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Förord 
Examensarbetet är vår slutliga uppgift för vår examen som högskoleingenjör i byggteknik vid 

Örebro universitet. 

 

Ett stort tack till all personal på Skanska som har ställt upp på intervjuer eller tillhandahållit 

oss information genom andra medel. Ett extra tack till alla vänner och bekanta som gett 

synpunkter och hjälp för att utforma arbetet. 

 

Vi vill också rikta ett varmt tack till vår handledare på Örebro universitet, Camilla Persson, 

som har guidat oss hela vägen genom arbetet.  

 

Örebro, 20 maj 2019. 

 

 
____________________________________ 

Matilda Källström 

 

 
____________________________________ 

Sofia Lennartsson 
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Sammanfattning 
Byggsektorn står idag för stora avfallsmängder, i Sverige år 2016 mättes ca 8,9 miljoner ton 

primärt bygg- och rivningsavfall upp. I Sverige så står byggsektorn för 31% av allt avfall som 

uppstått. Enligt Naturvårdsverket når inte Sverige upp till det nationella målet om minst 70% 

återvinning av bygg- och rivningsavfall som ska uppfyllas senast år 2020. 

 

Syftet är att ge en klar bild av hur avfallshanteringen utförs i byggproduktionen idag och var 

byggprojekt kan åstadkomma förbättringar inom produktion och projektering för att minska 

avfallet till deponi. Genom att minska avfallet till deponi ökar chansen att nå nationella målet 

om återvinning senast år 2020. 

 

En kvalitativ metod har använts i form av litteraturstudier samt ett platsbesök och tre 

intervjuer med tjänstemän från Skanska. 

 

Arbetet fokuserar på avfallshantering på arbetsplatsen men också på vad som kan förbättras 

under projekteringen. Endast nybyggen har studerats och arbetet omfattar endast vad som 

händer med materialet när det lämnar projektet för återanvändning, inte till deponi. 

 

I resultatet undersöks följande avfallsmetoder: hållbarhetskompetens, utbildning, 

avfallshanteringssystem, återtag av materialleverantör samt fraktionen blandat avfall. Lund-

projektet använder samtliga.  

 

Kungsmässan-projektet använder sig av metoderna utbildning och ett bra 

avfallshanteringssystem. Utbildningen är av kortare variant som Skanska använder på 

samtliga byggprojekt. Avfallshanteringssystemet består av en anställd som har ansvar för 

avfallshanteringen.  

 

Regionens hus-projektet använder metoderna utbildning, återtag av materialleverantör samt 

har inte använt fraktionen blandat avfall. Utbildningen är den samma som nämndes för 

Kungsmässan-projektet. Projektet använde återtag av material med hjälp av leverantören men 

dock inte med så lyckat resultat. Byggarbetsplatsen har inte haft någon container för blandat 

avfall.   

 

För att lyckas med målet 0 kg avfall till deponi använder Lund-projektet en 

hållbarhetskompetens som finns tidigt i planeringen samt ett gediget avfallshanteringssystem 

med flera kontroller under produktionen. Projektet har upphandlat en sorteringsinriktad 

avfallsentreprenör och valt att utnyttja isoleringsleverantörens tjänst för återtag av oanvänd 

isolering. 

 

Resultatet visar att avfall till deponi kan minskas genom att: 

• Ha en hållbarhetskompetens i tidigt skede 

• Utbilda anställda 

• Använda ett bra avfallshanteringssystem 

• Försöka sortera i så stor utsträckning som möjligt och att undvika fraktionen blandat 

avfall 

• Utnyttja leverantörernas återtagstjänst. 

 

Nyckelord: Avfallshantering, Byggavfall, Sortering, Deponi, Avfallsminimering 
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Abstract 
The construction sector is currently responsible for a large amount of waste. In Sweden in 

2016, approximately 8.9 million tons of primary construction and demolition waste were 

measured. In Sweden, the construction sector accounts for 31% of all waste generated. 

According to the Swedish Environmental Protection Agency, Sweden does not reach the 

national target of at least 70% recycling of construction and demolition waste to be met by 

2020. 

 

The purpose is to give a clear picture of where construction projects can bring about 

improvements in production and design to reduce waste to landfill. By reducing waste to 

landfill, the chance of reaching the national recycling target can increase by 2020 at the latest.  

 

A qualitative method has been used in the form of literature studies and a site visit and three 

interviews with officials from Skanska. 

 

The work focuses on waste management at the workplace but also see what can be improved 

during the projection and planning phase in a project. Only new buildings have been studied 

and the work only covers what happens to the material when it leaves the project for reuse, 

not to landfill. 

 

The result examines the following waste methods: sustainability competence, education, 

waste management systems, withdrawal of material supplier and the fraction mixed waste. 

The Lund project uses all. 

 

The Kungsmässan project uses methods of education and a good waste management system. 

The education is of a shorter variant that Skanska uses on all construction projects. The waste 

management system consists of an employee who is responsible for waste management. 

 

The Regionens hus-project uses methods of education, recycling of material suppliers and has 

not used the fraction of mixed waste. The education is the same as mentioned for the 

Kungsmässan project. The project used retrieval of material with the help of the supplier, but 

not with so successful result. The construction site has not had any container for mixed waste. 

 

To succeed with the goal 0 kg of waste to landfill, the Lund project uses a sustainability 

competence that is early in the planning and a solid waste management system with several 

controls during production. The project has contracted a sorting waste disposal contractor and 

has chosen to utilize the insulation supplier's service for withdrawal of unused insulation. 

 

The result shows that waste to landfill can be reduced by: 

• Have a sustainability competence at an early stage 

• Educate employees 

• Use a good waste management system 

• Try to sort as much as possible and avoid fraction mixed waste 

• Take advantage of the suppliers' take-back service. 

 

Keywords: Waste management, Building waste, Sorting, Landfill, Waste minimization. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

De totala materialflödena och avfallsmängderna i samhället idag står framförallt byggsektorn 

för. Byggsektorn är även den sektor som genererar mest farligt avfall. För att minska 

utarmningen av jordens naturresurser så bör resurserna utnyttjas på ett mer effektivt sätt och 

uppkomsten av föroreningar och avfall behöver minskas. Om byggbranschen utformar 

byggnader som går att återanvända genom att kunna plocka isär dem samt genom att 

källsortera och återvinna redan producerade material kan förbrukningen av resurser minskas 

samtidigt som miljöpåverkan av de avfall som uppkommer minskas (Sverigesbyggindustrier, 

2019). 

 

I det nationella miljömålssystemet finns 24 etappmål som ska främja möjligheterna att nå 

generationsmålet och miljökvalitetsmålen. “Ökad resurshushållning i byggsektorn” är ett av 

etappmålen och betyder att: 

 

“Insatser ska vidtas så att förberedande för återanvändning, materialåtervinning 

och annat materialutnyttjande av ickefarligt byggnads- och rivningsavfall är 

minst 70 viktprocent senast år 2020.” 

 

Enligt Naturvårdsverket uppnår inte Sverige målet om minst 70% återvinning av bygg- och 

rivningsavfall.  

 

I Sverige under år 2016 så uppkom det totalt ca 9,8 miljoner ton primärt bygg- och 

rivningsavfall inom byggverksamheten. Knappt 0,4 miljoner ton av avfallet år 2016 var av 

typen farligt avfall. I Sverige så motsvarar bygg- och rivningsavfallet 31% av allt avfall som 

uppstått, samt 16% av allt farligt avfall (Boverket, 2019). 

 

I tidigare studie skriven av Andersson och Rönnbacke (2014) studeras hur fraktionen blandat 

avfall kan minskas på arbetsplatsen. Deras resultat visar på att en avfallsansvarig för hantering 

och planeringen av avfallet på byggarbetsplatsen är ett steg mot en bättre avfallshantering och 

mindre mängd blandat avfall. En nackdel med systemet kan vara att de anställda känner 

mindre ansvar för sorteringen om den ändå kontrolleras och sorteras om, vid felsortering, i 

efterhand. Dom tar också upp vikten av att ha lättillgängliga och välmärkta fraktioner på 

arbetsplatsen för att skapa goda förutsättningar att kunna avfallssortera. 

 

Skanska ville få klarhet i vad som kunde förbättras i avfallshanteringen för att minska avfallet 

till deponi. Genom att belysa skillnaderna i Lund-projektet som än så länge har 0% avfall till 

deponi och “vanliga” projekt presenterar examensarbetet möjligheter gällande vad kommande 

projekt i Sverige kan göra annorlunda för att minska avfallet till deponi. 

1.2 Syfte 
Syftet är att ge en bild av var förbättringar kan ske gällande avfallsminimering i kommande 

byggprojekt, för att kunna minska avfallet till deponi och på så vis minska påverkan på 

miljön. Syftet är också att klargöra hur dagens avfallshantering ser ut och hur 

avfallshanteringen kan förbättras. Målet är att påvisa de avfallshanteringsmetoder som 

Skanska använder i Lund-projektet som skiljer sig från ”normal” hantering för att i 

kommande byggprojekt i Sverige kunna applicera dessa metoder.  
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1.3 Metodik 
Kvalitativ metod har använts i intervjuer med personer som har stark koppling till arbetets 

ämne samt hög kännedom om respektive projekt. 

 

Förundersökningen i litteraturstudien har skapat en grundläggande förståelse för ämnet samt 

bidragit till analysen av resultatet. Litteratur såsom aktuell forskning, lagstiftning samt mål 

relaterat till avfall ligger till grund för studien. Skanskas interna företagsmål samt värderingar 

har undersökts för en komplett nulägesanalys. 

 

Platsbesök utfördes på ett utvalt projekt för att öka förståelsen av hur avfallshanteringen 

faktiskt fungerar på arbetsplatserna. Under platsbesöket utfördes en intervju med tre 

medarbetare för projektet för att tillhandahålla information om projektets avfallshantering.  

 

Förutom insamlad information från litteraturstudien och platsbesöket har två telefonintervjuer 

genomförts med representanter från Skanska. Intervjuerna har givit en god uppfattning om 

avfallshanteringen på byggarbetsplatsen och i hur tidigt skede som avfallshanteringen har 

prioriterats. De som intervjuades har god kunskap om aktuella projekt och avfallshantering. 

