av produktionsansvar, där de måste ha möjlighet att ta tillbaka
överblivit material för återvinning.
Ombyggnation eller renovering av byggnader
Byggentreprenörens avtal med underentreprenader angående
avfall

1.2 Metod
1.2.1 Metodval
I denna rapport har kvalitativ metod tillämpas för att samla in både
sekundär och primärdata. Tillvägagångssättet för att söka sekundärdata var genomförandet av en litteraturstudie och intervjuer hölls för
primärdata som, dessa ligger till grund för rapporten.

1.2.2 Litteraturstudie
För att få en grundläggande bild av ämnet genomfördes först en
övergripande litteraturstudie. Genom att läsa tidigare examensarbeten
inom närliggande ämnen och områden, artiklar, förordningar och
annan relevant fakta, gavs en förståelse för ämnet vilket låg till grund
för avgränsningen av arbetet. På internet har sidor som Diva-portal för
studentuppsatser samt Google Scholar använts för att hitta så relevant
och riktig information som möjligt. Expertorganisationen ”Avfall
Sverige” har tillhandahållit många relevanta artiklar och rapporter
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inom avfallshantering. Litteraturstudien har även legat till grund för
intervjufrågorna.

1.2.3 Intervjuer
För att få användbar primär information med utgångspunkt i
frågeställningen har en rad intervjuer gjorts. De intervjuade har dels
varit från avfallsföretaget SITA, dels nyckelpersoner från Skanska och
de två valda referensprojekten. Intervjuerna var semistrukturerade för
att den intervjuade skulle kunna tala fritt och återge en personlig
värdering och åsikt. Intervjuerna bestod av fasta frågor men även av
intressanta följdfrågor och diskussioner som spontant dök upp under
intervjuernas gång. En intervju genomfördes live medan de andra två
hölls via telefon på grund av geografiska själv. Vi samtliga intervjuer
fördes anteckningar.

1.3 Bakgrundsbeskrivning
En stor mängd avfall genereras vid nyproduktion av byggnader.
Genom minskat avfall reduceras växthuseffekten och ger således
vinster för både miljön och för ekonomin. Dock är det viktigt att dagens
avfall ses som en resurs och används därefter.
Avfall förknippas oftast med en negativ miljöpåverkan, men allt avfall
behöver inte ses som något ofördelaktigt. 2012 importerades till
exempel 550 000 ton hushållssopor till Sverige för att kunna försörja
våra förbränningsanläggningar, se [3]. Dock är byggnadsavfall mer
komplext då det kan bestå av en rad olika substanser,
sammansättningar och ibland även farliga ämnen som måste lyftas ur
kretsloppssystemet. Icke desto mindre har utvecklingar skett inom
teknik för byggavfall och genom en utvecklad teknik kan stora
mängder av byggavfallet återanvändas, återvinnas eller användas till
energiutvinning.
Trots den idag väldigt noggranna sorteringen och en djupare förståelse
för problematiken med deponi är det fortfarande visst material som
deponeras. Idag går drygt 10 % av ett byggmaterial till deponi, se [4],
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men detta är en siffra som har minskat betydlig de senaste åren. Tack
vare ett ökat intresse för klimatproblematiken och en tillsynes ökande
insikt om att jordens resurser inte är oändliga har frågan om minskad
deponi vuxit fram. Både företag och högre instanser arbetar med frågan
just nu för att komma fram till effektiva och tydliga krav på hur man
bör ta sig an problemet. Under de senaste åren har det därför kommit
nya och skärpta direktiv, på både nationell och internationell nivå.
Framförallt är det krav på byggföretagens samt avfallsentreprenörernas
avfallshantering. Svenska kretsloppsrådet arbetar med ”ett frivilligt
producentansvar med syftet att uppnå en hållbar byggd miljö”, se [5],
och ett av deras senaste krav är en minskning av deponimängderna, se
[6]. EU ställer krav på en 70 procentig sorteringsgrad, men detta är
något vi ännu inte har lyckats med i Sverige. 2000 införde Riksdagen en
deponiskatt på 250 kr/ton som sedan 1 januari 2015 har höjts till
500kr/ton, se [6]. Detta har hittills visat sig vara det mest effektiva
styrmedlet, se [8].
Skanska har under den senaste 10 åren minskat deponiandelen med 80
%, se [9], dels till följd av de större kraven från styrande organ, dels
genom ett ökat engagemang inom företaget. Genom upprättandet av
två egna miljömärkningar Grön arbetsplats och Gröna kartan, ställs
högre krav på både byggprojekt och kontorsmiljöer, där bland annat
krav på hur stor deponiandel som ett projekt maximalt bör ha.
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2. LITTERATURSTUDIE
2.1 Skanska och deras gröna initiativ
Skanska AB grundades i Limhamn 1887 och gick då under namnet
Skånska Cementgjuteriet AB. Idag är Skanska ett av Sveriges största
företag inom byggindustrin och har även verksamhet i Norden,
Östeuropa, England och USA. 2013 omsatte företaget 136,488 miljarder
SEK, se [10], och har över 57 000 medarbetare. Verksamheten består av
fyra olika grenar: Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell
Fastighetsutveckling och Infrastrukturservice, se [10]. En av Skanskas
största och viktigaste frågor är miljö- och hållbar utveckling och deras
ambition är att bli Sveriges ledande gröna byggföretag. Företaget
arbetar även ständigt mot sina kvalitativa mål, de fem nollvisionerna,
se [10]:
•
•
•
•
•

Noll förlustprojekt
Noll miljöincidenter
Noll kvalitetsfel
Noll etiska övertramp
Noll arbetsplatsolyckor

Idag certifieras företagets projekt även enligt miljöcertifieringssystemen
LEED, BREAM, Svanen, Miljöbyggnad, Passivhus och Green Building
som alla ställer olika krav på en byggnads prestanda, se [11]. Skanska
har även utvecklat begreppet Skanskas Gröna Initiativ vilket går ut på
att bygga på ett så hållbart sätt som möjligt, både socialt och
miljömässigt, med bland annat hjälp av de ovan nämnda
certifieringssystemen. Byggarbetsplatser som arbetar efter Skanskas
gröna initiativ förses med en symbol för att markera detta, en flagga
med ett grönt löv, se Figur 2.1.

Figur 2.1 Skanskas symbol för Grön arbetsplats, se [12]
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2.2 Deponi
Deponi är det avfall som inte kan eller bör återvinnas, se [13]. Sveriges
Riksdags miljö- och energidepartement beskriver i Avfallsförordningen
(2011:927) 5 §: “Med deponi avses i denna förordning ett bortskaffande
som innebär att avfall läggs på en upplagsplats för avfall (deponi), se
[13]. Dock räknas inte ett avfall till deponi om det lagras mindre än ett
år eller om det lagras i högst tre år före en återvinning, se [14].
Innan ett avfall får skickas på deponi måste dess egenskaper
identifieras så att de är väl kända enligt Naturvårdsverket (NFS
2004:10) 5 §, se [15]. Resultatet av utredningen ligger till grund för
huruvida ett avfall ska deponeras eller inte, vilken deponeringsklass
som är lämplig och om avfallet måste förbehandlas innan
deponeringen, se [16]. De uppgifter som ska ingå i avfalls
identifieringen är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avfallets ursprung och avfallsproducentens identitet
Vilken eller vilka processer som gett upphov till avfallet
Vilken behandling avfallet genomgått
Avfallets sammansättning och dess utlakningsegenskaper
Avfallets lukt, färg och fysikaliska form
Avfallskoden ska finnas enligt avfallsförordningen och visa på
om avfallet utgör farligt avfall. Avfallsproducenten ska se till att
nödvändig kunskap om avfallet finns
7. Vid vilken typ av deponi avfallet kan tas emot (inert, icke farligt
eller
farligt avfall)
8. Om extra säkerhetsåtgärder bör vidtas vid deponin
Denna dokumentation ska finnas tillgänglig i tio år, se [15].
Vanliga material som går till deponi är orena fraktioner av isolering och
gips och sammansatta byggkonstruktioner som är omöjliga att
separera, se [8,17]. Tungmetaller och andra material som innehåller
miljögifter måste lyftas ur kretsloppssystemet och kommer även de att
räknas till deponi. Beräkning av deponimängd i ett projekt görs oftast i
procent i förhållande till den totala mängden material som förts till
arbetsplatsen men kan även räknas i volymmängd, se [18].
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Minskningen av deponier under de senaste åren har lett till färre antal
deponeringscentraler
i
Sverige.
Detta
medför
dock
att
deponistationerna samlar en stor kvantitet föroreningar och miljögifter
på en liten yta och koncentrationen av oönskade ämnen blir hög. Vid
deponering av material som innehåller organiskt substans finns det en
risk för utsläpp av stark metangas, vilket har en stor miljöpåverkan, se
[19]. För att undvika att skadliga ämnen transporteras via nederbörd till
grundvattnet och förstör ekosystems rening av förorenat vatten, så
kallat lakvatten har EU kommit med krav på avancerad tätningsteknik
till deponikärl, se [20]. I Sverige får enligt förordningen (2001:512) 9 §
sedan 1 januari 2002, se [21], utsorterat brännbart avfall inte deponeras
och enligt 10 § är det förbjudet att deponera material som uppnår en
TOC-halt (total organiskt kol) på 10 %. Förbudet mot att deponera
organiskt material infördes 1 januari 2005, se [21].
Byggavfallet står idag för 25 % av det totala europeiska sopberget. Till
följd av den höga siffran har EU skärpt kraven, vilket sammanställs i
förordningen om deponering av avfall (99/31/EG). Direktiven från EU
får tolkas på nationell nivå och det är dessa direktiv som
Naturvårdsverket har utgått ifrån när de har författat de föreskrifter
och allmänna råd som används i Sverige.
Sveriges riksdag kräver enligt 7 § (2001:512) att deponi ska delas in i
följande klasser, se [22]:
•
•
•

