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“Questions remain, however, as to whether the industry is culturally 
prepared for the collaborative relationships necessary to engender 

radical improvements in waste minimization performance. 
It demands that all stakeholders recognize the crucial importance of 
reducing the industry’s contribution to landfill and integrate their 

work practices to address the situation.” 
Andrew R.J. Dainty and Richard J. Brooke 
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Sammanfattning 
För att möta dagens och morgondagens miljökrav måste byggbranschen se över 
sina arbetsmetoder för hjälpa till att minska påfrestningen på vår miljö. För att 
lyckas med detta måste arbetet med att minska mängden avfall vara ett 
prioriterat mål för både företag och individ. 

Syftet med detta examensarbete är att belysa de metoder och tillvägagångssätt 
som finns för att minska mängden avfall och genom detta hjälpa JM med 
miljömålet att sänka mängden avfall från byggproduktionen. Följande 
forskningsfrågor formulerades: 

• Vilka fraktioner bidrar mest till vikten av avfall? 
• Vilka byggdelar bidrar till mest avfall? 
• Hur kan mängden avfall minskas? 

Detta arbete studerar data och kalkyler från ett avslutat projekt i Käglinge, 
söder om Malmö i Skåne, som utfördes av JM AB. Med dessa data har 
mängden material som beställts, mängd som slängts och vad materialet kostat i 
inköp beräknats. En litteraturstudie genomfördes för att undersöka vilken 
relevant information som redan fanns och ta fram de tillvägagångssätt som är 
lämpliga att granska närmare, till exempel vikten av stöd från ledningen och 
motivation för att uppnå mål.  

De största avfallsfraktionerna i projektet var gipsskivor och virke. Gipsavfallet 
genererades nästan uteslutande vid stomkompletteringen och virkesavfallet 
uppstår vid bland annat byggnationen av stommen och yttertaket. 

Nyckelord: reducering av avfall, avfallsreducering, avfall från byggproduktion, 
minskning av avfallsmängd från byggproduktion, produktion av 
småbostadshus. 
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Abstract 
To be able to face the environmental requirements of today and tomorrow, the 
construction industry need to review their working methods as a step in 
lessening their load on the environment. To succeed in this matter, the work to 
minimize the waste has to be a highly prioritized prospect for both companies 
and individuals. 

The purpose of this thesis is to cast light on the methods and procedures that 
exist to reduce the amount of waste, and through this help JM AB with their 
environmental goals to reduce the amount of waste they generate in house 
production. The following research questions were formulated: 

• Which waste fractions contribute the most to the waste weight? 
• Which parts of the building contribute with the most waste? 
• How can the amount of waste be reduced? 

This rapport studies data and calculations from a finished project in Käglinge, 
south of Malmö in Skåne (Sweden), which was carried through by JM AB. 
Using this data, the amount of material ordered for the project, the amount 
thrown away and the purchase price was calculated. A literature review was 
conducted to gather information about existing methods and procedures, for 
example the need for motivation at the construction site and the visibility of the 
managements support. 

The most dominated waste fractions in the project was plaster and wood. The 
plaster waste was produced at the frame complement and the wood waste was 
produced mostly at the production of the frame and the roof. 

Keywords: reduction of waste, waste reduction, reduction of waste from 
construction sites. 
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Förkortningar & förklaringar 
Avfall Avfall definieras i denna rapport enligt NE.se som 

”föremål, ämne eller substans som ägaren gör sig av med 
eller är skyldig att göra sig av med” 

BOA Boarea [m2] är den bruksarea för utrymmen helt eller delvis 
ovan mark inrättade för de boende. 

BTA Bruttoarea [m2] är den totala arean för hustypens 
byggnaders samtliga våningsplan mätt från utsida fasad och 
som har tillräcklig våningshöjd (>1,9 m). Källarplan och 
tillgängligt vindsplan är medräknat. 

JM Om inget annat anges syftar JM på JM AB Region Syd och 
Region Malmö. 

BD Förkortning av Byggdelar som är JMs uppdelning av 
byggnadernas delar (stomme, yttertak, stomkomplettering 
etc.). Se ”Bilaga 2 – Förklaring av Läge och BD” för mer 
information. 

Läge Lägen är JMs fördelning på olika hustyper och byggnader 
inom ett projekt. Se Bilaga 2 – Förklaring av Läge och BD” 
för mer information.  