Intervjuerna utfördes som kvalitativa intervjuer. En kvalitativ intervju ger möjlighet att under 

intervjun inflika nya frågor som inte planerats från början. Intervjuunderlaget bestod av 

förutbestämda frågor. Beroende på intervjuns gång har fler frågor tillkommit, ordningen 

ändrats samt vissa frågor har tagits bort. 

 

En anonym enkätundersökning om avfallshanteringen genomfördes på samma projekt som 

platsbesöket, för att vidga perspektivet ända till yrkesarbetarna. 

1.4 Avgränsning 
Examensarbetet innehåller information om avfall som samlats från tre olika byggprojekt. Två 

“vanliga” projekt och ett projekt med särskilt lyckad avfallshantering och avfallsresultat. Alla 

projekten har Skanska som utförare.  

 

Byggprojekten är valda på nationell nivå. Likaså miljömål, lagar och föreskrifter mm. 

studeras endast på nationell nivå.  

 

Examensarbetet tar endast upp avfallshanteringen i nybyggnation. Byggnation som sker från 

grunden där ingen rivning sker i startskedet.  

 

Arbetet fokuserar endast på avfall i miljösynpunkt och hur materialsvinn kan minskas. 

Avfallets påverkan på arbetsmiljö, ekonomi osv. har inte granskats. Kulturen på 

byggarbetsplatsen har utforskats delvis, men enbart för att se vad de anställda har fått för 

förutsättningar i avfallshanteringen. 

Om intervjupersonen inte haft koppling till projekteringen har inte projekteringen undersökts 

vidare.  

 

Studien omfattar endast vad som händer med materialet när det lämnar projektet för 

återanvändning, inte vad som händer med materialet när det lämnar projektet och hamnar på 

deponi.  
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2  Hantering av avfall 

2.1 Lagtexter 

2.1.1 Miljöbalken 

Miljöbalken är en lag som består av paragrafer om hur avfall ska hanteras för att på bästa sätt 

skydda människors hälsa och miljön. Enligt 2 kap. 5 § i Miljöbalken (SFS 1998:808) kan 

följande inledningsvis läsas om att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 

hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att: 

 

1. Minska mängden avfall 

2. Minska mängden skadliga ämnen i material och produkter 

3. Minska de negativa effekterna av avfall 

4. Återvinna avfall 

 

Enligt miljöbalken ska den som behandlar eller är ansvarig för avfall se till att avfallet i första 

hand återvinns genom att avfallet förbereds för återanvändning. Är inte detta det lämpligaste 

sättet för att bäst skydda människors hälsa och miljön är alternativ två att materialet ska kunna 

återvinnas så att det blir nya ämnen eller föremål. Alternativ tre är att återvinna på annat sätt 

(t.ex. energiåtervinning) följt av alternativ fyra att bortskaffa avfallet genom att göra sig av 

med det utan att återvinna eller lämna vidare det till någon annan (SFS 1998:808).  

 

Sammantaget genererar detta en hierarki för avfall som kan användas som utgångspunkt och 

innebär en prioriteringsordning enligt följande 

1. Förebyggande 

2. Förberedelse för återanvändning 

3. Materialåtervinning 

4. Annan återvinning, (t.ex. energiåtervinning) 

5. Bortskaffande 

(Lindqvist, 2018). 

2.1.2 Avfallsförordningen 

Förordningen omfattar bestämmelser om avfall och avfallshantering. Det finns ytterligare 

bestämmelser i andra förordningar eller i föreskrifter för vissa avfallsslag och viss 

avfallshantering som har upprättats med stöd av andra förordningar.  

 

Avfallsförordningen fastställer alla typer av avfall som definieras som farligt avfall, samt 

varför det klassas som farligt avfall. Här finns även information om vad som råder vid 

transport av avfall samt att förordningen innehåller avfallskoder som avfall klassas med (SFS 

2011:927).  

 

2.2 Nationella mål 
Sveriges miljömålssystem består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 17 etappmål. 

Miljömålssystemet berör områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat.  

 

Sveriges 16 miljökvalitetsmål redogör för det tillstånd som miljöarbetet ska leda till i den 

svenska miljön. Miljökvalitetsmålen är: 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 
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• Giftfri miljö 

• Skyddande ozonskikt 

• Säker strålmiljö 

• Ingen övergödning 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård 

• Myllrande våtmarker 

• Levande skogar 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Storslagen fjällmiljö 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

 

Etappmålen är till för att underlätta generationsmålet och miljömålen samt identifierar en 

önskad omställning av samhället (Sveriges Miljömål, 2019). 

2.3 Avfallsfraktioner 

Sveriges byggindustrier har tagit över jobbet med att kontinuerligt uppdatera riktlinjerna för 

byggsektorns avfallshantering. Dessa riktlinjer kom till som en åtgärd för att minska mängden 

material som gick till deponi enligt byggsektorns miljöprogram. Riktlinjerna formuleras som 

en branschnorm för avfallshanteringen inom bygg- samt fastighetssektorn 

(Sverigesbyggindustrier, 2017). 

 

På arbetsplatser finns det flera sorters kärl för att kunna sortera byggavfallet på bästa sätt, 

dessa kärl innehåller olika fraktioner med andra ord olika slags avfall. Hur många fraktioner 

en byggarbetsplats har varierar med storleken på projektet, vad för avfall som uppkommer 

under produktionstiden och vad byggarbetsplatsen har för yta tillgänglig till att förvara 

fraktionerna. Kärlen är oftast stora fasta containrar eller mindre kärl som är mer 

lättmanövrerade.  

 

Enligt Sveriges byggindustrier så är fraktionerna nedan listade som basnivå vid 

byggproduktion: 

• Farligt avfall (olika slag separeras) 

• El-avfall (olika slag separeras)  

• Trä 

• Plast för återvinning 

• Brännbart 

• Gips 

• Skrot och metall 

• Fyllnadsmassor 

• Deponi (utsorterat) eller blandat avfall för eftersortering 

 

För att ha uppdelning i färre fraktioner än basnivå skall det vara särskilt motiverat. Basnivå 

kan bestå av en eller flera delfraktioner som exempelvis plast. Plast har flera delfraktioner och 

några exempel är plaströr, plastprofiler, pallemballage och plastförpackningar. Genom att 

följa riktlinjerna ovan och materialåtervinna kan mängden material till deponi samt mängden 

som hamnar i blandat avfall minskas (Sverigesbyggindustrier, 2013). 
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2.4 Återanvändning av avfall 
I Sverige finns idag flera olika företag som arbetar med återförsäljning, återanvändning och 

återvinning av byggavfall eller byggmaterial. Nedan tas några av företagen upp, företagens 

gemensamma nämnare är att de ger upphov till att minska byggavfall till deponi på olika vis.  

 

Ett av de företag som sysslar med inköp av olika material eller föremål för vidare försäljning 

till behövande. Materialen och föremålen kan variera i mängd och antal. Utbudet av olika 

varor är stort och det finns mycket att välja emellan (Malmö Återbyggdepå, 2019).  

 

Det finns också företag som arbetar med att få till återtag av de produkter som de levererar. 

Till exempel enklare återvinning av stenullsprodukter. På så vis minskas andelen avfall som 

körs till deponi i byggprojekt, likaså kostnaden för deponi. Det kan också bidra till ökade 

poäng i miljöklassningar av byggnader. Isoleringen returneras till företaget och blir till ny 

lösullsisolering (Paroc, 2019). 
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3 Skanskas mål och arbetssätt 
Skanska har några huvudsakliga mål i deras affärsplan och dessa är: 

• Värna om livet 

• Agera etiskt och öppet 

• Bli bättre tillsammans 

• Vid kundens sida  

Under värna om livet målet kommer också miljö in och hur Skanska arbetar med hållbarhet 

(Skanska, 2017a). Skanska har ett mål att vara klimatneutralt år 2045 och har därför börjat 

med konceptet “Grönt byggande” som beskriver Skanskas sätt att bygga mer miljöanpassat 

och framtidsinriktat. Skanska går längre med sina krav än vad dagens klimat- och miljökrav är 

och lägger stor vikt på att försöka bygga så “grönt” som möjligt (Skanska, 2018b).

 
Figur 1 Skanska Color Palette. 

3.1 Skanska Color Palette och Grön arbetsplats. 
Skanska har tagit fram ”Skanska Color Palette”, se Figur 1, för att definiera fyra olika 

fokusområden som Skanska känner gör störst nytta, områdena är: energi, klimat, material och 

vatten. Det mörkgröna fältet är slutmålet där klimatpåverkan är nästintill noll. Under området 

som skiftar från gult till ljusgrönt finns flera delmål som gör att byggprojekt kan graderas 

mellan nivå 1–3, högre nivå innebär striktare miljömål. 

  

Material-delen är uppdelad i tre områden: materialval, kemiska produkter och avfall. Skanska 

ser till att välja material som håller hela byggnadens livslängd, är närproducerade, lätta att 

återanvända eller återvinna och som inte innehåller farliga ämnen. Skanska tänker också på att 

inte använda mer material än nödvändigt eftersom det finns både ekonomiska samt 

miljömässiga vinster med det. Genom medvetenhet i materialval så kan andelen förnyelsebart 

material eller återvunnet material öka och mängden material som blir avfall till deponi i 

produktionen minska. Nära samarbete med leverantörer är ett bra steg mot positiv utveckling 

framåt (Skanska, 2017b). 

  

Skanska har också ett internt verktyg “Grön arbetsplats”. Det ställer krav på Skanska som 

entreprenör att leva upp till högt ställda miljökrav under byggnadsskedet och i produktionen. 
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Verktyget ger mer praktisk vägledning och konkreta krav exempelvis antalet fraktioner på hur 

projektet lyckas nå olika avfallsmål. (Skanska, 2017c). 

  

Mer än tre fjärdedelar av omsättningen i Skanska Sverige är “grönt byggande” enligt 

“Skanskas Color Palette” (Skanska, 2019). 
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4 Intervjuer och platsbesök 
Två intervjuer och ett platsbesök har genomförts.  

 

Skanska har ett projekt i Lund där de hittills uppnått 0 kg byggavfall till deponi. Projektet är 

stort och omfattande men trots det har projektet lyckats med något som ligger över Skanskas 

ambitionsnivå för återvinningsmål (Skanska, 2018a).  

 

De andra två projekten jämförs med projektet i Lund för att tydliggöra vad det projektet 

lyckats med i avfallshanteringen som kan appliceras på andra projekt. 