Deponi för farligt avfall
Deponi för icke farligt avfall
Inert avfall (stabila material som inte förändras fysikaliskt,
kemiskt eller biologiskt under lagring och inte heller har någon
biologisk påverkan på material som det kommer i kontakt med
till exempel grus, betong, tegel och asfalt.), se [23].

Följande avfall får inte deponeras:
• Flytande
• Explosivt, frätande, oxiderande eller brandfarligt
• Kemiska ämnen från forskning
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Även om deponier hanteras på rätt sätt har de viss negativ påverkan på
miljön, och detta är väldigt svårt att undvika

2.2.1 Recirkulation av material idag
Andelen avfall som skickas på deponi är bara en liten del av den totala
avfallsmängden från ett byggprojekt. Övriga material är dock oftast
lätta att återvinna, återanvända eller använda till energiutvinning. Se
Tabell 2.1 för att få en uppfattning om vilka produkter och material som
går till respektive återbrukningskategori.
Tabell 2.1 Hur respektive material återvinns
Återanvändning

Återvinning

Energiutvinning→
värme från kraftvärmeverk

-Beslag
-Dörrar
-Fönster
-Inredning
-Mark- och
stenmaterial
-Radiatorer
-Trävaror

-Asfalt utan
tjärinblandning
-Cellplast
-Gips
-Glas
-Metaller
-Papper
-Plast

-Trä, impregnerat virke
-Spånskivor
-Plast
-Papper

2.2.2 Gips
Gips är ett av de material som är svårast att sortera och ofta behöver
deponeras. Hur ska materialet behandlas för att ha möjlighet att
återanvändning och hur ska det behandlas för en riktig deponering?
Om överblivet gips hålls torrt och rent under produktionstiden kan det
skickas tillbaka till leverantören och detta är egentligen det enda sättet
att undvika deponi. Ett återkommande problem är att gipset blir blött
och smutsigt trots att branschen erbjuder heltäckande containrar. Detta
beror framförallt på att den heltäckande containern inte används i
tillräckligt stor utsträckning. Den är även komplicerad att använda då
material kastas från en lastbrygga, vilket kräver en öppen container, se
[24].
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Ett problem är att svavelväte kan bildas då gips kommer i kontakt med
organiskt material i fuktig miljö. Svavelväte är giftigt att andas in,
mycket brandfarligt och kan orsaka korrosion och skada teknisk
utrustning, se [25,26]. Därför får gips inte deponeras tillsammans med
material som överstiger en TOC-halt på 10 %. Avfall med en kolhalt så
låg som 5-10 % kan också utveckla svavelväte om de samdeponeras
med gips, så detta bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt, se
Tabell 2.2. Om gips ska deponeras måste det göras på rätt sätt och då
med mono-cell där endast gips och eventuellt annat inert material får
förvaras. I (NFS 2004:10) 26 § behandlas riktlinjerna för deponering av
gips och lyder “Gipsbaserade avfall får inte deponeras i samma
deponicell som annat avfall om följande gränsvärden överskrids för det
avfall som inte utgör gips”, Naturvårdsverket, Hantering av gips på
deponier, se [26].
2.2 Gips får inte samdeponeras med avfalll som överstiger följande gränsvärden
Parameter
TOC
DOC (löst organiskt kol)

Värde
5%
800 mg/kg där L/S = 10 l/kg antigen vid
materialets eget pH eller vid ett pH-värde mellan
7,5 och 8,0.

2.2.2 Isolering
Hur ska isolering behandlas under och efter produktionen, för att
kunna omhändertas på ett så effektiv sätt som möjligt?
Om isolering är ren och torr kan den skickas tillbaka till leverantören,
men dessa krav kan vara svåra att uppnå och tyvärr hamnar
isoleringens spill ofta på deponi. Trots detta går en del
isoleringsmaterial att återvinna, men det saknas fortfarande erfarenhet i
dagsläget.
Isoleringsmaterial kan delas in i tre ämnesområden: Växtfiberbaserade,
mineralbaserade och oljebaserade material, se Tabell 2.3, se [27].
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Tabell 2.3 Isolerings områden och respektive återvinnings möjligheter
Ämnesområde
Möjlig recycling
Växtfiberbaserat material
Förbränning med energiutvinning
Mineralbaserat material
Glasfiber - Kan rivas sönder till
lösull
Stenull
- Återanvändas genom
nedsmältning till nya
skivor dock lika
energikrävande som vid
användnings av nya
(jungfruliga) råvaror
Oljebaserade material
Återvinning
Förbränning med energiutvinning

2.3 Vad styr dagens deponiavfall?
2.3.1 Lagstiftning
Vilka instanser är det som ställer krav på de svenska byggföretagen och
deras avfallshantering? Och hur svårt är det att uppnå de villkor som
ställs?
I Sverige har det under de senaste åren blivit hårdare krav vad gäller
materialåtervinning och sortering tillföljd av EU:s skärpa krav, se [28].
En grundläggande del är att alla medlemsländer måste följa och sträva
efter att uppnå EU-s avfallstrappa, se Figur 2.2.
EU-s Avfallstrappa
1. Minimering av avfall
2. Återanvändning
3. Återvinning
4. Energiutvinning
5. Deponering

Figur 2.2 EU:s avfallstrappa, Se [28]
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Ett av EU-s senaste krav är att byggentreprenörerna år 2020 ska kunna
uppvisa en återvinningsgrad (återvinning + återanvändning) på 70 %.
Det är en stor utmaning för Sverige då brännbart material och trä
exkluderas vid denna procentberäkning. Idag är återvinningsgraden 40
%, se [8]. Med specialistkunskaper och avfallsinformation från Avfall
Sverige och riktlinjer från Naturvårdsverket och Kretsloppsrådet för
byggsektorns avfallshantering, så är förhoppningen att målet ska
uppnås, se [6].
Boverket är en statlig förvaltningsmyndighet som tar fram föreskrifter
och allmänna råd för byggande. Syftet med myndigheten är att hålla en
hög boendekvalitet för människor. Boverket ställer också krav på
deponi, där delmål 5 innebär ett införande av skatt på deponerat avfall
vilket fungerar som styrmedel för att minska det deponerande avfallet.
I Boverkets rapport ”God bebyggd miljö” har information från
Naturvårdsverket samlats och Delmål 6 lyder “Alla Sveriges deponier
skall ha en hög standard i enlighet med EU- direktivet om deponering
av avfall (1999/31/EG) senast 2008”, se [29].
Sveriges Byggindustrier är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. De har tagit över ansvaret för riktlinjerna gällande
”Resurs- och avfalls hantering vid byggande och rivning”. Riktlinjerna
ska uppdateras kontinuerligt till följd av ändringar, se [30]. Den senaste
versionen publicerades i mars 2015 och innehåller:
•
•
•
•

Lag- och myndighetshänvisningar
Avfallskrav i miljöcertifieringssystemen
Förtydligade definitioner
Freoner i isolering – omarbetat avsnitt

2.3.2 Miljöcertifiering
Idag är det vanligt att byggnader miljöcertifieras för att minska deras
miljöpåverkan och för att höja standarden. I Sverige klassas offentliga
och kommersiella byggnader främst med miljöcertifieringssystem så
som LEED, BREEAM och Svanen. Nedan beskrivs de tre
certifieringssystemen lite kort för att sedan kunna klargöra hur de
förhåller sig till deponi.
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LEED är ett amerikanskt certifieringssystem som bedömer en byggnads
miljöprestanda utifrån huvudområdena: närmiljö, vattenanvändning,
energianvändning, material och inomhusklimat. En byggnad har
möjlighet att samla poäng i de olika kategorierna efter att vissa
obligatoriska poäng tagits. Antalet tagna poäng motsvarar en nivå:
Certifierad, Silver, Guld eller Platinum. LEED - certifiering kan
appliceras på nybyggnad, ombyggnad eller befintliga byggnader, se
[31]. En LEED-certifierad byggnad förses med en symbol, se Figur 2.3.