Käglinge JMs projekt i Käglinge om inget annat anges. 

Sysav Förkortning för företaget ”Sydskånes avfallsaktiebolag”. 

Ramneskogs Förkortning för företaget ”Ramneskogs Emballage & Skrot 
AB”. 

Fraktion Om inget annat anges syftar fraktion(er) på 
avfallsfraktion(er) (brännbart, virke, mineraliska massor 
osv.).  

Konfektionering Måttbeställning av material 

LTU Luleå tekniska universitet 

Tippavgift Den avgift per ton avfall och fraktion avfallsentreprenören 
tar.  

Hämtningsavgift Den avgift avfallsentreprenören tar för att komma och 
hämta en container. 
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1. Introduktion 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden och syftet till detta examensarbete samt 
de avgränsningar och metoder som varit gällande. 

1.1. Bakgrund 

Trots att byggbranschen genererar en stor del av avfallet, Figur 1, har den varit 
långsam med att ta till sig mer miljövänliga alternativ som redan finns. Under 
flera årtionden har deponi varit det smidigaste och billigaste alternativet men 
nu blåser förändringens vindar i världen och vikande resurstillgång, global 
uppvärmning, ökad förorening i naturen, ökad befolkningsmängd och en mer 
miljömedveten befolkning tvingar branschen att anta en mer ansvarsfull attityd 
till naturen. (Teo & Loosemore, 2001) 

 
Figur 1: Näringslivets bidrag till avfallsmängderna i EU-länderna. (Eurostat, 2009) 
 

Avfallshanteringen är komplicerad i byggproduktionen på grund av den 
komplexitet och variation som varje projekt har, samt den skiftande geografin 
vid varje projekt. De fördelar som fås genom att lösa dessa problem blir dock 
mer och mer erkända i form av bättre PR, säkrare byggarbetsplatser, högre 
kvalité på produkterna och service, samt effektivare produktion. (Teo & 
Loosemore, 2001) 

Byggbranschen har fram till 1950-talet varit bra på att ta hand om det spill som 
skapades vid byggnation men efterhand som priserna för materialet sjönk och 
metoderna blev billigare lades mindre vikt vid materialeffektivt byggande och 
spillet hamnade på deponi. (Martinsson & Pålsson, 2008) 

Avfallsstatistikförordningen från EU säger att byggsektorn vartannat år ska 
rapportera in mängden avfall i åtminstone 31 olika fraktioner varav 14 berör 
farligt avfall. Detta kräver att alla de cirka 70 501 varav 4 641 har mer än 10 
anställda (siffrorna är från 2006) företag i branschen rapporterar in sin mängd 
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avfall. Byggsektorn saknar incitament för att mäta avfallet i den utsträckning 
som krävs. (Ek, Junestedt, Kock, Ljunggren-Söderman, & Szudy, 2009) 

Vid Malmö högskola har det tidigare gjorts ett examensarbete, i samarbete med 
framförallt JM men även Skanska, Peab och NCC, som behandlade 
avfallshanteringen på byggarbetsplatser med syftet att undersöka hur 
avfallshanteringen fungerar på olika projekt. Slutsatserna var att huruvida 
källsorteringen lyckas eller inte beror till stor del på platsledningens 
engagemang och företagets mål. Den största anledningen till att källsorteringen 
kommer i skymundan är stress, tidsbrist och okunskap. Undersökningen visar 
att det finns ekonomiska vinster med god källsortering utöver de miljömässiga. 
(Martinsson & Pålsson, 2008) 

1.2. Syfte och mål 

Syftet och målet med examensarbetet är att analysera vilken typ av avfall som 
uppkommer vid produktionen av småbostadshus och att föreslå åtgärder för att 
minska avfallsmängderna från produktionen. 

1.3. Forskningsfrågor 

1. Vilka fraktioner bidrar mest till vikten av avfall? 
2. Vilka byggdelar bidrar till mest avfall? 
3. Hur kan mängden avfall minskas? 

1.4. Avgränsningar 

Rapporten kommer att behandla produktionen av småbostadshus. 

Rapporten behandlar endast ett utvalt projekt hos uppdragsgivaren JM region 
Syd och region Malmö. 

I rapporten studeras endast nyproduktion då JM endast har nyproduktion. 
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1.5. Intressenter 

Då examensarbetet är utfört på uppdrag av JM, som representeras av André 
Ilvemark, får de ses som arbetets huvudsakliga intressenter. 