 

Samtliga intervjuer med frågeställningar återfinns i bilagorna.  

4.1 Skanskas byggproduktion i Lund-projektet 
Projektet är en komplex anläggning med sikte på att bli en av världens ledande 

flervetenskapliga forskningsanläggningar. Projektet kommer att bli det mest hållbara inom sin 

genre. 

Skanska ser till att det finns fokus på miljön, genom välplanerade materialinköp och 

medvetna medarbetare som gör att de kan undvika att byggavfallet skickas till deponi 

(Skanska, 2018a). 

 

I intervjun med Skanskas hållbarhets- och arbetsmiljöchef för projektet har följande 

framkommit: 

 

Projekteringen av byggnationen som fortfarande pågår står inte Skanska för, den äger deras 

kund. Skanskas del börjar från produktionsplaneringen, inköp och framåt. De tog upp 

avfallsfrågan i så tidigt skede som möjligt samt arbetar förebyggande emot avfall. 

 

Skanska planerar alla moment som sker i produktionen innan byggstart. Momenten är 

beskrivna i dokument i förväg och redan under planeringsskedet börjar funderingar runt vilka 

avfallsfraktioner de olika momenten ger upphov till. Dokumenten som skrivs granskas sedan 

av supportgruppen där intervjupersonen sitter med. Supportgruppen granskar 

metodbeskrivningarna och säkerställer att den som skrivit dokumentet har tagit hänsyn till 

lagar och föreskrifter. 

 

I byggproduktionen för projektet så sorteras allt avfall på plats, de skickar inte iväg blandat 

avfall för sortering. Alla som arbetar på projektet måste gå igenom en obligatorisk 

avfallsutbildning. Utbildningen är av kortare typ på ca 30 minuter där en genomgång av de 

olika fraktionerna sker och hur avfallshanteringen ska gå till. Under utbildningen förklaras 

tillvägagångssättet med systemen, märkta samt omärkta kärl. Det förklaras vart avfallet tar 

vägen och vad som händer med avfallet, att avfallet återvinns och varför dom gör det 

(lagstiftning, avfallstrappan osv.). Alla som ska sortera avfall i produktionen som behöver 

utbildningen blir utbildade. 

Vi frågade om hur mycket utbildningen har bidragit till de hittills uppfyllda 0 kg avfall, och 

fick till svar: 

” Utbildningen av anställda är ganska så viktig, den är inte avgörande för 0kg till 

deponi eftersom den måste förebyggas tidigare. Utbildningen är mer avgörande 

för hur vi sorterar och varför vi gör det. Anledningen att vi lyckas med 0kg till 

deponi är för att vi har supportfunktion och kompetens på plats på projektet och 
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att vi får vara med i så tidigt skede som möjligt och helt enkelt jobba 

förebyggande. Att vi lyckas med 0kg till deponi är på grund av förberedelserna, 

att vi lyckas med att sortera rätt är på grund av utbildningen.” 

I projektet finns det två parallella avfallssystem, ett inomhus och ett utomhus. 

Utomhus är det stora containrar, tydligt märkta med informationsskyltar på tre olika språk 

samt symboler. Det finns också en tavla som visar samtliga fraktioner som existerar, alla 

fraktioner behöver inte finnas vid samma tidpunkt eftersom avfallet varierar med tiden. Den 

anlitade avfallsentreprenören har också uppmanat till att hålla avfallet separat om det uppstår 

mycket avfall av ett material som det inte finns någon fraktion för, för större chans till 

återanvändning och återvinning. Detta gör att helt andra typer av fraktioner kan uppstå 

eftersom ett visst material kan användas i en viss period. 

Inomhuskärlen är omärkta hederliga sopkärl med hjul. Yrkesarbetarna tar själva med sig 

antalet kärl till arbetsplatsen för det avfall som produceras. I kärlen samlas t.ex. wellpapp i ett 

kärl, plast i ett annat och brännbart i ett tredje. Sopkärlen rullas sedan ut till en samlingsplats 

där en annan del av organisationen tar vid som har i uppgift att transportera och tömma kärlen 

i rätt fraktion. 

När avfallet hamnat i containern kontrolleras det av arbetsledaren så att allt avfall hamnat i 

rätt fraktion. Arbetsledaren är också ansvarig om det skulle vara fel sorterat. Är allt i 

containern rätt kontaktar arbetsledaren avfallsentreprenören för tömning. 

Visar det sig att avfallet är sorterat fel när avfallsentreprenören anländer tar 

avfallsentreprenören inte med avfallet från byggarbetsplatsen. Avfallsentreprenören 

rapporterar då till ansvarig person att det är felsorterat och en del av organisationen sorterar 

om avfallet för att sedan kontakta avfallsentreprenören igen. 

  

Genom att ha den formen av avfallssystem med checkpoints kontrolleras avfallssorteringen 

vid flertalet tillfällen, först av yrkesarbetaren när avfallet läggs i sopkärlet, sedan av ansvarig 

person vid samlingsplatsen och slutligen av arbetsledaren. Systemet gör att om något skulle 

bli fel i avfallssorteringen finns en möjlighet att göra om och göra rätt. 

  

I upphandlingsskedet var det också viktigt att hitta rätt avfallsentreprenör för att lyckas med 

målet om 0 kg avfall. Avfallsentreprenören i sig måste vara väldigt sorterande för att projektet 

ska lyckas med sitt mål. Avfallsentreprenören för projektet har kommit hyfsat långt i 

processen att hitta lösningar för att undvika deponi. Material som många andra 

avfallsentreprenörer skulle köra till deponi gör avfallsentreprenören i projektet en mekanisk 

fragmentering av och sorterar därefter. Avfallsentreprenören har också i sin tur ett avtal med 

ett företag i Malmö som tar hand om material eller föremål som går att sälja vidare. Ett 

exempel som kan uppkomma är måttbeställda fönster som inte sedan kan användas till 

byggnaden för att designen ändras. Fönstren kan på grund av specialmått inte tas tillbaka av 

leverantören och inte heller användas till byggnaden. Avfallsentreprenören tar hand om 

fönstren och levererar fönstren till företaget i Malmö som säljer fönstren vidare till 

behövande. 

 

I vissa fall kan leverantören av ett material ta tillbaka det spill som uppkommer under 

byggnationen. En upphandling av ett sådant avtal finns med isoleringsleverantören. Isolering 

är ofta ett sådant material som hamnar i deponi, men bör användas i byggnader. Isoleringen 

som blir spill i projektet tas tillbaka av isoleringsleverantören och återvinns till ny isolering. 

Det enda kravet isoleringsleverantören har är att spillet ska hållas rent och torrt för att kunna 

användas i produktionsprocessen igen. Om isoleringsspillet inte uppfyller kravet skulle det 



14 

 

förorena deras nya material och den nya produkten blir oanvändbar. Det gör att processen 

med isoleringsspillet måste säkerställas. 

 

I projektet gjuts även ”legoklossar” av överbliven betong i formar på byggarbetsplatsen. 

  

Avfallet som uppstår mäts i kilogram och avfallet som det uppstått mest av är metall eftersom 

det väger mest. Förutom metall är trä också en fraktion som det blir mycket av, samt 

brännbart. I och med att projektet har avtal med avfallsentreprenören upplever inte personen i 

intervjun att något av de avfall som uppstår är svårt att ta om hand. 

Vi frågade om vilka brister i avfallshanteringen som intervjupersonen har erfarenhet av från 

tidigare byggnationer. 

“Brister som har erfarats tidigare är väl när det sorteras fel, det är nog det 

vanligaste.” 

Andra brister som också nämns är bland annat att inte rätt kompetens för granskning finns att 

tillgå i mindre projekt. Lägre ambitionsnivå kan också spela in, för andra projekt kan det vara 

godkänt att ha en fraktion med blandat avfall. Projektets omfattning och resurstillgång kan 

vara faktorer som påverkar mycket.  

 

Eftersom att projektet haft en hög ambitionsnivå som de lyckats nå upp till och planerat 

mycket i förebyggande syfte har tidigare nämnda brister så som felsortering, kompetensbrist 

och blandat avfall-fraktionen kunnat undvikas. Att tänka förebyggande i avfallsfrågan är 

något projektet legat i mer framkant med än normalt för andra projekt. Att ha 

hållbarhetskompetens i det tidiga upphandlingsskedet är också en bidragande orsak till att 

byggprojektet hittills har lyckats med målet 0 kg avfall till deponi. Den intervjuade anser att 

arbetssättet runt avfall i projektet är det ovanliga, vilket har resulterat i att bättre resultat 

kunnat uppnås. Bättre resultat nås på grund av förebyggande av avfall.  

 

Som tidigare nämnts har Lund-projektet hittills 0 kg avfall till deponi och därmed 0 vikts-% 

till deponi.  

4.2 Regionens hus 

I intervjun med Skanskas kvalité- och miljöansvarig för projektet har följande framkommit: 

 

Skanska utför en totalentreprenad med partnering. Projektet Regionens hus gäller ett nytt 

kontorshus mitt i centrala Göteborg, Skanska har varit med från start och jobbat tillsammans 

med beställaren.  

Redan under projekteringen tog avfallsfrågan upp där Skanskas egna system för grön 

arbetsplats belyser ämnet.  

Skanska tillsammans med beställaren bestämde att byggnaden skulle certifieras mot 

miljöbyggnad guld vilket medför att kraven på avfallssorteringen och hantering är högre än 

det normala.  

 

På Skanskas Color Palette så ligger projektet mellan nivå 1 och 2 på de flesta punkterna och 

har max 5 vikts-% byggavfall till deponi som är nivå 2 under material delen. 

 

All Skanskas personal får utbildning inom ämnet avfallshantering innan tillträde på 

byggarbetsplatsen, det ingår i utbildningen “grön arbetsplats” som finns som E-Learning. 

Kvalitets- och miljösamordnaren kan vid vissa tillfällen, exempelvis fredagsfikat, informera 
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om miljö (KIM, Kort, Information, Miljö) och då möjligtvis ta upp avfall. Ofta finns en 

problematik med att nå fram till underleverantörer där alla inte förstår det svenska språket.  

 

“Under år 2018 sattes en idé-låda upp där arbetarna fick komma med 

synpunkter på verksamheten, Därifrån kom idén om komprimator och 

återanvända isolering.”  