Figur 2.3 Symbol för LEED, se [32]
BREEAM är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien och ett av
de äldsta certifieringssystemen som används idag. För BREEAMsymbol, se Figur 2.4. Det finns en Svensk version av detta system som
benämns BREEAM-SE som är anpassad efter svenska lagar och
standarder. Systemet används för både om-och tillbyggnad av
kommersiella fastigheter. Även vid en BREEAM-certifiering har en
fastighet möjlighet att samla poäng inom olika områden och med dess
poäng nå en viss nivå. De olika områdena som kontrolleras i BREEAM
är bland annat projektledning, energianvändning, inomhusklimat,
vattenhushållning, avfallshantering och byggmaterial. De olika
nivåerna inom BREEAM är:
• Pass
• Good
• Very Good
• Excellent
• Outstanding
se [33].
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Svanen är en svensk miljöcertifiering som kan användas på
nyproduktion av småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader.
Svanen är uppdelad i obligatoriska krav och poängkrav, se [35]. De
huvudområden som behandlas är energi, innemiljö, materialkrav,
kvalitetsledning och funktionskrav. Byggnader som är certifierade
enligt Svanen märks med en symbol, se Figur 2.5.

Figur 2.5 Symbol för Svanen, se [35]
Skanska har utvecklat två egna miljömärkningar för att ställa ännu
högre krav på sin verksamhet och för att minska miljöpåverkan
ytterligare: Grön arbetsplats och Gröna kartan för byggnader. Vid en
Grön arbetsplats ska ett mer omfattande miljöarbete föras utifrån de
krav som finns i Skanskas ledningssystem VSAA (Vårt sätt att arbeta).
För att byggarbetsplatsen under byggprocessen ska klassas som “Grön”
måste den uppnå obligatoriska och poängsatta krav inom fem
områden: Energi, Klimat, Material, Vatten och Övrig (t.ex. Information
om Grön arbetsplats, Ordning och reda och Rutin för lokala krav).
Kontor, Fast anläggning, Laboratorium och Byggservice kan också
klassas som Grön arbetsplats, men varje område har då specifika krav
att uppfylla, se [36].
Gröna kartan för byggnader är en gradering och mätning av grön
omsättning. Den kan tillämpas för bland annat byggnader,
ombyggnadsprojekt, infraservice och installation. Den Gröna kartan ser
över och ska kunna appliceras på projektet som helhet med hänsyn till
energi, hållbara material, klimat, farliga ämnen, avfall och vatten. Detta
sammanställs sedan i en karta med gradering: Beige, Grönt 1, Grönt 2,
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Grönt 3 eller Mörkgrönt, där kraven för att uppnå beige är desamma
som att följa svenska lagar och normer. För mörkgrön krävs en
miljöpåverkan nära noll. Tanken med Gröna kartan är att det genom
visualisering ska vara enkelt att följa upp och styra projekt, se Figur 2.6.
När ett projekts avfallshantering bedöms i den Gröna kartan ställs olika
krav för nivåerna Beige, Grönt 1, Grönt 2, Grönt 3 och Mörkgrönt, se
Tabell 2.4, se [37].
Tabell 2.4 Gröna kartans krav för respektive grön nivå

Figur 2.6 Skanskas Gröna Karta för byggnader, se [37]
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2.3.3 Miljöcertifieringars krav på deponi och avfallshantering
Man skulle då kunna ställa sig frågan vad dessa certifieringssystem
ställer för krav på avfallshantering och deponi fraktioner?
LEED kräver en avfallsplan där de olika fraktionerna beskrivs och hur
dessa hanteras och behandlas både på byggarbetsplatsen och av avfallsentreprenörer. Det ställs inte några specifika krav på deponiminimering men projekt har möjlighet att samla in poäng beroende på
vilken andel material som kan bortledas från deponering. En
återvinningsgrad på 75 % och 90 % ger ett respektive två poäng och för
ett projekt som har en sorteringsgrad på 95 % finns ett extra
bonuspoäng att få. I Sverige uppnår projekten generellt en
materialåtervinning på över 90 %, se [38].
Även BREEAM kräver att man under produktionen tar fram en
avfallsplan där den uppskattade mängden avfall ska redovisas. I
BREEAM ställs inga krav på deponi utan det är det förebyggande
arbetet som kan ge poängutdelning. Tanken är att projekt med hjälp av
en välplanerad avfallsplan och med uppföljning av denna ska få en
större uppfattning om sitt avfall under produktionen. BREEAM delar
även ut poäng beroende på hur många fraktioner som ett projekt
sorterar i, se [33].
Svanen ställer också krav på en avfallsplan och delar ut extra poäng
beroende på hur många olika fraktioner det finns på byggarbetsplatsen.
Skanskas krav för att ett projekt ska klassas enligt Grön arbetsplats är
att deponiandelen ska nå maximalt 5 %. Detta är dock snarare en
målsättning än ett krav. En arbetsplats kan även ta poäng om den
sorterar i mer än två fraktioner utöver lagkraven.
När ett projekt ska graderas enligt Gröna kartan med hänsyn till deponi
och avfallshantering ställs krav på deponimängder beroende på vilken
grön nivå som ska uppnås, se Tabell 2.5.
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Tabell 2.5 Gröna kartans krav på deponi

Det krävs även att statistik från avfallsleverantören sammanställs
regelbundet under projektets gång och med hjälp av ett startmöte i
produktionens begynnelseskede skulle eventuella deponimaterial
kunna urskiljas och återgärder tilltas, se [37].

2.3.4 Avfallsentreprenörer
Avfallsentreprenörerna är en viktig essentiell del av avfallshanteringen
under byggprocessen och deras kompetens hjälper byggföretagen att
sortera och återvinna material på ett effektivt sätt. Två av de främsta
avfallsentreprenörerna i Sverige är SITA och Rang-Sells, vilka
presenteras nedan.
SITA är ett av de dominerande företagen inom avfallshantering och
materialåtervinning på den svenska marknaden. Med 1100 medarbetare
och ramavtal med flera stora företag har SITA stor påverkan på
avfallshanteringen och dess utveckling. Företaget arbetar ständigt med
att finna nya lösningar och långsiktig hållbarhet. SITA erbjuder en
helhetslösning för byggföretag som heter Miljöcirkeln Bygg, och tar då
ett totalansvar för avfallshanteringen på byggarbetsplatsen. SITA
erbjuder följande:
•
•
•
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•
•

Löpande avfallsstatistik, vilket har visat sig minska mängden
spill
Noggrann och detaljerad avfallsplan