Examensarbetet är även den avslutande delen av författarens utbildning vid 
Luleå tekniska universitet och därför ligger det i både författarens och 
universitetets, som representeras av examinator och handledare, intresse att 
arbetet håller tillräckligt hög kvalité för att bedömas som godkänt 
examensarbete. 

Författarens förhoppning är även att aktörer i byggbranschen kommer att ha 
glädje av detta examensarbete för att minska påfrestningen på miljön eller som 
grund till djupare forskning. 
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs hur forskningsfrågorna besvarades, vilka felkällor som 
fanns och hur bearbetningen av informationen skedde. 

2.1. Forskningsdesign 

Niclas Andersson och Jan Borgbrant delar in byggforskningen i fyra olika 
grupper i sin bok ”Byggforskning – processer och vetenskaplighet”: 
 
 Förändringsinriktad 
 Utvärdering 
 Teori- och modellutvecklande 
 Utprövande 

 
Denna rapport är grundad på utvärderande forskning. Kärnan i arbetet är att 
utvärdera avfallshanteringen i ett projekt och ta fram förslag på förbättringar. 

För att kunna göra en utvärderande forskning bör det finnas en mycket tydlig 
formulering av objektet som ska utvärderas. I detta fall sker det med hjälp av 
uppställda mål, syften och de tre forskningsfrågorna. 

2.2. Metod för datainsamling 

Det finns två metoder för informationsinsamling. Den ena är att samla 
information som kan beskrivas med siffror och den andra är att beskriva något 
med ord. Den första bygger på matematik och statistik och den andra bygger på 
hur människor uppfattar en viss företeelse. Den tolkningsbaserade metoden 
kallas kvalitativ metod. Och använder sig inte av siffror utan av verbala 
formuleringar. Den matematiska metoden kallas kvantitativ metod och under 
denna grupp sorteras alla som utmynnar i numeriska observationer eller kan 
beskrivas med sådana. (Patel & Davidson, 2003) 

I denna rapport används båda metoderna, kvantitativa metoden då denna passar 
in på de stora mängder siffror som behandlats och kvalitativa metoden för 
bearbetning av intervjuresultat. Resultaten kommer att vara baserade på 
statistik från ett redan slutfört projekt och resultat från intervjuer. 

Intervjunerna genomfördes som öppen intervju (vilket innebär att intervjun inte 
följde frågorna slaviskt utan endast använde dessa som mall) med två olika 
frågemallar beroende på om intervjuobjektet var en anställd på JM eller inte. 
Se ”Bilaga 9 - Intervjufrågor till JM” frågorna till JM anställda och ”Bilaga 8 – 
Intervjufrågor” för frågorna till övriga. 
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2.3. Fallstudie 

Arbetet utfördes som en fallstudie med deduktiv forskningssansats. 
Datainsamlingen bestod till stor del av en litteraturstudie av tidigare rapporter i 
ämnet, böcker och statistik. Även datainsamling skedde genom intervjuer av 
nyckelpersoner inom avfallshantering hos JM eller deras underentreprenörer. 

Bearbetningen av den insamlade informationen kommer att ske genom både 
kvantitativ och kvalitativ bearbetning genom intervjuer, observationer och 
analys av statistik. 

Valet av ämne skedde i samråd med JMs centrala miljöavdelning. Vid 
diskussion med André Ilvemark togs beslutet att en analys av ett avslutat 
projekt och dess avfallsmängd och hantering skulle ge relevant information för 
att lösa forskningsfrågorna. 

Projektet Käglinge etapp 1-4 valdes då detta projekt hade en bra avfallsstatistik 
jämfört med andra projekt och författaren hade redan kännedom om projektet 
då dennes sjumånaderspraktik utfördes på etapp 3-4. Avfallsstatistiken blev 
bättre i och med etapp 3-4 men då avfallsstatistikens säkerhet mellan de olika 
etapperna inte kunde säkerställas valdes hela projektet. 

2.4. Felkällor 

Då statistiken från det aktuella projektet inte varit komplett i flera avseenden 
har viss uppskattning av värden gjorts baserat på de delar av projektet där 
statistik funnits, eller på statistik från andra byggnadsprojekt. 