 

På byggarbetsplatsen har det funnits containrar för alla fraktioner vid basnivå, förutom 

kompost. Projektet har eftersträvat att inte ha en container med blandat avfall. Skyltning med 

bild och text på svenska hängdes upp vid containrarna för att underlätta sorteringen. Ibland 

har det hänt att yrkesarbetarna slängt fel material i fel fraktion trots bild och text på 

containrarna. Sorteringen har utförts av alla på byggarbetsplatsen utan någon sista övervakare. 

När en container kommer fram till avfallsentreprenören och är felsorterad blir kostnaden för 

containern mer än vid rätt sortering. 

 

Arbetsplatsen har varit trång men välordnad, det uppfördes en ramp till containrarna för att få 

lättare tillgång och räcke för att öka säkerheten. I slutet av projektet började ytan ta slut på 

grund av avslutande markarbeten. Det gjorde att plast inte hade en egen fraktion längre utan 

blandades i containrar med press för att yrkesarbetarna på plats skulle kunna pressa ihop 

plasten för att ta mindre plats. Skanska valde också att ta in mindre kärl för vissa fraktioner 

exempelvis wellpapp när platsbrist uppstod. 

 

För att minska materialtillförsel av isolering till deponi provade Skanska att skicka tillbaka 

isolering med leverantören, isoleringen förvarades i speciella genomskinliga plastsäckar som 

sedan skickades tillbaka till leverantören. Det fungerade med varierande resultat då 

proceduren var krånglig att utföra på plats. Problem såsom att rätt plastpåse saknades eller att 

materialet blev skadat innan det hanns ta hand om kunde lätt uppkomma. Systemet var relativt 

nytt för leverantören också vilket gjorde att leverantören hade bristande rutiner och det kunde 

uppstå problem från deras sida också. 

 

Under intervjun frågar vi vad som hade kunnat utförts bättre angående avfallshanteringen och 

får som svar att plasten kunde hanterats bättre i slutskedet så inte materialet hade behövt 

blandas med andra fraktioner på grund av platsbrist.  

 

“Idag har vi erfarenhetsåterföring utav detta projekt. Synpunkter som 

framkommit om avfallshantering är bl a.: 

• Bra att vi tog hit en stor container (20 kbm) med komprimator för brännbart 

• Vi skulle haft en separat container med komprimator för plast 

• Att samla wellpapp i en balpress är svårt eftersom den inte kan stå ute och en 

ansvarig person måste finnas 

• Systemet att samla in och återanvända Parocs isolering var inte bra men hoppas 

att avfallsentreprenören utvecklar detta 

• Om man skall använda sprutisolering på någon byggplats framöver kan de mala 

ner och återanvända bitar av isolering som blivit över direkt på arbetsplatsen 

• Fungerade väldigt bra med rampen och räcket som vi byggde där containrarna 

stod på rad. 

• Skyltar som beskriver avfallsfraktion skall hänga på räcket, inte på containern 

som byts ut.” 

 

Regionens hus-projektet har 4,23 vikts-% till deponi. 
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4.3 Kungsmässan 

I intervjun har platschefen, avfallshanteringsansvarige samt medarbetare för Kungsmässan 

deltagit. 

Skanska utför en totalentreprenad i partnering där ett platsbesök utförts för att undersöka 

avfallshanteringen. Projektet på Kungsmässan var en tillbyggnad till ett centralt 

shoppingcenter.  

 

Kunden har tagit fram ett miljöprogram som har legat till grund för alla andra projektörer. I 

programmet tas avfallsfrågan upp med deponi och sortering vilket gör att fokuset på avfall 

finns redan under projekteringen.  

Från Skanskas sida har målet satts till att ligga på nivå 1 på Skanskas Color Palette. 

 

Alla som börjar på arbetsplatsen genomgår en obligatorisk introduktion där Skanska förklarar 

hur all personal ska sortera avfallet från byggarbetsplatsen och varför det är viktigt. Det 

betonas att alla arbetar som ett lag trots olika företag och att projektet lyckas tillsammans. 

Broschyr delas ut för att öka förståelsen och ledningen på arbetsplatsen har utfört anonyma 

enkätundersökningar för att få fram ärliga åsikter från yrkesarbetarna angående 

avfallshanteringen för att kunna göra förbättringar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avfallshanteringsstrukturen består av kärl alternativt en pall på varje våning där 

yrkesarbetarna lägger avfallet som uppstår (se figur 2), kärlen dras sedan ner till en anställd 

resurs som tar hand om sorteringen till containrarna. Resursen har en tydlig överblick samt 

kontroll över hur avfallet sorteras. Resursen ansvar att boka hämtning av avfallsentreprenören 

vid tömning av containrarna.  

 

Arbetsplatsen har fokuserat på att ändra attityden hos yrkesarbetarna till att sopsortera. Det 

ska vara lätt att städa och sortera vilket byggprojektet har uppnått med att städmaterial och 

kärl funnits nära till hands på varje våning. 

 

Figur 2 Kärl på hjul för yrkesarbetare. 
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Arbetsplatsen har valt att inte skicka tillbaka material med leverantören trots att möjligheten 

fanns med motiveringen att det är för krångligt att faktiskt genomföra på arbetsplatsen. 

Isolering, som var mest aktuellt att skicka tillbaka, skulle packas i speciella påsar och förvaras 

utan att bli förorenade under längre tid. Leverantören hade inte möjlighet att hämta materialet 

på arbetsplatsen med kortare intervall från det att arbetsledaren hört av sig. Arbetsplatsen har 

använt sig av en container där det slängdes blandat avfall (se figur 3) vilket också var den 

fraktionen som enligt avfallsentreprenören slängdes mest av i vikt. En arbetsledare tar upp att 

om sortering av en container blivit fel blir den automatiskt klassad som blandat avfall hos 

avfallsentreprenören vilket kan ge missvisande siffror. 

 

Platschefen tar upp att avfallsstatistiken skulle kunna ha använts under korta möten för att ge 

yrkesarbetarna konkreta fakta och på så sätt skapa ett större engagemang. En erfarenhet är att 

säkerställa tillräckligt stor yta under projekteringen för containrar som ger förutsättningar i 

produktionsskedet för lyckad avfallssortering. 

 

Kungsmässan-projektet har hittills 4 vikts-% till deponi.  

  

Figur 3 ”Blandat avfall”-container. 
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5 Resultat och analys 

5.1 Lund-projektet 
Lund-projektet har i ett tidigt stadie haft med en hållbarhetskompetens. Kompetensen har varit 

delaktig i projektets inköpsgrupp och granskat inköpen innan de genomförts. Det har medfört 

att avfallet har kunnat förebyggas vilket har varit en grundpelare i att projektet lyckats med 

sitt mål hittills på 0 kg avfall till deponi.  

 

Projektet har varit sorterande och haft alla avfallsfraktioner som finns, dock har 

avfallsfraktionerna inte alltid funnits samtidigt då avfallet varierar över tiden.  

 

Avfallssystemet med olika checkpoints för avfallet har varit en bra fungerande metod i 

kontroll av avfallet. Genom denna metod har avfallets sortering kontrollerats flertalet gånger, 

som bidragit till att avfall har sorterats rätt i slutänden. De större containrarna utomhus som 

varit ordentligt uppmärkta med symboler och olika språk har gett tydlighet i 

avfallssorteringen.  

 

Att leverantören av t.ex. isolering har varit tillmötesgående i tillbakatagandet av spill och 

överbliven isolering har också varit en grundpelare, isoleringen hade annars löpt större risk att 

hamna på deponi och 0 kg avfall-målet hade inte uppnåtts.  

 

Avfallsentreprenörens sorteringsgrad har också spelat en stor roll för projektet. Vid annan 

avfallsentreprenör hade risken för avfall till deponi ökats. 

5.2 Regionens hus 
Skanskas kontorsprojekt “Regionens hus” i Göteborg har haft en tidig plan på hur ytan skulle 

användas för avfallshanteringen och haft Skanskas Color Palette och “Grön arbetsplats” som 

verktyg för att minimera avfallet. 

 

Projektet har haft de flesta avfallsfraktioner som behövts. I slutet av projektet blandades plast 

tillsammans med brännbart i en container med komprimatorfunktion på grund av platsbrist. 

Skyltningen av containrar har haft symboler men endast text på svenska trots många utländska 

yrkesarbetare på plats.  

 

Under produktionen har arbetsplatsen inte haft en specifik resurs som har haft mer ansvar för 

avfallshanteringen utan varje yrkesarbetare har sorterat själv.  

 

Projektet provade att skicka tillbaka isolering med isoleringsleverantören för återbruk men 

stötte på problematik på arbetsplatsen med brist på rätt påsar, som man kommit överens om 

med isoleringsleverantören, för att materialet inte skulle bli förorenat. Det var också problem 

med att hålla isoleringen fri från föroreningar. Systemet var också nytt för 

isoleringsleverantören som inte hade fått in dom bästa rutiner kring arbetet. Projektet 

upplevde att leverantören inte hämtade isoleringen tillräckligt snabbt efter att man ringt och 

begärt upphämtning. 

.  
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5.3 Kungsmässan 
Kunden tog fram ett miljöprogram där avfallsfrågan om deponi och sortering behandlades 

redan i projekteringsstadiet. Skanska har i sin tur eftersträvat ett mål på nivå 1 på “Skanskas 

Color Palette”. 

 

Några av alla de avfallsfraktioner som finns och behövs har använts under byggnationen. 

Fraktionen “blandat avfall” har funnits på byggarbetsplatsen och därmed finns inte lika många 

andra fraktioner.  

 

Projektet har ett system med mindre lättmanövrerade kärl inuti byggnaden som sedan ställs på 

en uppsamlingsplats där avfallsresursen tar vid. Avfallsresursen ansvarar för logistiken för 

avfallshanteringen. Personen ser till att hämta fulla mindre kärl från samlingsplatsen och 

tömma dem i containrarna med olika fraktioner.  

Containrarna är endast uppmärkta med svensk text på materialbenämningen, inga symboler 

finns.  

 

Projektet har försökt använda sig av leverantöråtertag av isolering men samarbetet fortsatte 

inte då problematik uppstod. Leverantören hämtade inte isoleringsavfallet tillräckligt ofta för 

att det skulle fungera för både byggarbetsplatsen, personalen och leverantören samt att 

proceduren att samla in överbliven isolering var komplicerad.  