När ett företag använder sig av tjänsten skickar SITA ut en kvalificerad
person som finns med på projektet tills allt avfall är omhändertaget.
Personen ser till att materialet sorteras i rätt fraktioner och ansvarar för
eventuella omskyltningar. SITA ansvarar även för att containern töms
vid behov, vilket medför att yrkesarbetarna kan lägga mer fokus på sitt
jobb och inte behöver tänka på materialsortering. Idag ligger
sorteringsgraden vid användning av Miljöcirkeln på ca 90 %, se [39].
Rang-Sells startades 1966 och är idag ett de främsta företagen inom
avfall, återvinning och miljö. De arbetar inom tre affärsområden:
bastjänster, entreprenad och farligt avfall. Företaget finns i sex länder i
Europa och har totalt 2500 anställda inom koncernen, varav mer än
1700 är anställda i Sverige. Företagets slogan är ”En del av kretsloppet”
och de arbetar aktivt med forskning, utveckling och spridning av
kunskap om hållbar avfallshantering. Rang-Sells har på så sätt grundat
en kunskapssatsning, Kretsloppsakademin vars uppgift är att utveckla
tekniska lösningar. Rang-Sells arbetar med omfattande riskinventeringar på både anläggningar och andra verksamhetsenheter för
att kunna fastställa ett kvalitativt riskfritt arbete.
Även Rang-Sells har ett färdigt sorteringssystem som byggföretag kan
använda sig av, RentBygge™. Denna tjänst ger enligt Rang-Sells:
•
•
•
•
•
•

Smidigare byggnadsprocess
Effektivare hantverkare
100 % sorteringsgrad
90 % till återvinning
Rätt container i rätt tid, beroende på byggfas
Avfallsstatistik

När ett projekt använder tjänsten kommer anställda från Rang-Sells
finnas på plats och informera om sortering och sköta alla service, såsom
omskyltning, logistik och tömning av containrarna, se [40].
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2.4 Referensprojekt
De två Skanskaprojekt som lyckats bäst i avfallsfrågan, och nått lägst
deponiandel i Sverige är Väla Gård och Kvarteret Mästaren.
Vad gjorde att de kunde nå en låg, eller i det ena fallet en obefintlig
deponiandel?

2.4.1 Väla Gård

Figur 2.7 Väla Gård, Helsingborg, se [41]
Väla Gård, se Figur 2.7, är Skanskas nya kontorsbyggnad och är
belägen utanför Helsingborg. Området består av en gammal anrik gård
från 1800-talet som Skanska har ägt under en längre tid. Gården ska
tillsammans med de nya kontorsbyggnaderna ge ett naturnära, rofyllt
och modernt kontorsområde. Projektet påbörjades 2011 och stod klart
redan 2012. Det är Skanska som i ett samarbete med Tengbom Arkitekt
har utvecklat byggnadsutformningen. Kontoret består idag av 1 800
kvadratmeter men avsikten är att det totalt ska byggas 7000
kvadratmeter
kontorsbyggnad.
Projektet är
Skanskas
största
miljösatsning någonsin och huset ska fungera som noll-och eventuellt
även plusenergihus, vilket betyder att det ska försörja sig själv med
värme, kyla och fastighetsel. Huset är även planerat med energismarta
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materialval, solceller och bergvärme för att uppnå så hög prestanda ur
både byggtekniska och invändiga aspekter. Väla Gård är Skanskas
första projekt som uppfyller kraven för att klassas som Mörkgrön enligt
Gröna kartan och därmed det mest miljövänliga genom tiderna, se [42].
Projektet tog följande poäng i de Mörkgröna kategorierna, se Figur 2.8:
•
•
•

Energi- Noll-och plusenergihus med förnyelsebara energikällor
utan primärenergi sett på årsbasis.
Material- Noll kemiska ämnen
Material- Noll byggavfall till deponi

Figur 2.8 Skanskas Gröna karta för Väla Gård, Helsingborg, se [42].
Att nå nolldeponi var möjligt tack vare:
• En utökad sortering på byggarbets-platsen, vilket gjorde att allt
material kunde sorteras i respektive fraktion.
• Grundläggande utbildning i avfallshantering för de som var
inblandade i projektet samt information om hur och var
respektive material skulle sorteras.
Projektet klassades även enligt LEEDs’ högsta nivå Platinum och fick
Solenergipriset 2013, se [25].
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2.4.2 Kvarteret mästaren

Figur 2.9 Kvarteret Mästaren, Kalmar, se [43].
Kvarteret mästaren är Länsförsäkringars nya huvudkontor i centrala
Kalmar, se Figur 2.9. Kontoret är ritat av White arkitekter och byggt av
Skanska som totalentreprenad, 2008-2010. Projektet är en nybyggnation
på fyra våningar med garage i källaren. De olika våningarna består av
kontorslandskap, allmänna ytor, restaurang och butiker. Kontoret är ca
6000 m2 och beräknas använda av ca 100 medarbetare. Under
produktionen av kontoret gick endast 0,2 % av byggavfallet till deponi,
allt annat återanvändes eller återvanns. Projektet uppnådde även LEED
Platinum och klassades enligt Green Building, en certifiering som
klassar en byggnads energibesparing och energieffektivisering.
Byggnaden har solceller och ett tak av gräs och sedumarter, så kallat
sedumtak, och en låg energianvändning på 67kWh/ m2/ år. Eftersom
kontoret är beläget centralt krävdes stor planering kring logistik och
arbetssätt, och det var viktigt att omgivningen påverkades minimalt.
Både material och arbetskraft kom från närområdet för att minska
påverkan på miljön, vilket också har gynnat den lokala ekonomin.
Kvarteret Mästaren uppnådde Grönt 3 på Skanskas Gröna Karta och
tog där gröna poäng inom energi, material och vatten, se Figur 2.10, se
[43].
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Figur 2.10 Skanskas Gröna karta för Kvarteret Mästaren, Kalmar, se [43]
Kontoret fick Skanskas Gröna framtidspris 2011 och Kalmars
stadsbyggnadspris 2011, se [25]

2.4.3 Juvelen

Figur 2.11 Juvelen, Uppsala, se [45]
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Juvelen är en trekantig kontorsbyggnad som ska upprättas vid
centralstationen i Uppsala. Det är Skanska som, i samarbete med
Utopia Arkitekter, vann Uppsala Kommuns arkitekttävling där
uppdraget var att uppföra en kontorsbyggnad. Projektet beräknas börja
2015 och ska stå klart 2017.
Byggnaden ska dels ha en spännande utformning, se Figur 2.11, likt en
skinande juvel, dels uppnå LEED:s högsta nivå, Platinum. Man hoppas
dessutom att byggnaden ska uppnå den högsta LEED-poäng i Norden.
För att Juvelen ska bli en miljövänlig och hållbar byggnad ska tekniska
lösningar såsom solceller på tak samt Deep Green Cooling där kylan i
marken utnyttjas för att kyla byggnaden. Juvelen ska nå Mörkgrönt på
Skanskas Gröna karta och även resultera i att ingen- eller minimal andel
avfall ska gå till deponi, se [44].
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3. RESULTAT
3.1 Litteraturstudieresultat

Vilka krav ställs på deponi i Sverige? Hur påverkas vi av internationella
bestämmelser? Litteraturstudien har gett följande svar:

3.1.1 Lagar på nationell nivå
Dagens krav och lagar på miljöarbete har utvecklats i takt med att en
förståelse och ett engagemang för miljö och hållbar utveckling har vuxit
fram. Riktlinjerna för deponi kommer från olika organisationer och
myndigheter vilka kan ställa högre krav på byggföretagen i samband
med ett ökat intresse och utvecklad teknik.
Det kan vara svårt att motivera och engagera byggföretag att satsa på
ett omfattade miljöarbete eftersom de inte ser en vinning i det. Till en
början kan det kosta både tid och pengar, men i det långa loppet
kommer detta att ge utdelning. Därför är det bra att det införs regler
och råd som styr hur byggföretagen får bete sig under
byggproduktionen.

3.1.2EU-lagar
EU har kommit med flera direktiv och krav på ett utökat
sorteringssystem under de senaste åren. Dessa direktiv ska
medlemsländerna anpassa sig efter och tillämpa på landets behov och
utgångsläge, se Figur 3.1. I Sverige är avfallshanteringen väl utvecklad
och sortering fungerar bra. De flesta krav som kommer utifrån klarar
Svenska projekt med råge.