Projektkalkylen är framtagen vid projekteringen av projektet och därför finns 
inte tillvalen med. Bland dessa tillval finns carportar och därför finns ingen 
beräknad avfallsmängd för dessa. De andra komplementbyggnationerna 
(förråd, staket, bullerplank, sophus) är dock representerade i projektkalkylen. 

Endast ett projekt är undersökt på grund av något bättre sortering av avfallet 
jämfört med andra projekt. 

Alla avfallsfraktioner användes inte under hela projekttiden, omålat virke 
användes endast under etapp 2 och skrot användes endast under etapp 3 och 4. 

Viss statistik är endast baserad på etapp 3 och 4 då de tidigare etapperna ej 
hade tillräcklig detaljnivå. 
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3. Teori 
I detta kapitel beskrivs de nationella målen, olika källor till avfall och spill samt 
metoder att minska mängden avfall. 

3.1. Nationell avfallsstrategi 

Naturvårdsverket har i en rapport tagit fram en prioriteringslista för hur Sverige 
bör gå tillväga för att de nationella avfallsmålen ska uppnås. (Naturvårdsverket, 
2005, ss. 32-34) 

Prioriteringarna ser ut som följer 
1. Genomför de regler och använd de styrmedel som beslutats och följ 

upp att de får avsedd effekt. 
Många regler och styrmedel har införts sedan 1990-talet och därför 
utvärdering och uppföljning av redan satta regler prioriteras framför att 
införa nya regler och förordningar för att besvara frågan om de 
existerande reglerna får avsedd effekt. 

2. Flytta fokus till att minska avfallets farlighet och mängd. 
Avfallshanteringen har blivit bättre men ännu är den inte bra. Det har 
inte skett någon tydlig minskning av mängden avfall och det finns 
fortfarande stor mängd farliga ämnen i avfallet. 

3. Öka kunskapen om miljögifter. 
Det finns en stor risk med de kunskapsluckor som finns gällande 
avfallshanteringens risker, både vid deponering och återvinning av 
avfall. 

4. Det ska vara enkelt för hushållen att sortera avfall. 
Fördelningen av ansvar mellan kommuner och producenter bör inte 
förändras men samarbetet bör fortsätta att utvecklas. I många 
kommuner fungerar insamlingen av avfall bra men systemen behöver 
utvecklas så att alla hushåll har tillgång till en hög servicenivå. 

5. Utveckla svenskt deltagande i EU-arbetet inom avfallsområdet. 
Med avseende på att de avgörande besluten fattas inom EU bör Sverige 
ha en tydlig strategi för hur avfallsfrågor ska hanteras inom EU. 

3.2. Avfallshanteringshierarki 

Formas Fokuserar (2004) skriver i boken ”Sopor hit och dit” skiljer på den 
vedertagna avfallshierarkin som används i EU och den som benämns 
”Forskarnas avfallshierarki” i boken, se Figur 2 respektive Figur 3. Hur 
hierarkin bör se ut varierar beroende på vilken typ av avfall det gäller samt 
vilket tidsperspektiv som beaktas. Båda är överens om att det viktigaste är att 
minska mängden avfall följt av materialåtervinning och det sämsta är 
deponering. 
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Figur 2: EU:s avfallshierarki (Formas Fokuserar, 2004) 

 

 
Figur 3: Forskarnas avfallshierarki (Formas Fokuserar, 2004) 

 

Det som avgör vad som är sämst för miljön beror på i vilket tidsperspektiv man 
ser på det. Förbränning av avfall ger mer energi än deponering men släpper ut 
olika föroeningar i naturen. Deponeras avfallet ligger det lagrat länge och det 
kan ta tusentalsår innan kolet i till exempel plast bryts ned och bildar koldioxid 
och släpps ut i atmosfären. Ligger intresset på miljöpåverkan de närmaste 
hundra eller tusen åren är det möjligt att deponering är miljövänligare än 
förbränning, åtminstone för plast, men båda är överens om att minskning av 
mängden avfall är att föredra. 

3.3. Avfallsstatistik 

Avfallsstatistikförordningen (WStatR) från EU säger att alla medlemsländer 
ska vartannat år rapportera in mängden uppkommet och behandlat avfall. Detta 
är en statistik som är mycket mer detaljerad än den som tidigare tagits fram i 
Sverige. Syftet med statistiken är att EU ska kunna följa upp hur 
avfallspolitiken följs. Enligt Ek, Junestedt, Kock, Ljunggren-Söderman, & 
Szudy (2009) finns det en hel del problem för byggbranschen, bland annat: 
Branschen bestod 2006 av 70 501 företag varav 4 641 hade mer än 10 
anställda.  