 

I Bilaga 4 finns svaren från enkätundersökningen som visar att yrkesarbetarna överlag 

instämmer med vad personerna sagt under intervjun. En förbättring som nämns är att det bör 

finnas fler “starke Arvid” (röda vagnar) på byggarbetsplatsen. 

 

5.4 Lösningsmetoder de olika projekten använt. 
 

Nedan visar en kortfattad tabell över lösningsförslag till minskat avfall till deponi. Där det 

visas vilka metoder som använts under de olika projekten.  

 

Tabell 1. Lösningsmetoder 
 

Lund-projektet Regionens hus Kungsmässan 

Hållbarhetskompetens X   

Utbildning X X X 

System för avfallshantering X  X 

Ej fraktionen blandat avfall X X  

Utnyttjat materialleverantörens 

återtagstjänst 
X X  
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6 Diskussion 
Utifrån de resultat vi erhållit från intervjuer och med hjälp av litteraturstudien har vi kommit 

fram till: 

 

Något som vi förstår har en stor inverkan på om avfall kan förebyggas är med hjälp av en 

hållbarhetskompetens som granskar i tidigt stadie. Hållbarhetskompetensen kan då se till att 

mängden avfall som uppstår minskar och därmed också mängden avfall till deponi.  

 

Att ha små kärl inuti byggnaden som är lättmanövrerade gör det enkelt för yrkesarbetarna att 

slänga det avfall som dom ger upphov till.  

Något som vi speciellt sett är en bidragande orsak till att sorteringen av avfallet på 

byggarbetsplatserna fungerar är att en/flera anställda ansvarat för sorteringen. På det viset har 

avfallet som uppstått löpt mindre risk att hamna i fel fraktion så att fraktionen sedan klassas 

om till blandat avfall hos avfallsentreprenören, därmed finns risk för avfallet att hamna på 

deponi.  

 

Det som tydligt också verkar vara viktigt är återtag av leverantören. Speciellt när det gäller 

isolering, som oftast hamnar på deponi. Det är ett mycket bra sätt att bli av med kg från 

deponi. Systemet behöver dock utvecklas så det fungerar smidigt och enkelt för 

yrkesarbetarna på byggarbetsplatsen. Just nu är denna process ansträngande och kräver 

mycket arbete, därav hållet inte konceptet. Anledningen till att systemet behöver fungera 

bättre på byggarbetsplatsen är för att yrkesarbetarna ska kunna uppfylla leverantörens krav för 

återtag. Nu löper isoleringen stor risk att ändå bli förstörd och inte kunna återanvändas trots 

att byggarbetsplatsen gjort rätt från början.  

 

Från intervjun om projektet i Lund har även avfallsentreprenörens sorteringsgrad känts 

relevant. Om avfallsentreprenören är positivt inställd till sortering och försöker sortera så 

mycket det går eller ställer in sig på total sortering kan projektet lyckas bättre med sin 

sortering och därmed minska avfallet till deponi.  

 

Det som också verkligen borde vara en standard vid det här laget är skyltning av containrar. 

Det känns som det är det minsta företagen kan göra för sina anställda oavsett etnicitet. För oss 

är det nästan en självklarhet att det ska finnas information på containrarna på minst två olika 

språk, förslagsvis svenska och engelska. Symboler är också något som borde finnas överallt 

då det kan bidra till förståelse oavsett språk.  
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7 Slutsats 
Byggsektorn står idag för stora avfallsmängder, i Sverige år 2016 mättes ca 8,9 miljoner ton 

primärt bygg- och rivningsavfall upp. I Sverige så står byggsektorn för 31% av allt avfall som 

uppstått. Enligt Naturvårdsverket når inte Sverige upp till det nationella målet om minst 70% 

återvinning av bygg- och rivningsavfall som ska uppfyllas senast år 2020. 

 

Syftet är att ge en klar bild av hur avfallshanteringen utförs i byggproduktionen idag och var 

byggprojekt kan åstadkomma förbättringar inom produktion och projektering för att minska 

avfallet till deponi. Genom att minska avfallet till deponi ökar chansen att nå nationella målet 

om återvinning senast år 2020. 

 

Metoden som använts är kvalitativ där två intervjuer utförts samt ett platsbesök. 

Litteraturstudien ligger till grunden för väsentlig insikt i avfallshanteringen.  

 

Resultatet visar att ett genomtänkt avfallshanteringssystem bidrar till bättre sortering på 

arbetsplatsen. Med en hållbarhetskompetens i tidigt skede får projektet en bra grund för att 

kunna undvika avfall till deponi. Processen med att skicka tillbaka användbart material till 

leverantören måste bli mer lättarbetat att utföra för yrkesarbetarna på arbetsplatsen.  

 

Resultatet visar att området behöver utvecklas. Lund-projektet har lyckats bäst i 

avfallshanteringen och avfall till deponi. Anledningen till det är hög kompetens i tidigt skede, 

bra avfallshanteringssystem samt bra avtal med leverantörer och avfallsentreprenörer. De 

andra två projekten har fått mer avfall till deponi, samt inte använt alla de metoder som 

använts på Lund-projektet. Regionens hus-projektet har utbildat sin personal men sedan 

endast utnyttjat materialleverantörens återtagstjänst och inte haft fraktionen blandat avfall. 

Kungsmässan-projektet har också utbildat sin personal men sen bara haft ett bra fungerande 

avfallshanteringssystem.    
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Bilaga 1 Lund-projektet. 
Intervjufrågor med svar från hållbarhets- och arbetsmiljöchef via telefon.  

 

1. Hur tidigt har avfallshanteringen kommit upp i projektet? 

 

Jag kan svara för våra delar, vi kommer in vid produktionsplaneringen och inköp och 

framåt. Vi jobbar med avfallsfrågan i tidigaste möjligaste skede, alltså där vår del i 

kedjan startar. Det är ju en framgångsfaktor. 

 

Avfall var en prioritet sedan dag 1 här, sommaren 2014. Vi jobbar förebyggande, lite 

mer som ni är inne på då. Och sortera så långt som det överhuvudtaget är möjligt. Det 

kan vara lite olika uttryck hur man jobbar med det. 

 

Vi planerar ju all produktion, alla arbeten beskrivs i skriftliga dokument i förväg, och 

då har vi allt med där. T.ex. “okej vad kommer den här aktiviteten ge upphov till för 

olika avfallsfraktioner”. Det måste produktionen alltid redovisa som är uppdelade i 

produktionsdelen, dom som bygger och sen är det support där jag tillhör. Alla de här 

produktionsdokumenten (metodbeskrivningarna) går till oss på support för granskning. 

Så det slinker liksom inte igenom utan då säkerställer vi den granskningsprocessen att 

man identifierat olika avfallslagar osv., att det finns med och sådana olika saker. 

 
2. Hur har ni tacklat avfallsfrågan i projekteringen? 

 

Vår del började år 2014. Byggprocessen är helt och hållet vår men det du kallar 

projekteringen ligger hos beställaren. Vi får färdiga ritningar av dem och därifrån tar 

vi vid. 

 
3. Har frågan (om ja) följts upp under byggnationen? (överlämning) 

 

Inte aktuell fråga då personen i intervjun inte varit med i projekteringsstadiet. 

 
4. Har ni sorterat på plats eller har ni haft någon annan som sköter sorteringen 

(köpt ert avfall)? Vilka avfallsfraktioner har ni haft? 

 

Här sorterar alla själva, vi sorterar allt, vi har ingen container som heter blandat avfall. 

Det finns inte, det får inte finnas. Vi har alla fraktioner som vi har behov av, de 

varierar över tid beroende på vad vi bygger för någonting. Vi har t.ex. metall, 

behandlat trä, obehandlat trä, glas, elektronik, kemavfall. Ganska nyligen har vi börjat 

med mjukplast eftersom vi kommit så långt att vi börjat med inomhusarbeten med 

mycket emballage och förpackningar. Sedan har vi också isoleringen. 

 

Ja det är alltid den som själv ska lägga det rätt så att säga, det är inga andra som gör 

det. Sedan har vi en säker kedja eller vad man ska säga för det är klart att det händer 

att folk lägger någonting fel ibland. I synnerlighet behandlat och obehandlat trä kan ju 

vara en sådan grej. Vi har ett system och (vi är ett väldigt stort område här så, vi är ca 

70 ha, så vi har avfall på väldigt många ställen) en organisation för att arbetsledaren 

ringer när det är dags att tömma. Då har den (arbetsledaren) ansvaret att se till att det 

är rätt sorterat i kärlen, annars ska avfallet sorteras om först då. Missas det kommer en 

annan del av vår organisation här och plockar upp det om dem ser att det inte är rätt 

sorterat så då ska avfallsentreprenören inte ta med sig det. Då talar 
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avfallsentreprenören om att kärlet måste sorteras rätt innan dom tar det. Så vi har ju 

våra olika checkpoints eller vad man skall säga. Så att om något blir fel ska det kunna 

rättas till. 

 

Det var ju också förresten när vi upphandlade i det tidiga skedet när vi skulle 

upphandla avfallsentreprenör, att man måste ha rätt avfallsentreprenör för att kunna 

lyckas med det här, att de skulle vara väldigt sorterande. Avfallsentreprenören är 

Ohlsons i Landskrona. Dom har kommit rätt långt när det gäller att hitta lösningar på 

att undvika avfall till deponi, att ta hand om saker där vissa andra sa när vi 

upphandlade att “nej, det där skickar vi till deponi”. Medan Ohlson sa “vi kör en 

mekanisk fragmentering av dem material och sorterar”. Det är också något som man 

måste täcka upp för när man upphandlar avfallsentreprenör. 

 

 
5. Hur fungerar uppsamlingskärlen? vi har läst att det som hamnar först i 

uppsamlingskärlet avgör vad som ska vara i det, stämmer detta och hur fungerar 

det? 

 

Det funkar som så att yrkesarbetarna får själv rulla in så många kärl som behövs till 

sin arbetsplats någonstans till det avfallet som de själva producerar. Det kan vara 

kablar, wellpapp i en för sig, plast i en för sig och sedan har vi ju brännbart också. När 

kärlet är fullt så rullas det ut och ställs på samlingsplatsen och så kommer en annan del 

av organisationen som har som uppgift att transportera och tömma dem i rätt fraktion. 