EU
Regeringen

Boverket

Naturvårdsverket

Kretsloppsrådet

Figur 3.1 Vilka organisationer som EU ställer krav på i Sverige
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3.1.3 Miljöcertifiering
Miljöcertifieringar bidrar till en bättre bebyggd miljö på flera olika plan
och detta har lett till ett uppsving för hållbar utveckling. När det
kommer till deponi ställer de tyvärr inte några krav som bidrar till
stramare ramar för deponiavfallet. De flesta certifieringarna kräver en
avfallsplan och detta är något majoriteten av byggprojekten har. Inom
LEED kan extra poäng ges om material leds bort från deponi och inom
BREEAM får projektet poäng om deponi förebyggs. Men dessa krav
bidrar alltså inte direkt till en minskad deponi.
Skanskas egenutvecklade gröna riktlinjer Grön arbetsplats och Gröna
kartan är de som ställer hårdast krav på deponihantering. För att en
arbetsplats ska klassas som grön måste en obligatorisk målsättning att
deponimängd på max 5 % ska uppnås. För Gröna kartan ställs det krav
på en deponimängd i förhållande till vilket grönt område som projektet
ska uppnå. Skanska vill ständigt utveckla och stimulera grönt
byggande, men inga av ovanstående riktlinjer är obligatoriska. De krav
som kan ställas på ett projekt måste då komma från företagets
projektutvecklare som kan bestämma att ett visst projekt ska bli si eller
så miljövänligt, eller om det finns krav från en extern kund.

3.2 Intervjuresultat
3.2.1 Intervju med avfallsentreprenör, SITA
Ulf Gustafsson, SITA, säger att det är möjligt att nå nolldeponi. Men det
är inte upp till dem som avfallsentreprenör, utan detta kan
åstadkommas genom ett nära samarbete med byggföretagen. SITA-s
jobb är att informera om vilka möjligheter som finns och vilka tjänster
och lösningar som företaget kan erbjuda. Men intresset och
engagemanget måste finnas hos de ledande personerna på ett
byggprojekt.
Om avfallsleverantören är delaktig i ett tidigt skede under byggproduktionen, helst redan under projekteringen då en avfallsplan för
projektet upprättas, har man störst chans att nå en låg deponiandel. På
detta sätt finns det även möjlighet att diskutera om det är några
speciella material eller sammansatta konstruktioner som ska användas
och som behöver en speciell hantering. Det räcker inte att ett projekt har
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noggranna sorteringsrutiner, det krävs även genomtänkta materialval
så att farliga ämnen och andra olämpliga material kan undvikas.
Genom att kontinuerligt följa upp och stämma av avfallsplanen under
projektets gång, ges en större kontroll över byggarbetsplatsens avfall
och även vilken andel som gått till vilken fraktion. Detta är ett viktigt
verktyg och bör användas i en större utsträckning. Till exempel kan
man med hjälp av avfallsstatistiken få en uppskattning av hur mycket
av ett beställt material som gått till spill och på så sätt beställa en mer
riktig mängd kommande gång.
De viktigaste åtgärderna för att nå nolldeponi enligt Ulf Gustafsson är:
•
•
•
•

Avfallsplan  Följ upp
Sortera vid källan, ekonomiskt och minskar deponi
Engagemang och intresse från ledningsgrupp
Noggranna materialval

De material som oftast skickas till deponi framgår av Tabell 3.1:
Tabell 3.1Problematiken med återvinning för respektive material
Material
Problematik
Isolering
• Dåliga
mottagningsmöjligheter
• Krav på torrt och rent
material för att kunna skicka
tillbaka det till leverantören
Gips
• Dåliga
mottagningsmöjligheter
• Krav på torrt och rent
material för att kunna skicka
tillbaka det till leverantören
• Leverentörerena tar endast
emot sitt eget gips för att
kunna garantera kvalitén på
de nya produkter som gipset
ska återanvändas till
Sammansatta material
• Omöjligt att ta isär
• Tidskrävande att ta isär och
sortera komponenterna i rätt
fraktion
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Att vara noggrann med förvaring av överskottsmaterial på
byggarbetsplatsen, låta avfallsleverantörerna skicka det vidare till
leverantörerna, gör att onödigt deponiavfall kan undvikas.
Under 2013 uppnådde SITA en materialanvändning på 40 % och en
återvinnings grad (återvinning + återanvändning) på 40 %, vilket då
exkluderar både fraktionerna brännbart och trä. SITA uppnår generellt
en källsorteringsgrad på 90 %. Kraven från EU är att
avfallsentreprenörerna ska nå en 70 % återvinningsgrad, men eftersom
varken trä eller brännbart, som är två av de enklaste fraktionerna att
återvinna får medräknas så finns det inte så många procent att spela på,
vilket är en utmaning.
Containern ”Brännbart för eftersortering” blir ofta en ”lat” container
ute på byggarbetsplatsen då blandat material som egentligen borde
sorterats i andra fraktion lätt hamnar där. Detta kan bero på att man
inte orkar sortera eller vet om att materialet ändå kommer eftersorteras
av avfallsleverantören på en mellanlagringsplats. Om man undviker att
beställa den här containern så tvingas man till en mer riktig sortering i
de olika fraktionerna. Detta är något som en byggarbetsplats tjänar på
ekonomiskt eftersom ”Brännbart för eftersortering” är en relativt dyr
tjänst.

3.2.2 Intervju med Produktionschef, Väla Gård
Vid en intervju med Andreas Andersson, Produktionschef, Skanska,
Väla Gård diskuterades nolldeponi, vilka möjligheter och svårigheter
som finns under byggproduktionen samt hur Väla Gård gick tillväga
för att nå nolldeponi.
Innan projektet startade ordnandes möten med avfallsleverantören, i
detta projekt SITA. Under mötena analyserades material som kunde
antas förekomma under byggprocessen och hur dessa skulle tas om
hand vid avfallshantering. Innan projektstart kom en person från SITA
och informerade allmänt om avfallshantering, vad som är viktigt att
tänka på och klargjorde vilka material som skulle sorteras i respektive
fraktion.
Vid
informationstillfället
deltog
yrkesarbetare,
underentreprenörer och tjänstemän. Detta för att få alla medarbetare
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engagerade från start. Många av underentreprenörerna var från
Skanska; bland annat användes Skanskas el-, ventilation- och
markentreprenörer. Eftersom miljöarbetet är aktuellt inom alla
Skanskas discipliner var yrkesarbetarna väl bekanta med det gröna
arbetssättet. Det var dock svårare med externa underentreprenörer,
eftersom de inte alltid är lika insatta i det gröna arbete som Skanska för.
Möten hålls oftast med högre chefer vilket tyvärr medför att all
information inte alltid når hela vägen ut till yrkesarbetarna. Under
produktionstiden användes betydligt fler fraktioner än i vanliga fall och
de skyltades tydligt. Containrarna ”Blandat” och ”Osorterat” undveks,
eftersom de lätt blir ”lata” containrar där material som egentligen bör
sorteras hamnar.
Gips och isolering är två av de svåraste materialen att återvinna men
dess spill kunde med hjälp av SITA skickas tillbaka till leverantörerna.
Kravet var dock att materialet skulle vara torrt och rent. SITA skickar
månadsvis ut avfallsstatistik på byggprojektets avfallsmängder. Denna
tjänst gör att man får en bra överblick av det aktuella avfallsläget men
när statistiken presenteras är ”skadan redan skedd” och det blir mer
bara som ett bevis på hur mycket avfall som lämnats.
De viktigaste faktorerna för att nå nolldeponi enligt Andreas
Andersson är:
•
•
•

Engagemang
Tid
Separation och noggrann sortering av material i flera fraktioner

Projekt kan dock förlora på att låsa sig för hårt vid just nolldeponi. Det
är istället bättre att fokusera på de material som går att sortera och göra
det på ett bra och effektivt sätt. För att slippa deponi kan containern
”brännbart” användas. Trots att projektet på detta sätt kan undgå
deponin är det kanske inte helt optimalt för miljön.