• Branschen genererar många olika typer av avfall. Detta gör att de ska 
rapportera in mängd avfall i minst 31 olika fraktioner, varav 14 är 
farligt avfall. 

1. Förebygga avfallsuppkomst

2. Återanvända grejor

3. Återvinna material, röta, kompostera

4. Utvinna energi

5. Deponera

1. Avfallsminskning

2. Material återvinning

3. Förbränning, Rötning

4. Kompostering

5. Deponering
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• Branschen saknar incitament för att mäta mängden avfall i den 
utsträckning som krävs. 

• Olika ansvarsfördelning i olika projekt leder till stor risk att räkna 
samma avfall flera gånger eller inte räkna med visst avfall. 

3.4. Avfallsfraktioner 

Det finns en uppsjö olika fraktioner som avfallet från en byggarbetsplats kan 
delas upp i. Kretsloppsrådet1

Tabell 1: Basnivå enligt Kretsloppsrådet och fraktionernas färgkoder 

 har tagit fram en basnivå för denna sortering, 
basnivån består av följande fraktioner. Som sedan delas upp i flertalet 
ytterligare fraktioner. Varje fraktion har sin egen färgkod för att möjliggöra 
enkel identifiering av vilken fraktion en viss container innehåller på avstånd. 
(Svensk Byggtjänst, 2007) 

Farligt avfall      
      

El-avfall      
      

Trä  
      

Brännbart  
      

Plast för återvinning  
      

Gips      
      

Skrot och metall      
      

Fyllnadsmassor      
      

Mineraliska massor      
      

Blandat avfall      
      

Deponi      
 

3.4.1. Farligt avfall 
Olika kategorier av farligt avfall får inte blandas. Dessa behandlas därför 
separat. Avfallet måste placeras i godkända behållare och får endast tas 
omhand av ett företag som har godkänd behandlingsanläggning för det aktuella 
avfallet. Vissa farliga avfall räknas även som farligt gods och kräver då att 
transporten görs av godkänt åkeri. (Svensk Byggtjänst, 2007) 

                                                 

 
1 Kretsloppsrådet är en ideell förening bestående av ett 30-tal medlemmar som är ledande inom 
bygg- och fastighetssektorn. Syftet med föreningen är att samordna och utveckla miljöarbetet. 
(Kretsloppsrådet) 
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Farliga avfall har en eller flera av egenskaperna att de är explosiva, extremt 
brandfarliga, giftiga, ger upphov till kraftiga reaktioner i kontakt med andra 
ämnen, hälsoskadliga, irriterande, frätande etc. (Avfallsförordning 
(2001:1063)) 

3.4.2. El-avfall 
Enligt avfallsförordningen (2001:1063) är elektroniska produkter beroende av 
elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält för att fungera. Fraktionen el-
avfall innefattar elektroniska produkter samt produkter som delvis består av 
elektroniska komponenter under förutsättning att produkten huvudsakligen 
använder elektrisk energi. Är den huvudsakliga energikällan inte elektronisk 
men innehåller komponenter som har elektrisk funktion anses dessa vara 
elektroniska produkter. Även material som används för värmning, kylning eller 
skydd till elektroniska produkter räknas till dessa. 

Tillbehör och förbrukningsvaror till dessa produkter som inte innehar eller har 
haft någon elektronisk funktion tillhör inte fraktionen. (Svensk Byggtjänst, 
2007, s. 45) 

3.4.3. Trä 
Träavfall delas upp i tre olika fraktioner, omålat virke, målat virke och 
tryckimpregnerat trä. (Svensk Byggtjänst, 2007) 

Fraktionen omålat virke får innehålla omålat och obehandlat virke som är 
rensat från spill (till exempel betong, gips och isolering). Viss mängd 
fästmaterial får förekomma. (Svensk Byggtjänst, 2007) 

Under fraktionen målat virke lämnas målat och behandlat virke. Här får även 
begränsade mängder fästmaterial, mindre mängder plast, tapeter, golvmaterial, 
takpapper och betong förekomma. (Svensk Byggtjänst, 2007) 

Tryckimpregnerat trä räknas som farligt avfall. Även virke som är från före 
1979 går som farligt avfall då detta kan vara behandlat med pentaklorfenol. 
(Svensk Byggtjänst, 2007) 

3.4.4. Brännbart 
Fraktionen brännbart kan delas upp i flera delfraktioner: Papper, wellpapp, 
pappersförpackningar, plast (ej PVC), trä och övrigt brännbart. 