 

Vi har två parallella system, det ena är inomhus och det andra är utomhus. 

 

Utomhus är det dom stora containrarna, men inomhus har vi vanliga sådana här 

sopkärl (dom på hjul). Dom är inte märkta med fraktion, alla containrar (utomhus) är 

tydligt märkta. 

 

Inomhus så är dem omärkta och det står att det endast är en fraktion per kärl. Och då 

får man utbildning under den här avfallsutbildningen vilka de olika fraktionerna är och 

hur det funkar, det funkar faktiskt bra, ibland sämre och då får man göra en insats där 

så att dem lär sig. 

 

Utomhus har vi informationsskyltar på tre olika språk, samt symboler. Det finns en 

tavla där alla de olika fraktionerna som existerar visas. Sedan behöver kanske inte alla 

finnas där vid samma tidpunkt på grund av olika sorters avfall vid olika tidpunkter. 

Sedan har Ohlsons bett oss att, om det är så att det är mycket av ett visst avfall som 

inte är någon klassisk avfallsfraktion så är det bra att hålla det separat för då har de 

större chans att göra något vettigt av det. Så det kan uppstå helt andra typer av 

container eftersom att vi bygger med just det materialet en period och man sågar av 

lite bitar. 

 
6. Har era leverantörer av material tagit tillbaka det överblivna materialet? 

 

Vi har inte haft en uttalad linje att man har tryckt på att ha leverantörer som tar tillbaka 

sitt material överallt. Men det finns sådana avtal.  Det är väldigt bra när man kan få till 

det. 
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Sedan jobbar vi med inköpsprocessen så att när man upphandlar en leverantör har man 

med avfallsfrågan där. För det kan ju vara t.ex. när vi skulle upphandla isolering, 

mineralull som normalt sett slängs på deponi så visste vi att “okej vi är tvungna att 

handla med de här materialen men vi vill inte ha avfall till deponi” så vad gör vi då? 

 

Då gick vi ut i anbudsprocessen när vi skulle upphandla en leverantör och frågade där 

“finns det någon där ute som kan hjälpa oss att inte behöva ge upphov till avfall till 

deponi?”. 

 

Då hittade vi en leverantör som sa “ja mot att ni att kan hålla ert spill rent och torrt så 

kan vi ta in det i vår produktionsprocess igen och göra ny (isolering)”. Det gör att vi 

måste säkra i vår byggprocess att isoleringen är ren och torrt eftersom de inte kan ta in 

ett material som inte är rent och torrt för det skulle förorena deras nya material, så det 

går ju inte. 

 

Har man sen t.ex. beställt måttbeställda fönster eller någonting specialtillverkat och 

sedan ändras designen och fönstren blev fel (för det händer ibland) så får man inte 

skicka tillbaka det till leverantören. Det hanterar vi i avtalet med Ohlsons där dom har 

ett avtal i sin tur med Malmö Återvinningsdepå, så hela material så, det sköter Ohlson 

åt oss. Bedömer dem att det är säljbart så tar dom det dit. Så vi sköter inte det själva 

men då har man den möjligheten. 

 

Ett annat sätt att jobba förebyggande är ju att gjuta sådana här “legoklossar” av 

betong. Vi skickar inte iväg det som blir över i betongbilen utan det tömmer vi i 

sådana “legoformar”. 

 

Jag tror inte att detta val av leverantör gjorde det dyrare för vårt projekt, inte vad jag 

har hört, det är ingen som har kommit och sagt det till mig iallafall. Vi hade/har ett 

stort fokus på att vi inte ville ha avfall till deponi, så nej jag tror inte att det var en 

prisfråga. 

 
7. Har era anställda generellt en god syn på sortering? 

 

Vi har inte möjlighet att handplocka individer när det gäller underentreprenörer. Utan 

det man kan göra är att upphandla, där vi har krav och avtalsbilagor som ingår i 

avtalet, där finns våra miljökrav med. Detta finns med sedan början det är liksom krav 

så det är inte alls individens engagemang eller “jag känner för det eller inte”, utan det 

är ett krav. Är man här och jobbar så är det de man gör, sedan brukar de flesta tycka 

att det är bra. 

 
8. Vilket avfall finns det mest utav? 

 

Avfallet som det blir mest utav är i vikt metall eftersom det väger mest, men annars så 

är det trä också, det blir väldigt mycket trä. Sedan är det en del brännbart också. 

 
9. Vad är svåraste avfallet att bli av med? (mest problem med) 

 

I och med att vi har avtalet med Ohlsons så finns inget problem med att bli av med 

avfallet. 
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10.  Vilka brister i avfallshantering har du erfarenhet av i tidigare byggen? 

 

Brister som har erfarits tidigare är väl när det sorteras fel, det är nog det vanligaste. 

 

Ambitionsnivån kan vara väldigt olika, vi har ju höga ambitioner och har liksom alla 

fraktioner som behövs, vi ser till att ta hit dem.  Det kan vara en lägre ambitionsnivå 

på andra mindre projekt. De har inte så många fraktioner eller att man tycker att det är 

helt okej att ha en fraktion som är blandat, och det tycker inte vi. Ett mindre projekt 

har inte kompetensen på projektet att det granskas, men då blir det efter dem 

resurserna som finns. 

 
11. Har ni lyckats bli av med detta i projektet? 

 

Man väl säga att utifrån vår ambitionsnivå har vi ju lyckats bäst medan någon annan 

kanske inte har misslyckats eftersom de inte hade en högre ambitionsnivå. Sedan är 

det att leva upp till sin ambitionsnivå och då kommer man till sorteringen, och ja alltså 

planering, att tänka förebyggande, där har väl vi tagit ett antal steg längre än vad som 

är normalt. Man har någon med hållbarhetskompetens i det tidiga upphandlingsskedet, 

som att jag sitter med vår inköpsgrupp 1 ggr/månad och går igenom alla kommande 

köp. Sedan är det upp till mig att identifiera “ah men här kan det vara någon form av 

hållbarhetsfråga” (det gäller inte bara avfall). Så det är liksom ett arbetssätt vi har här 

som inte är det vanliga. Vi går lite längre där och då kan man nå bättre resultat ju mer 

som förbereds. 

 

Vi har satt som mål att vi inte ska ha något avfall alls till deponi. Och det har vi ju 

lyckats hålla i 5 år, och då måste man förebygga, för den dagen man står här med ett 

avfall till deponi så har man liksom inget annat alternativ utan då har man ju redan 

skapat det avfallet.   

 
12. Ser du några förbättringsmöjligheter i avfallshanteringsprocessen i Lund-

projektet - något som kan utvecklas? 

 

En förbättringsmöjlighet var att ta in en separat fraktion för mjukplast, både färgad 

och ofärgad. Samma gäller för frigolit. 

 

 Även handhavandet kunde varit bättre, att få alla att alltid göra rätt, varje individ ska 

slänga rätt. Byggnationen omfattas av många olika människor med olika tänk runt 

avfall. Kulturen i sig hade kunnat förbättras. 

 

 Den obligatoriska utbildningen för alla som ska sortera avfall skulle kunna vara en 

form av E-Learnings utbildning som individerna genomgått innan dem anländer till 

byggarbetsplatsen. Om utbildningen hade varit en E-Learnings utbildning hade olika 

språk kunnat använts. Under utbildningen som individerna genomgår nu så finns tolk 

tillgänglig. 

 
13. Vilka har fått utbildning i avfallshantering? Har varenda arbetare i 

produktionen gått utbildningen? 
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Vi har en obligatorisk avfallsutbildning för alla som ska jobba. Så den måste alla gå 

igenom. 

 
14. Vad omfattas utbildningen av? varierar den sig beroende på arbetsuppgifter? 

 

Utbildningen är av kortare typ, ca 30min där man går igenom olika fraktioner och hur 

man hanterar det avfallet man får, samt de olika systemen med märkta och omärkta 

kärl. Lite information om var det tar vägen sen och vad som händer med det sen, att 

det återvinns och varför man gör det (lagstiftningen, avfallstrappan). Alla får samma 

utbildning, alla som behöver den och ska sortera avfall i produktionen får samma 

utbildning. 

 
15. Och hur mycket tror du utbildningen har bidragit till era hittills 0kg avfall? 

 

Utbildningen av anställda är ganska så viktig, den är inte avgörande för 0kg till deponi 

eftersom den måste förebyggas tidigare. Utbildningen är mer avgörande för hur vi 

sorterar och varför vi gör det. 

 

Anledningen att vi lyckas med 0 till deponi är för att vi har supportfunktion och 

kompetens på plats på projektet och att vi får vara med i så tidigt skede som möjligt 

och helt enkelt jobba förebyggande. 

 

Att vi lyckas med 0 till deponi är på grund av förberedelserna. 

Att vi lyckas med att sortera rätt är på grund av utbildningen. 

 
16. Vems initiativ var det att ha ett mål med 0kg avfall? 

 

Det var mitt initiativ att jobba mot 0kg avfall. Skanska vill ju också ha det målet 

långsiktigt men att vi här skulle ha det målet kom vi själva på. Från första början var 

inte 0kg avfall målet eftersom jag inte visste vad som skulle vara realistiskt och 

möjligt. Utan vi gick in för att vi inte ville ha avfall till deponi, sedan jobbade vi 

stenhårt på det och sedan när det hade gått år så visade det sig att “ojdå vi har klarat 

ett helt år här! då kan vi väl klara ett till.”. Så det var egentligen med lite erfarenhet i 

bagaget som vi vågade sätta det stentuffa målet. Så det var inte förens efter ett år som 

vi satte det målet, och då vart det väldigt tydligt för alla att då kan man inte komma 

med minsta lilla grej. Det tydliga målet har säkert hjälpt oss, det blir väldigt tydligt för 

alla. 

 
17. Hur säkerställer Skanska att underleverantörer följer målet med 0kg avfall? 

 

Vi har inspektioner varje dag på olika delar av ytan, vi är ute och kontrollerar varje 

dag, arbetsmiljö och miljöronder som vi kallar det. Då tittar man på avfallets sortering 

och så, där upptäcks det i sådana fall. Kultur och värderingar är något som vi jobbar 

med väldigt mycket med här, det är också en del av introduktionen i att komma hit. 