3.2.3 Intervju med Produktionschef, Kvarteret Mästaren
Kvarteret Mästaren i Kalmar är det projekt som har skickat näst minst
avfall på deponi under produktionen, nämligen 0,2 %. I en intervju med
dåvarande produktionschef från Skanska, Thomas Leijon diskuterades
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dels vilka lösningar och verktyg de använde före- och under
byggproduktionen, dels vilka svårigheter som uppkom.
De flesta säger att avfall ska sorteras nära källan för att få en så effektiv
sortering som möjligt. Under produktionen av Kvarteret Mästaren
användes eftersortering på återvinningsstationen, en tjänst som
avfallsentreprenören Rang-Sells erbjuder. Anledningen till detta var att
byggarbetsplatsen hade en begränsad yta och det var svårt att få plats
med alla containrarna som hade behövts. Tjänsten kunde utformas
beroende på i vilket stadie projektet var. Denna tjänst som Rang-Sells
erbjuder är dyrare än andra fraktioner men Thomas Leijon säger att
totalkostanden trots det blir längre. Eftersom det inte är lönsamt att
sortera små mängder material i flera fraktioner går spill ofta till deponi,
antigen i en deponicontainer eller i containern för blandat avfall. Till
projektet måttbeställdes reglar, plåtreglar och armering vilket gjorde att
en stor del spill kunde undvikas.
Under upphandlingen och projekteringen hölls möten med både underentreprenörer, leverantörer och yrkesarbetare för att få med alla i det
gröna tänket. Tack vare att projektet skulle klassas enligt LEED
Platinum ställdes höga krav på hållbarhet vilket underlättade för det
övriga miljöarbetet.
Rena fraktioner av gips och isolering skickades genom Rang-Sells
tillbaka till leverantörerna och övrigt skickades på deponi. Ett
styrmedel som användes under produktionstiden var att dela på
deponikostanden. Att skicka avfall på deponi kostar ca 2000 kr/ton och
denna summa delade de inblandade på utifrån en procentandel. Detta
motiverade alla till att sortera bättre och genererade på så sätt en högre
sorteringsgrad.
Vad kan bli bättre med deponihanteringen?
•
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Skicka iväg stora, fyllda containrar till eftersortering på
återvinnings central och låta avfallsleverantören sortera. Detta
leder till en noggrannare sortering och färre transporter till och
från bygget vilket i längden gynnar miljön. Projektet sparar även
tid och pengar eftersom yrkesarbetarna kan fokusera på sitt
arbete.
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3.3 Checklista -Hur ska ett projekt nå nolldeponi?

•

Engagera avfallsentreprenören i ett tidigt skede

•

Engagemang och intresse från en bred grupp inom
byggindustrin, från ledning tillarbetstagare, beställare och
leverantör

•

Utbilda och informera alla medarbetare inom avfallshantering
och vilka material som ska sorteras i respektive fraktion

•

Noggranna materialval val

•

Tydlig och projektanpassad avfallsplan som följs upp under
hela
byggproduktionen

•

Separation och noggrann sortering av material i flera
fraktioner vid källan

•

Beställ material i rätt kaplängder

•

Vid en stor mängd olika småfraktioner, skicka en blandad
container till avfallsentreprenören för eftersortering

•

Använd leverantörer som återtar överblivit material

•

Använd förslutna containrar på byggarbetsplatsen för det
materialspill som ska skickas tillbaka till leverantör
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4. ANALYS OCH DISKUSSION
Utifrån den litteratur som har studerats och de personer som har
intervjuats har en blandad information insamlats, vilket har legat till
grund för resultatet i den här rapporten. Dessa resultat ska nu
diskuteras och intressanta ståndpunkter tas upp.
Under produktionen av Kvarteret Mästaren i Kalmar menar Thomas
Leijon, dåvarande produktionschef, att projektet lyckades nå den låga
deponin på 0,2 % tack vare att deponin räknades i viktprocent. I början
av projektet sorterades stora tunga schaktmassor på ett riktigt sätt,
vilket möjliggjorde att materialet kunde skickas till återvinning eller
återanvändning. Detta ledde till att de material som skickades på
deponi fick en väldigt liten betydelse viktmässigt i jämförelse med de
övriga massorna, så även om endast 0,2 % av materialet skickades till
deponi, vilket är en imponerande siffra, är det svårt att uppskatta hur
stor mängd det egentligen var.
Deponi kan även mätas i volymprocent, men det är viktprocent som är
den vanligaste metoden. Detta är dock en metod som vi ser kan vara
missvisande. Att mäta i viktprocent kan gynna vissa typer av projekt
och ger då inte alla byggarbetsplatser samma möjligheter och
förutsättningar för att nå en låg deponiandel. Till exempel kan ett
projekt med stor andel av tunga, lättsorterade massor nästintill bortse
från sin övriga sortering och ändå nå en lägre deponiandel än ett
projekt där man jobbat systematiskt med avfallssortering. Genom att
införa en obligatorisk volymmätning av allt avfall, en tjänst som
avfallsleverantörerna kan erbjuda, tror jag att mängden avfall och i
synnerhet deponi kan mätas på ett riktigare sätt.
-Frågan är väl bara hur effektivt det skulle vara i jämförelse med den
vikt-mätning som är den vanligaste idag?
-Kanske skulle man kunna kombinera volym- och mängdprocenten för
att fånga upp alla olika utfall?
•
•

Vilka tänkbara scenarier är att föredra vid
avfallshantering?
Och hur ska avfallsentreprenörernas tjänster användas på
ett så effektivt och ekonomiskt sätt som möjligt?
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De intervjuade nyckelpersonerna har till viss del haft skilda åsikter om
hur avfallshantering bör genomföras på en byggarbetsplats. De
intervjuade från Skanska arbetar båda med hjälp av VSAA (Vårt sätt att
arbeta), Skanskas riktlinjer för hur arbeten ska genomföras. Men det
ställs inga specifika krav när det kommer till avfallshantering på en
byggarbetsplats och projekten har möjlighet att själva finna de
lösningar som fungerar bäst och är mest lämpade för just det projektet.
På Väla Gård fanns det gott om utrymme och plats till de containrar
som behövdes under produktionen, vilket gjorde att fokus lades på
noggrann sortering vid källan. Beträffande Kvarteret Mästaren i
centrala Kalmar var det dock helt andra förutsättningar, eftersom
utrymmet var minst sagt begränsat. Detta projekt använde sig av RangSells tjänst för eftersortering på mellanlagringscentral, vilket gav en
betydligt noggrannare sortering av avfallet.
Så hur ska då avfallet hanteras för att det ska ske på ett så effektivt sätt
som möjligt?
Vid ett ”vanligt” projekt som vi kan anta inte har oändligt med
utrymme, men inte heller är inklämt i annan bebyggelse borde en
kombination av de här två metoderna användas. Det krävs alltså dels
en noggrann sortering vid källan i rätt antal containrar, dels en
container som kan skickas iväg på eftersortering hos
avfallsentreprenörer vid behov.
De krav som ställs på deponi idag från både Sverige och Europa är
överlag för lätta att uppnå. I Sverige ligger vi långt fram i utvecklingen
och vi har goda tekniska möjligheter att ta hand om materialavfall på
ett effektivt sätt. Under de senaste årtiondena har det skett en enorm
utveckling och det är viktigt att denna fortsätter. Med strängare krav
och direktiv tvingar vi utvecklingen framåt. Höjda krav kan till en
början verka som en kostnad för byggföretag och deras projekt, men så
fort de högre kraven blir en del av deras dagliga arbetsmetod finns det
stora möjligheter att bygga med en betydligt högre standard.
Även om miljöcertifieringarna inte har några direkta deponikrav, så
ställer de bland annat krav på att miljövänliga material ska användas i
projekten. Detta leder indirekt till att en mindre andel material skickas
på deponi eftersom dessa inte innehåller något farligt avfall.
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Innan detta arbete påbörjades hade jag en föreställning om hur
nolldeponi skulle kunna uppnås på en byggarbetsplats:
•
•
•

•

Högre prefabriceringsgrad och måttbeställning av material –
spill på byggarbetsplatsen minskar
Leverantörsansvar för återtagning av spill
Materialleveranser i rätt tid minimerar risken att eventuellt spill
blir blött och smutsigt och kan då skickas tillbaka till
leverantören
Engagerad ledning från byggföretag vilka tar ansvar och har
med avfallstänket under hela produktionen.