Sedan början av 2002 får man inte deponera brännbart avfall i Sverige 
(Förordning (2001:512) om deponering av avfall).  

3.4.5. Plast för återvinning 
Denna fraktion har delfraktionerna plaströr, plastgolv och våtrumstapeter, 
plastprofiler, cellplast/skumplast, membranduk av plast, hårda 
plastförpackningar och EPS-förpackningar. (Svensk Byggtjänst, 2007) 
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3.4.6. Gips 
Denna fraktion kan delas upp i delfraktionerna gipsspill och riven gips. 
Gipsspillet tas om hand direkt för återvinning och fuktskyddas. Riven gips 
undersöks först om det är möjligt att återvinna annars går det till deponi. 
(Svensk Byggtjänst, 2007) 

Med tanke på att gips innehåller stora mängder svavel ska man vara väldigt 
noga med att inte slänga gips bland brännbart. Vid förbränning av gips frigörs 
svaveloxid som försurar miljön. Nya gipsskivor kan innehålla upp till 20 % 
återvunnit gips. (Renova) 

3.4.7. Skrot och metall 
Här är delfraktionerna skrot, koppar, aluminium, rostfritt stål, kablar och kablar 
med blymetall eller blyskärm samt bly. (Svensk Byggtjänst, 2007) 

I denna fraktion läggs det mesta som är gjort av metall men inget som är något 
av följande: brandsläckare, el-avfall, isolerade detaljer, osanerade motorer, 
oljefat, oljetankar, material som kan innehålla asbest, tryckbehållare och långa 
vajrar. (Svensk Byggtjänst, 2007) 

3.4.8. Fyllnadsmassor 
Fraktionen består av tre delfraktioner, mineraliska massor, ren jord och 
schaktmassor. Fyllnadsmassorna används, oftast efter krossning, till utfyllnad 
vid till exempel vägar och järnvägar eller byggande av bullervallar. Vissa 
undantag finns, blå lättbetong får till exempel endast användas som 
återfyllnadsmaterial där det inte är planerat någon bebyggelse. Kakel och 
klinker innehållande kadmium är farligt avfall. (Svensk Byggtjänst, 2007) 

3.4.8.1. Mineraliska massor 
Mineraliska massor består sedan i sin tur av ett antal delfraktioner såsom sten, 
tegel, betong, rivnings betong, blå lättbetong och övriga mineraliska massor 
där asfalt, bruk, kakel, klinker, leca, porslin, lättbetong och puts ingår.. 

 

3.4.9. Blandat avfall 
I denna fraktion får man lägga allt avfall som inte klassas som farligt avfall, el-
avfall eller bildäck. Allt i denna fraktion går vidare till entreprenör för 
eftersortering. (Svensk Byggtjänst, 2007) 

3.4.10. Deponi (restprodukt från blandat avfall) 
Även denna fraktion har ett par delfraktioner. Planglas, glasull, stenull och 
övrigt till deponi. Får inte innehålla mer än 10 % brännbart. (Svensk 
Byggtjänst, 2007) 
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3.5. Avfallsuppkomst och åtgärder för avfallsminskning 

3.5.1. Uppkomst 
De största källorna till avfallsuppkomst är enligt Dainty & Brooke (2004) 
följande: 

• Design ändringar 
o Över specificering 
o Dålig detaljering 
o Sena ändringar 
o Ändringar i material som redan är beställda 
o Ändringar på redan färdigt arbete 

• Material som blivit över 
• Emballage 
• Design- och detaljfel 
• Dålig förvaring och handhavande av material 
• Otillräckligt skydd av redan färdigt material 
• Kostnads- och tidpress (leder till arbetsmetoder som inte uppmuntrar 

till materialbesparing och försiktighet) 

3.5.2. Attityd till avfall 
Enligt Teo & Loosemore (2001) är det allmänt accepterat att en attityd har fyra 
dimensioner nämligen affektion (känslor), beteende (avsikter/handlingar), 
kognitiv (kunskap/övertygelse) och utvärderande (uppskattningar/tycker om 
eller tycker inte om). Människor skapar attityder för att ge struktur till en 
komplex omvärld. Våra attityder förändras med tiden och är starkt påverkade 
av till exempel våra arbetskamrater. 