Alltså vi är ett grönt profilprojekt, och det ska alla bidra till osv. Och jag tycker nog 

generellt att det brukar funka bra, sedan finns det ju undantag ibland men då noteras 

det. 
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Bilaga 2 Regionens hus. 
Intervjufrågor med svar från kvalité- och miljöansvarig via telefon.  

 

1. Generell info om projektet, vad för slags entreprenad? hur tidigt har Skanska 

kommit in i bygget/projektet?  

 

Det här är en totalentreprenad och det är ett partneringprojekt. Här har man jobbat 

tillsammans redan från början, entreprenörer, beställaren och vi på Skanska. 

 

2. Har ni haft projekteringen? Hur mycket har avfallshanteringen planerats i 

projektering?  

 

Vi har varit med redan från projekteringsstadiet och det har underentreprenörer också 

varit, man har jobbat tillsammans helt enkelt. 

Det har kommit upp tidigare men jag var inte här förens det hade pågått ett tag, jag har 

inte själv varit med från början. Skanska har dels ett system där man säger att man ska 

ha “gröna arbetsplatser” och det är bestämt i tidigt skede vilken nivå man skulle ha i 

projektet och i det ingår avfallshantering, energisnåla bodar och massa sådana saker. 

Sen så är beställaren väldigt miljömedveten och har höga miljökrav så dom hade krav 

redan från början. Man ville certifiera byggnaden som “miljöbyggnad guld” och det 

håller jag på med nu. Där har jag tillhandahållit avfallsstatistik så det här har funnits 

med hela tiden. Skanska i sig är väldigt måna om miljö och har egna mål genom “grön 

arbetsplats” där vi hade som mål att ligga på silver vilket är näst bäst. På gröna kartan 

har vi sett att projektet inte kan nå högre nivå än 2. 

Vi hade också som mål att klara 5% deponi av alltihopa.  

 

3. Hur tänker ni i valet av leverantörer? Hur många erbjuder att ta tillbaka 

överblivet material? 

 

Efter ett tag så framkom det att Paroc isolering går ju att återanvända så då startade vi 

upp det och samlade ihop i stora säckar.  

Det var inte så att det flöt på så bra, men vi gjorde det och dom ställde upp på det men 

sen så var det så att isoleringsleverantören hade inte gjort det här så mycket förut så 

dom hade ingen bra rutin heller på det. Men vi kom överens om att ha genomskinliga 

säckar och när det var en viss mängd så att vi ansåg att det var i vägen ringde vi och 

dom hämtade. Det tog ju någon dag sådär och sen någon gång så var det att vi inte 

hade genomskinliga påsar och någon stoppade fel någonstans så det blev inte superbra. 

Det där behöver utvecklas för det materialet kan återanvändas. 

 

4. Har ni märkt upp containrar någonting?  

 

Vi hade märkt upp dom med bilder och svensk text men inte med olika språk. Det kan 

man ju tänka på, sen så har vi försökt olika saker, pratat med dom ibland men det är 

ganska mycket jobb med det. Minimera materialförbrukningen får man tjata på och det 

hade beställaren som krav att man skulle använda så lite material som möjligt. 
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5. Hur har förvaringsmöjligheterna av containrar/fraktioner varit på arbetsplatsen 

(funnits yta/plats för detta)? 

 

Det har varit ganska trång men det var välordnat och fint, vi ställde containrarna 

bredvid varandra. Sen så gjorde dom en ramp så det gick bra att gå upp med 

skottkärror på och så var det räcken där som man kunde hänga skyltar på. Nu i slutet 

så skulle man göra iordning markarbetet där dom stod så då fick vi flytta dom, man 

kan ju inte styra hur stor arbetsplatsens yta är och ofta är det trångt.  

 

6. Har ni stött på platsbrist under projektets gång? var det väntat? hur löstes det? 

 

Det vi gjorde var en grej för plast och wellpapp. Plast är egentligen en ganska stor del 

i slutet när det kommer material till arbetsplatsen. Plast tar väldigt stor plats 

volymmässigt för det är ett väldigt luftigt material och då hade vi inte plats för det. Vi 

tog en större brännbar container med komprimator och då kunde man komprimera 

materialet, då behövde vi inte köra lika ofta från byggarbetsplatsen. Plasten 

komprimeras tillsammans med andra saker så att det känns som att det var bra på sitt 

sätt, en del har frågat varför vi inte hade plasten för sig och det var utrymmesskäl just i 

slutet. 

 

Sen så var det wellpapp, då gjorde vi så att vi tog hit mindre kärl som var lika stora 

som dom man har för privat avfall. Sådana tog vi hit nära byggboden så vi kunde 

slänga wellpapp för allt material som kom. Däremot hade vi inte en med balpress för 

vi hade inte plats. Sen om den står ute blir det blött och så måste man ha en person 

som sköter om den. När den är full ska man flytta balarna och ha dom någonstans, för 

man skickar inte iväg varje bal för sig så det valde vi att inte ha. 

 

7. Hur hanterar ni ert avfall, har ni sorterat på plats eller har ni haft någon annan 

som sköter sorteringen (köpt sortering)? Vilka avfallsfraktioner har ni haft? 

 

Vi har sorterat på plast men på stora byggen tycker jag man ska ha någon som sorterar 

så det blir jättebra. Vi har inte haft en specifik person för det men vi har haft någon 

som har haft koll och så. Vi har uppmanat yrkesarbetarna att aldrig gå tomhänta utan 

hela tiden uppmanat att gå med något som dom kan slänga. Det är något som måste 

tjatas och informeras hela tiden och man kan hålla på med detta väldigt mycket och 

det är viktigt.  

 

Vi har haft olika fraktioner, brännbart, trä, metall, gips och miljöcontainer (små duttar 

av olika material). Nära huset har vi haft både wellpapp, kontorspapper, men inte 

kompost för hushållsavfallet. Vi vill inte ha blandat avfall så vi har inte haft container 

för blandat utan vi har haft för brännbart och sådant som kan gå åt. Åt fyllnadsmassor 

däremot såg vi att det blev fel ibland, samt han som skötte om avfallshämtningen sa 

fel ibland när dom hämtade det. Ibland var det brännbart container men någon hade 

slängt i annat så då klassar dom om det hos avfallsentreprenören. Det är sådant vi 

hållit på med våra underentreprenörer om, och då är det folk från olika länder och vad 

dom förstår och inte förstår ibland.  
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8. Ser du några förbättringsmöjligheter i avfallshanteringsprocessen på ditt 

projekt? något som kan utvecklas? 

 

När jag ville göra förändringar med avfallshanteringen vid NRH diskuterade jag med 

Skanskas yrkesarbetare så att det skulle fungera ute på arbetsplatsen. Under Skanskas 

”Gröna Vecka” som är årligt återkommande finns möjlighet att informera bland annat 

om detta. År 2018 satte vi upp en idé-låda där arbetarna fick komma med synpunkter. 

Därifrån kom idén om komprimator och att återanvända isolering. Årets Tema för 

“Gröna Veckan” varierar och då likaså utbudet av olika webinarer eller föreläsningar. 

Idag har vi erfarenhetsåterföring utav detta projekt. Synpunkter som framkommit om 

avfallshantering är bland annat: 

 

● Bra att vi tog hit en stor container (20 kbm) med komprimator för brännbart. 

● Vi skulle haft en separat container med komprimator för plast. 

● Att samla wellpapp i en balpress är svårt eftersom den inte kan stå ute och en ansvarig 

person måste finnas. 

● Systemet att samla in och återanvända Parocs isolering var inte bra men hoppas att 

avfallsentreprenören utvecklar detta. 

● Om man skall använda sprutisolering på någon byggplats framöver kan de mala ner 

och återanvända bitar av isolering som blivit över direkt på arbetsplatsen. 

● Fungerade väldigt bra med rampen och räcket som vi byggde där containrarna stod på 

rad. 

● Skyltar som beskriver avfallsfraktion skall hänga på räcket, inte på containern som 

byts ut. 

 

9. Har all personal på arbetsplatsen genomgått någon utbildning där 

avfallshanteringen togs upp? 

 

All Skanskas personal får utbildning i avfallshantering. Detta ingår i utbildning ”Grön 

arbetsplats” som finns som E-Learning. Kort information Miljö (KIM) kan Kvalitets- 

och Miljösamordnaren tillhandahålla lite nu och då t.ex. vid fredagsfikat. Man skall 

infoga korta utbildningar. 

  

I samband med arbetsplatsintroduktionen som samtliga underentreprenörer får första 

gången de kommer till byggarbetsplatsen handlar en liten del om avfallshantering. 

Problemet är inte Skanskas egen personal utan att det är så många olika 

underentreprenörer där inte alla kan svenska. 
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Bilaga 3 Kungsmässan 
Intervju med Platschef, avfallshanteringsansvarig samt medarbetare.  

 

1. Generell info om projektet, vad för slags entreprenad? Hur tidigt har Skanska 

kommit in i bilden? 

 

Totalentreprenad med partnering, den andra partnern har mycket ansvar för det 

arkitektoniska medan vi på Skanska står för produktionen.  

 

2. Hur mycket har avfallshanteringen planerats i projekteringen? 

 

Det här (Kundens miljöprogram) är ett viktigt dokument. Det är kundens krav eller 

kundens ambition när det gäller miljö, där har man deponibitar och avfallsbitar. Den 

har alla projektörer som en förutsättning. Har beställaren ingen ambition alls så är det 

bara Skanskas man kan gå på och i det här fallet känner vi att vi har högre ambitioner 

än vad beställaren har.  

 

Initialt det här med tanken att ha tillräckligt med plats, har vi i tidigt skede berättat för 

kunden hur stor plats vi behöver på projektet, här har vi fått ytor så vi har plats. Det 

som kommer in i ett projekteringsstadie är när projektet har platsbrist, när det krävs 

yta behöver dom tänka till i projekteringsstadiet men dom sitter aldrig i det stadiet och 

tänker hur vi ska sortera, vilka kärl vi ska ha och hur vi ska få ut det. 

 

Mer förutsättningar, så man redan i ett tidigt skede bildas en vetskap om vad kraven 

är, ambitionerna, hur ska vi jobba med det här, så att hela gänget jobbar på sammas 

sätt. 

 

3. Hur hanterar ni ert avfall, har ni sorterat på plats eller har ni haft någon annan 

som sköter sorteringen (köpt sortering)? Vilka avfallsfraktioner har ni haft? 