Under arbetets gång har bara ett av förslagen ovan kommit på tal som
en möjlig del av vägen att nå nolldeponi. Detta kan bero på att
byggbranschen ibland fortfarande använder sig av ”Så har vi alltid
gjort”, och projekt överslags beräknar till exempel ofta vid
materialbeställning. Ulf Gustavsson på SITA styrker detta och menar
att det märks en stor skillnad på de yngre generationerna inom
byggbranschen då de har ett helt annat miljötänk. Men miljötänket
sprids alltmer inom branschen, dels tack vare krav från både företagen
och andra organisationer, dels då yngre medarbetare kommer in i
projekt med en ny och mer självklar syn på miljöarbete.
Nolldeponi kanske inte alltid är den mest ultimata åtgärden ur
miljösynpunkt. Ett projekt som når nolldeponi behöver inte vara ett
mer miljövänligt projekt totalt sett i jämförelse med ett projekt som
lämnat material på deponi. Både Thomas Leijon och Andreas
Andersson menar att för att nå nolldeponi krävs det många transporter
av containrar fram och tillbaka till byggarbetsplatsen för att man ska ha
möjlighet att sortera i alla de fraktionerna som krävs under
produktionen. Det kan vara så att miljöpåverkan av transporterna blir
större än miljövinsten av sorteringen. Det gäller att ha sunt förnuft och
vara konsekvent när man arbetar mot nolldeponi och inte låta andra
delar av miljöarbetet påverkas negativt. Samtidigt är det nollvisionerna
som gör att vi tvingar fram en utveckling genom ett aktivt miljöarbete.
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5. AVSLUTNING
5.1 Slutsatser och rekommendationer

Utifrån det material och de synpunkter kring deponi som har samlats
under arbetets gång kan det konstateras att deponi är ett komplext
ämne med många olika aspekter att ta hänsyn till. Det finns lagar och
krav som styr, samtidigt som byggföretag ställer egna krav på sina
projekt. Men på projekten är det upp till projektgruppen ute på
byggarbetsplatsen att underhålla och planera för avfallshanteringsfrågan under hela produktionen. En annan diskussion är hur
de deponerade materialen ska omhändertas på deponeringsstationen
med deponiceller, tätningsskikt och avfallsidentifiering.
Den här studien innefattar åsikter från ett fåtal intervjuade personer och
kan inte användas som statistik underlag. För att få en allmän bild av
den aktuella deponisituationen i Sverige hade intervjuer behövt hållas
med ett större antal personer från olika projekt med olika
förutsättningar och förhållanden. Målet med detta examensarbete är att
hitta åtgärder vilka alla projekt, oberoende av förutsättningar på ett
effektivt sätt ska lyckas nå noll- eller nära nolldeponi. Eftersom de
intervjuade kommer från projekt som har lyckats väldigt bra med
deponifrågan och jobbat aktivt med denna under hela byggprocessen
kan man visa på vilka möjligheter som finns, och detta fungerar då som
föredöme till kommande projekt.
Avslutningsvis kan man konstatera: Vare sig nolldeponi är en utopi
eller en realistisk målsättning är det en viktig vägvisare i rätt riktning
mot en mer hållbar byggindustri. När det ställs högre krav på
avfallshantering och målet beskrivs som nolldeponi tvingas projekt
arbeta med frågan på ett mer om fattande sätt. Projekt kanske inte
lyckas nå hela vägen fram, men om alla bygg projekt i Sverige
anstränger sig lite mer än vad de gör idag får vi totalt sett markanta
resultat. Förhoppningen är att det ska skapas en positiv domino effekt
där byggföretag motiverar varandra till en mer hållbar byggindustri.
Rekommendationen till Skanska är att följa checklistan under 3.3 -Hur
ska ett projekt nå nolldeponi? De som jobbar inom produktionen känner
säkert till och är medvetna om de flesta punkterna. Men det är viktigt
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att påminna om vilka faktorer som är viktiga och faktiskt spelar stor
roll med hänsyn till avfallshantering. Det är viktigt att alla punkterna
från checklistan ses över för att inkludera alla delar av
avfallshanteringen.

5.2 Frågeställningars svar

Sammanfattningsvis kan de inledande frågorna svaras enligt:
•

•

•

Vilka material går oftast till deponi?
- Gips, Isoleringsmaterial, Sammansatta konstruktioner och
Farligt avfall
Vilka svårigheter finns vid avfallshantering?
- Tid, Engagemang, Kunskap och Platsbrist på
byggarbetsplatsen och
Hur ska byggprojekt kunna nå nolldeponi?
- Se checklista under 3.3

5.3 Förslag på fortsatta studier
5.4.1 Avtals reglerat
Se över ett specifikt företags avtal med sina leverantörer och utreda om
avtalen fungerar effektivt när det kommer till avfallshantering och
möjligheten att skicka tillbaka spill. Genom detta har byggföretagen
möjlighet att kräva producentansvar vilket gör att en stor del spill, som
annars hade gått till deponi, kan bortledas.

5.4.2 Materialval
Vilka alternativa byggmaterial finns på bygganden? Undersöka vilka
möjligheter det finns att arbeta med helt miljövänliga produkter så att
material slipper lämnas till deponi på grund av innehåll av farligt
avfall.
Kan det utvecklas en notering om vilken fraktion en produkt ska
sorteras i redan under beställningsskedet? Då kan ett byggprojekt välja
dels material som inte går till deponi och dels välja material så att de
kan få en så effektiv användning av sina containrar på
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byggarbetsplatsen som möjligt. Ibland beställs det material som måste
lämnas på deponi, utan att beställarens kännedom - Detta kan då
undvikas.

5.4.3 Prefabricering
Granska vilka möjligheter det finns i branschen för en ökad och lönsam
användning av prefabricerade komponenter. Vad kan bli bättre inom
den sektorn? Se över tekniken för om det på ett effektivt sätt går att
mått beställa material, kanske med digitala mängdprogram.
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Bilaga 1. Intervju med Ulf Gustafsson, SITA
Ulf Gustafsson, Chef Bygg Central, Malmö

1. Arbetar ni aktivt mot att minimera deponering (Nolldeponi)? Eller
är det upp till beställaren?
Ja, vi arbetar aktivt med att minimera deponin. Detta genom att informera
byggföretagen om vilka lösningar och möjligheter som finns. Det är viktigt att
all sortering sker vid källan, detta minskar både deponin och de ekonomiska
kostnaderna. Det är vad som lämnar grindarna på en byggarbetsplats som
registreras. Alltså blir 100 % blandat 100 % deponi, trots att vi på Sita
sorterara det. Detta för att man måste förklarar vinst som ska registreras hos
vardera part.
2. Vilka material skickas vanligast till deponi?
Isolering- Dåliga mottagnings möjligheter
Gips - Dåliga mottagnings möjligheter
Sammansatta material – t.ex. Sandwich vägg
Gips leverantörer menar att det är det lättaste materialet att återvinna. Men
problemet är att gipset måste vara både torrt och rent för att det ska kunna
skickas tillbaka till leverantören. Dessutom tar leverantörerna endast emot sitt
eget gips.
3. Går dessa att minimera genom noggrannare sortering?
Ja med noggrann sorterings rutiner och noggranna material val kan den
största delen av ovanstående deponi del minskas.
4. Ungefär vilken andel material skickas till deponi?
(2013: 40 % materialutnyttjade)
Källsorteringsgrad: (vad som sorteras vid källan) Företaget står för denna del.
Ca 90 %
Återvinningsgrad: (återvinning + återanvändning) Exkluderar brännbart och
trä. Idag 40 % (EU-krav 70 %)
SMP-statistik. Detta är något som alla företag måste notera. Det är en
miljöredovisning som delas upp i a) och b). Denna miljöredovisning skickas
sedan till miljöskyddsverket som sammanställer Sveriges totala
miljöredovisning, som i sin tur skickas till EU. Denna tar hänsyn till både
byggsektorns avfall och hushållsavfall.
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5. Ser ni några skillnader under de senaste åren? (Att företagen skulle
blivit med avfallsmedvetna)
Oerhörd stor skillnad. Handlar framför allt om en generations fråga.
Inställningen och intresset för miljö är helt annan nu för tiden. För 15 år sedan
var det inte alls samma fokus och det var inte aktuellt då.