Avfallsnivåerna är klart beroende av de attityder nyckelpersonerna i projekten 
har. En strategi att motverka en negativ attityd till avfallshantering är att 
utbilda de inblandade i hur avfallet tas om hand, vad som händer med det och 
hur de kan göra i sin arbetsroll för att minska mängden avfall. (Dainty & 
Brooke, 2004) 

Det finns en stark önskan hos hantverkarna, enligt Teo & Loosemore (2001), 
efter information och bra utbildning för att ge färdigheter i effektiv minskning 
av mängden avfall. De kurser som fanns att tillgå uppfattades dock som för 
generella, ointressanta eller svåra att tillämpa i praktiken. Den största källan till 
kunskap om avfallsminskning är arbetserfarenhet vilket gjorde det svårt för 
hantverkarna att uppnå de mål ledningen satt.  

3.5.3. Support från ledningen 
I artikeln ”A theory of waste behaviour in the construction industry” från 2001 
skriver Teo & Loosemore att möjligheterna för en hantverkare att bidra till 
minskningen av mängden avfall på ett projekt avgörs till stor del av 
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platsledningens intresse till avfallsminskningen och deras vilja att tillägna 
resurser åt det. Plastchefernas möjlighet att minska mängden avfall avgörs till 
stor del av deras chefers inställning till avfallshantering. 

Även om enskilda personer ser vikten av avfallsminskning är deras möjligheter 
att göra något begränsade av de tids- och kostnadsbegränsningar som finns i 
varje projekt samt av arbetsmetoder som inte är anpassade till strategier för 
avfallsminskning. (Teo & Loosemore, 2001) 

Teo & Loosemore (2001) skriver även i sin rapport att om mängden avfall ska 
minska är det absolut nödvändigt att avfallshantering får en hög prioritet i 
förhållande till andra projektmål. Företegens policys måste även göras och 
kommuniceras på ett sådant sätt att samtliga medarbetare förstår vilken 
prestation som gäller och vad de förväntas uppnå. Detta saknas hos de flesta 
företag och avfallshanteringen behandlas en ad hoc aktivitet, vilket innebär att 
avfallshanteringen är tillägnade enskilda projekt och ser inte ut på samma sätt 
på olika projekt. Detta leder till förvirring och osäkerhet hos de inblandade 
angående hur viktigt avfallshanteringen egentligen är. 

Engagemang och support från ledningen för att ta hand om problemet med 
avfall är något som många företag saknar. Detta leder till otillräckliga resurser i 
form av manskap och tid för att kunna hantera avfallet, i förhållande till andra 
problem. Får inte hantverkarna tillräckligt med verktyg, stöd, resurser och 
incitament är det inte troligt att avfallshanteringen ses som något viktigt. (Teo 
& Loosemore, 2001) 

Avfallshanteringen har ofta en låg prioritet när den strategiska planeringen av 
ett projekt görs och när sedan konstruktionen påbörjas har många av 
möjligheterna att minska mängden avfall försvunnit. (Dainty & Brooke, 2004) 

3.5.4. Uppfattning om avfall 
Enligt Teo & Loosemore (2001) sågs avfallet som en oundviklig biprodukt 
med lågt värde till konstruktionen. De behandlar uppfattningen att det fanns få 
personliga fördelar med att lägga ner energi på att återanvända eller återvinna 
avfallet. Avfallshanteringen uppfattades endast som en extra arbetsuppgift som 
saknade relevans till den egentliga arbetsuppgiften. Detta kan motverkas med 
bland annat relevanta utbildningar av medarbetare i ämnet där kunskap 
förmedlas om vad avfall är, hur det tas om hand, vilken miljöpåverkan och 
vilka kostnader som är förknippade med avfallet samt hur mängden kan 
minskas. 