 

Vi sorterar här på plats, vi har brännbart, gips, betong, metall, trä, isolering och 

tryckimpregnerat trä.  

 

Vi har haft för mycket markarbeten. Vi hade svårt att hantera både fordon och oss 

själva och allting. Det var svårt. Efter det har vi fler sorteringar, för att göra möjlighet 

till sortering.  

 

Man kan beställa en tjänst från avfallsentreprenören att dom ställer ut ett visst antal 

stora kärl som yrkesarbetarna går och slänger sitt så kommer dom en till tre gånger i 

veckan och tar ner det och slänger och sorterar, men det kostar. 

 

Anledningen att vi sorterar isoleringen som vi gör är för att det dels inte ska blåsa 

omkring och dels för att det inte ska bli blött. Kommer dem och tömmer containern 

och den är öppen så regnar det i den, då regnar det ju ⅓-del mer i den än vad det borde 

göra. Och betalningen sker per vikt. Det är samma med gipsen, den är också täckt för 

att den inte ska bli för blöt och bli väldigt tung. 
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Vi utnyttjar vår avfallsentreprenör för att göra den nödvändiga sorteringen, utöver den 

sortering som vi gör på arbetsplatsen.  

 

Under vår ”ordning och reda”-kurs kom vi fram till att vi behöver bli bättre på att 

sopsortera på kontoret. Avfallshanteringen från bodarna, så vi tänkte att vi börjar här 

inne. Detta åtgärdade vi med att vi tryckte upp skyltar som vi fick precis igår. Nästa 

steg är att få med yrkesarbetarna, alla slänger plast och burkar i en, städerskan tar ut en 

påse. Om vi då ska ha 4 stycken kärl i varje bod blir det 40st sopkärl som vi skulle 

anlita en städare att ta ut 2 gånger/vecka. Då är vi där igen med det här med plats, 

pengar och resurser osv. 

Vi har två kärl som är tydligt uppmärkta och när dom står i ett flöde här utanför där 

folk går fram och tillbaka då slänger man bara utan att titta. Allt hamnar i samma. Så 

nu ska vi ställa återvinningskärlen så att de anställda aktivt måste gå bort och sortera. 

Det är så det måste vara för att det ska fungera.  

 

4. Hur tänker ni i valet av leverantörer? Föredrar ni leverantörer som tar tillbaka 

spill eller tar ni den billigaste/dyraste? 

 

Vi kan skicka tillbaka isolering. Det är bara det att det är ganska kostsam sortering. 

Det ska sorteras i säckar och det var jättemycket jobb med det. 

Det var en massa säckar som isoleringen skulle läggas i, samt speciella säckar. Det var 

väldigt tunghanterligt.  

 

Det är något som måste ske genom den ordinarie avfallsentreprenören, som särskiljer 

detta. Det måste vara enkelt för oss att göra.  

Ska det vara sådan hämtning så är det inte som det är nu att man bokar tömning och 

avfallsentreprenören kommer och hämtar dagen efter. Leverantörerna kör inte sådana 

turer så ofta, så det blir ju 3 veckor/1 månad innan man skulle boka upp en sådan 

hämtning och då låg det där. Det är speciella säckar, det ska ligga torrt, dem kommer 

ganska sällan och det måste vara lite volymer för att dem skall hämta.  

 

Tror att vi också egentligen kan skicka tillbaka gips på något sätt men det är inget vi 

gör. 

 

5. Vilket material slängs det mest utav? 

 

Vi får statistik från vår avfallsentreprenör så vi kan se vad vi har slängt och hur 

mycket. Vi har fått följande (där 1 är mest): 

1. Fyllnadsmassor 

2. Blandat avfall 

3. Skrot & metall, träavfall obehandlat (omålat) 

4. Brännbart avfall (näringsliv) 

 

6. Vad är svåraste avfallet att bli av med? 
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Vi har miljöfarligt avfall, vi har kemikalier, olja och det kan vi ju inte blanda med det 

andra. Det är väldigt små mängder.  

Dom tar ju allt vi lägger i containrarna men sen kostar det olika. 

 

7. Vilket avfall vill man ha minst av?  

 

Blandat avfall, det är därför det är bra att ha så många containrar som möjligt så man 

kan sortera.  

Ibland får man överväga en hantering, man kan lägga hur mycket tid som helst på 

detta.  

 

Sen mot beställaren skulle man kunna visa upp att om man lägger dom här pengarna 

på att ha någon som sorterar innan man slänger, sparar man si och så mycket pengar. 

Dom vanliga containrarna kostar 2.000kr att tömma och hittar avfallsentreprenören en 

gipsskiva i containern kostar den 7.000kr bara för att containern klassats om som 

blandat avfall. Kan man visa att det är värt dom här 200.000kr med ett extra kärl och 

en resurs och att det annars kostar 400.000kr i avfallsdeponi. 

 

8. Har ni utbildat de anställda i någon utsträckning för att de ska sortera 

mer/bättre? 

 

Vi har med introduktionen här för alla som börjar jobba här. Det rullar massa bilder på 

hur avfallshanteringen fungerar osv. Där har vi ju med avfallsentreprenörens 

“vikupp”-folder bland annat. 

 

9. Vilka brister i avfallshantering har du erfarenhet av i tidigare byggen? 

 

Att man inte har skapat de här förutsättningarna, det är för trångt. Mitt i projektet är 

det svårt att skapa bättre förutsättningar, det måste planeras innan. Så hade vi sagt från 

början (det är jätteviktigt med parkeringsplatser det är det dem lever på) ”ah men vi 

kan dra ner på det här” så hade det eventuellt varit till bekostnad av utrymme för 

sortering. 

 

Eller att man inte har ambitionen. Man skiter i det, det är bara pengar. Man ser det 

bara som en kostnad, kostnad, kostnad. 

Man ser att det här med miljö är kostsamt bara. Istället för att se att det är ”ordning 

och reda” och då blir det ordning och reda i huvudet och överallt. 

 

10. Ser du några förbättringsmöjligheter i avfallshanteringsprocessen på ditt 

projekt? Något som kan utvecklas? 

 

Vi skulle kunna haft bättre fokus på redovisning av avfallssiffrorna. För att skapa ett 

engagemang, för arbetsgrupper osv.  

 

Jag också skulle kunna tänka mig att en hög prefabriceringsgrad eller att man gör 

mycket på fabrik, det skulle kunna minska avfallet, då gör man det under mer 

kontrollerade förhållande. Att bygga på fabrik i färdiga element, köra hit det och sätta 
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upp det såklart det blir mindre avfall.  

 

Om man väljer att köpa exaktkapad gips så allt går in utan att skära något, det skulle 

kunna vara med i ett tidigt projekteringsstadie med kunden, att om dom vill ha ett visst 

mått på väggen kan vi föreslå något annat som går att beställa som färdiga skivor. 

 

11. I hur många steg sorteras avfallet (inom Skanska)? 

 

Strukturen i det här är att vi har kärl uppe på våningarna där folk lägger de olika 

fraktionerna, så kör (Kristian som är) en resurs och tar hand om sorteringen. 

Så vi har en resurs som inte bara håller på med avfall utan även annat, det är en 

jätteviktig del i det här för ska var och en dra ner sina saker och slänga så blir det 

dåligt hanterat. Resursen har bra koll på var det ska slängas. Samtidigt som resursen 

håller på har han en överblick när det är dags att tömma och bokar då tömning.  

 

Om det inte ligger sorterat får dom titta vår resurs i ögonen för han sitter i samma bod 

som yrkesarbetarna. Det är värre än om man har någon underentreprenör som kommer 

och klagar, men här är det ett gäng. Här sorterar vi och skapar förutsättningar och 

resursen servar dom och sorterar åt dom så det minsta man kan begära är att 

yrkesarbetarna inte slänger helt blandat.  
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Bilaga 4 Enkätundersökning Kungsmässan 
1. Är det viktigt för dig att avfallet blir sorterat? 

(skalan är från 1–5 där 1 är inte alls viktigt och 5 är mycket viktigt) 

 

 

 
 

2. Varför är det viktigt för dig? (markera endast 1 (det viktigaste) alternativet) 

 

 
 

 

 

 

3. Hur tycker du att avfallssorteringsmetoden fungerar? (du lämnar avfallet på en 

pall/i en röd vagn eller liknande och Kristian hämtar upp avfallet och ser till att det 

kommer i rätt fraktion/container, skalan är från 1–5 där 1 är inte bra och 5 är 

mycket bra). 
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4. Gör denna metod (som nämnts ovan) det lättare för dig att få ditt avfall 

sorterat än om du skulle sortera det själv för att sedan ta det till rätt 

fraktion/container? (skalan är från 1–5 där 1 är svårare och 5 är lättare) 

 

 
 

 

 

 

 

 

5. Gör metoden det lättare för dig att bidra med en ren och ordningsam 

arbetsplats/arbetsmiljö? (städar du oftare pga. denna metod? (skalan är från 1–5 

där 1 är svårare och 5 är lättare) 
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6. Finns det några förbättringar som skulle kunna göras för att underlätta 

avfallshanteringen för dig? (om ja, vad?) 

 

“Förbättringar kan alltid göras. Fler tydligare kärl. Helt enkelt att göra det svårt 

att göra fel.” 

 

“Att fler tomma starke Arvid står plan” 

 

“Fler röda Arvid” 

 

“Lite glada ord när gubbarna slänger i rätt binge t.ex. bra jobbat, snyggt, kanon” 

 

“Fler röda vagnar (Arvidar) på bygget. 5st per arbetspar. 

- Trä 

- Brännbart 

- Isoleringsavfall 

- Plåt 

- Gips” 

 

“Att någon annan städar” 

 

“Att ha containrarna närmare så vi kan tömma själva” 

 

“Fler starke Arvid vagnar att sortera i” 

 

 

7. Har genomgången av sortering i de olika fraktionerna/containrarna hjälpt 

dig att förstå hur du ska sortera? (skalan är från 1–5 där 1 är inte alls viktigt och 

5 är mycket viktigt) 
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8. Känner du att medarbetarna runt dig har samma mål med 

avfallshanteringen och vill göra bra ifrån sig angående avfallet? (skalan är från 

1–5 där 1 är överlag oeniga och 5 är överlag samma mål/vision) 

 

 

 

 