6. Vilka material hamnar oftast i blandat? Går detta att undvika?
Trä, Brännbart och wellpapp. à ”Brännbart med eftersortering” Då sortera
Sita materialen i efterhand vid en mellan lagringsplats. Denna fraktion är
relativ dyr i jämförelse med de andra, detta eftersom det krävs mycket arbetet
och många maskiner för att kunna separera materielen på ett så effektivt och
noggrant sätt som möjligt. Deponin hamnar på ca 14 %, generellt. Men kan gå
från 0-17% detta beror på hur effektiva maskiner som används.
Blandat är en ganska lat container där osorterat material hamnar. T.ex. om
man på bygget väljer att slänga trä och gipsskivor i samma säck p.g.a. bland
annat tidsbrist. Att kunna slänga sådant som annars eventuellt skulle hamna
på deponi är smart. Då får man ner deponi procenten och kommer undan.
Eftersom det tidigare bara fann kvar på deponi kunde företagen beställa in flera
fraktioner blandat. Men efter att det senare tillkom en regel på
källsorteringsrad blockerade man detta ”fusk”. Då lyckades man trycka till så
att företagen dels måste hålla nere deponin samtidigt som de sorterar
ordentligt. Flera containers blandat skulle aldrig godkännas av
källsorteringskraven.
7. Hur hanterar ni deponi? Vad händer med respektive material?
Och vilka svårigheter finns för er?
Lägger den på hög. Sysov malmö- kommunal förbrännings station. Har avtal
och upphandling med dessa.
Även samägare Söras i Stockholm. SITA äger några stationer men ingen
förbränningsstation. Farligt avfall skickas till Örebro.
8. Är det någon skillnad mellan de stora respektive mindre bolagen?
Ja, de stora bolagen har miljöavdelningar, ett varumärke och samtidigt ett
annat tänk. De har större utrymme och ekonomi för att kunna tänka på miljön.
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9. Största problemet med avfalls hantering på arbetsplatsen?
Att byggföretagen generellt tar för enkelt på det. Oftast är de väldigt pressade
både ekonomiskt och tidsmässigt så en kombination av det har de inte tid att
planera för avfall på ett sätt som hade behövts.
Sen är det även en kostands bild, avfalls hanteringen brukar vara ca 0,3 % av
et projekts totala kostnad. Så ekonomiskt är det kanske svårt att motivera
förtagen att lägga mer tid. Det måste finnas ett personligt intresse att vilja föra
ett bättre miljöarbete.
Intresse
våga släppa
De kritiska momenten är i början och slutet av ett projekt. I början när ett
projekt inte är helt igång och stora schakt- och fyllnads massor ska bort är det
lätt att det inte sker på ett så noga sätt som det hade behövts. Där gäller det att
man tänker till och bestämmer hur man vill att materialet ska sorteras.
Eftersom avfall mäts i vikt kan detta har stor betydelse för det slutgiltiga
deponi procenten. I slutet när ledningsgruppen är på väg till nästa projekt är
det lätt att de bara beställs in ett par containrar till slutstädet och detta ses inte
över så noga.
10. Hur ska man lösa deponifrågan?
Avfalls plan
Material val
Ta in och diskutera med avfalls leverantörer i ett tidigt skede, om det t.ex. ska
används några speciella eller sammansatta delar som kräver en annan
hantering än vanligt. På detta sätt har man möjligheten att hitta lösningar och
möjligheter.
Genom att ha en avfallplan som man följer upp under projektets gång och
stämmer av får man bättre kontroll på hur stor del avfall man har och om
deponi-kraven ställs.
Alla ska enligt PBL ha en avfallsplan. Men det är viktigt att denna följs upp
och ses över under projektets gång.
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Bilaga 2. Intervju med Andreas Andersson, Skanska
Andreas Andersson, Produktionschef, Väla Gård, Helsingborg

1. Uppfyllde ni mer än 3 av rutorna för mörkgrönarbetsplats?
MG: energi och material
G: Vatten och klimat
2. Hur valdes de olika områdena?
Det var vi i projektledningen som tillsammans beslutade oss för vilka områden
vi skulle lägga fokus på. Och vi valde de som vi förstod att vi enklast skulle
kunna nå och de som enklast skulle kunna följas upp.
3. Hur påverkas arbetet med så hårda miljökrav ovanifrån?
Stora skillnader från föregående projekt?
Det var ett tydligt fokus på miljö från början och kontinuerlig uppföljning av
miljöarbetet under projektets gång. När projekt startade började vi om på en ny
kula genom att städa ur containrarna ordentligt så att vi hade koll på vad som
fanns i respektive. Vi började om på nytt.
4. Hur gick ni till väga för att nå 0 % deponi?
Gips→ tillbaka till leverantörera
Isolering → tillbaka till leverantörerna
Innan projektet startade hade vi möten med avfallsleverantörer där vi
analyserade vilka material och vi kunde antas att stöta på och dessa skulle
hanteras med hänsyn till avfallshantering.
En person från SITA kom till arbetsplatsen och informerade om olika avfall och
avfallshantering. Detta var något som YA, UE och alla andra på
byggarbetsplatsen fick vara med på. Bland annat så klargjorde vilka material
man slänger var och vilka material som skulle uppkomma under
produktionstiden.
Tydlig skyltning på containrarna!
5. Vilken avfallsleverantör hade ni?
Använde ni er av rent bygge? /miljöcirkeln?
Osorterat? Blandat?
SITA
Flera fraktiner - betydligt fler än i vanliga fall. Undvik blandat osorterat
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6.Vilket material var svårast hantera?
Gips→ tillbaka till leverantörera
Isolering → tillbaka till leverantörerna
SITA skötte tillbaka leveransen. Det enda var att materialet behövde vara torrt
och rent.
7. Upplevade ni att det var något nytt för UE? Var de engagerade?
Pratade mycket med UE för att få de engagerade i det allmänna miljöarbetet.
Men det kan vara svårt ibland när man pratar med de lite högre cheferna på en
entreprenad. Det är inte alltid det når ut hela vägen ner, detta eftersom det är
en ganska stor rullning på folk.
Vant, El och mark var Skanskas egna.
Engagerad!
8. Vilka verktyg hos Skanska arbetade ni mot?
Inga
Information från SITA- tog mycket hjälp av dem
Statistik månads vis - problemet är då att skadan redan är skedd. Blir bara ett
bevis på hur mycket avfall som har lämnat.
9. Fick ni den hjälpen ni behövde från Skanskas ledning?
Nej, bara info om projektet från PU. Men annars fick vi lösa det på egenhand.
10. Vad var svårt med ert arbete?
Mer fokus
tack vara system LEED, Gröna kartan, Grön arbetsplats var det enklare att
fånga upp alla olika frågor. De kompletterar varandra
11. Vad kan bli bättre?
Sortera i flera fraktioner, låt lite gå till deponi. Tror det är dumt att
strama åt allt för hårt. Viktigare att man lägger fokus och sorterara det
som går att sortera. få bort brännbart - det kanske inte alltid är så bra
för miljön även om byggplatsen slipper undan deponi.
12. Väla Gård är Skanskas största miljösatsning någonsin, hur kan
man nå nolldeponi i ett vanligt projekt?
Engagemang
tid
Separera och sortera material noga
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Thomas Leijon, Produktionschef, Kvarteret Mästaren, Kalmar
Sorterar väldigt bra i Kalmar
Deponi sorteras i antingen Viktigt% eller volym%.
Lite plats på bygget
Bränn-osorterat-deponi
1. Hur gick ni till väga för att nå 0,2 % deponi?
Eftersortering på återvinningsstationen. Det är en dyrare tjänst men
totalkostanden blir lägre.
Reglar, plåtreglar och armering var mått beställt så vi fick alltså det i rätt
storlek.
Eftersom vi beställde material på detta sätt blev spill-mängden betydligt lägre.
Och eftersom det ofta är spill som går deponi fick vi undan en hel del. Spillet
går till deponi eftersom det ej är lönsamt att sortera små mängder i filera
fraktioner.
Vi hade möte med leverantörer och UE under upphandlingen. Genom att
projektet skulle uppnå LEED Platinum ställdes flera krav och detta
underlättade det övriga miljöarbetet.
Sorterade flera fraktioner på arbetsplatsen eftersom deponi kostar 2000 kr/ton
medan en container med trä kostar 70kr/ton.
Kostanden från den deponi som skickades från byggarbetsplatsen delades på
alla inblandade (med hjälp av en procent-sats) Detta motiverade alla till att
sortera mer noggrant.
Köpte eftersortering av avfallsleverantören beroende på vilket stadie under
byggproduktionen.
2. Vilken avfallsleverantör hade ni?
Rang-sells
Gips skickades tillbaka till leverantör efter att ha skickats till avfalls lev för
“efter sortering”
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3. Vilket material var svårast hantera?
Sorterade i ca 10 containrar bland annat:
-flis
-trä
-brännbart
Det som gick till deponi var bland annat isolering och gips.

4. Vad kan bli bättre?
Att man skickar iväg stora containrar med blandande fraktioner till
eftersortering. Detta bidrar med en noggrannare sortering på
återvinningscentralen och minskar även transporterna från bygg
arbetsplatsen, detta gynnar i längeden miljön mer!
Projektet sparar även tid (på yrkesarbetare), och tid är pengar.
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