3.5.5. Incitament för avfallsminskning 
Möjligheter till besparing används ofta som det huvudsakliga argumentet för 
att minska mängden avfall trots att den uppskattade besparingspotentialen är 
låg. Det finns lite kunskap om vilka kostnader som finns i slösaktig produktion 
och även en uppfattning om att ansvarsbördan läggs på hantverkarna medan de 
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potentiella belöningarna ligger på en högre nivå. Detta gör att hantverkare, 
trots att det är de som handskas med materialet, anser att de potentiella 
kostnadsbesparingarna har liten relevans för dem. Därför är det av extra vikt att 
de besparingar som görs delas upp på lämpligt sätt genom hela projektets 
hierarki för att motivera alla parter. (Teo & Loosemore, 2001) 

3.5.6. Delaktighet 
För att motivera alla att göra sitt bästa bör det intresse som finns nyttjas. Trots 
att hantverkarna var villiga och kände att de kunde bidra till 
avfallsminskningen kände de sig åsidosatta vid utvecklingen och 
genomförandet av avfallshanteringen på arbetsplatsen. Avfallshanteringen 
upplevdes som ensidigt infört från högre upp i hierarkin. Det fanns en generell 
uppfattning och frustration hos hantverkarna att deras speciella och intima 
kunskap om materialet de handskades med dagligen inte värdesattes. (Teo & 
Loosemore, 2001) 

För att avfallshanteringen ska kunna optimeras måste det redan från början 
vara en prioriterad fråga. Alla parter, från beställare till entreprenör och 
arkitekt spelar avgörande roll för hur resultatet kommer att se ut. (Jones & 
Greenwood) 

3.5.7. Leverantör 
Dainty & Brooke (2004) skriver att en av de mest effektiva metoder att minska 
mängden avfall är att skriva avtal med leverantörer att de hämtar och återvinner 
eller återanvänder avfallet som uppstår på arbetsplatsen. Detta motiverades 
med hjälp av incitament för avfallsminskning. 

3.5.8. Prefabricering 
Under prefabricering används industrilikande miljöer och detta möjliggör 
större kontroll över konstruktionsprocessen. Det har visats att arbetsmiljön 
förbättras samt att denna arbetsmetod kan bidra med konkreta möjligheter att 
minska mängden avfall. Prefabricering minskar mängden skador på materialet 
och mängden arbete som behövs göras om. (Dainty & Brooke, 2004) 

3.5.9. Standardisering av design 
Genom att använda sig av standardmått på material vid projekteringen kan 
mängden avfall som genereras i produktionen minska betydligt. Även 
möjligheterna att minska mängden avfall är avsevärt större under 
projekteringen jämfört med när produktionen väl startat. (Dainty & Brooke, 
2004) 

3.5.10. Lagerkontroll 
Överbeställning av material har visat sig bidra med en betydande del avfall 
(Jones & Greenwood) & (Dainty & Brooke, 2004). Hårdare lagerkontroll 
tillsammans med noggrann övervakning av projektets framskridande hjälper till 
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att minska mängden onödigt avfall. Att bara öka medvetenheten om problemet 
hos platsledningen har i flera fall visat sig minska mängden avfall. (Dainty & 
Brooke, 2004) 

3.5.11. Just-in-time leveranser 
Genom att minska tiden som materialet förvaras på arbetsplatsen minskar även 
risken för skador på grund av. otillräcklig förvaring, slarvig hantering, väder 
och vandalism (Dainty & Brooke, 2004). Något som är de största 
anledningarna till att avfall uppstår. Andra stora orsaker till avfallsuppkomst är 
överspecificering och att behöva omarbeta. (Jones & Greenwood) 

3.5.12. Avfallsstatistik 
Insamling av information genom övervakning av resultaten från 
avfallshanteringen på projekten är ett viktigt verktyg vid utvärdering av 
metoders effektivitet och vid utbildning av anställda (Dainty & Brooke, 2004). 
Ett sådant system är SMARTWaste från Building Research Establishment 
(förkortas BRE), ett institut i Storbritannien som bedriver verksamhet i stor 
variation från konsultverksamhet till miljöverksamhet inom byggbranschen 
(BRE Group, 2009). 
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4. Fallstudie 
I detta kapitel beskrivs statistiken och resultat från undersökningar av 
projektet Käglinge etapp 1-4. All information, om inget annat anges, kommer 
från projektkalkyl, produktionskalkyl, egna erfarenheter eller samtal med 
handledare på JM. 

4.1. Kort om företaget JM AB 

4.1.1. Historik 
JM AB grundades 1945 under namnet John Mattson Byggnads AB av John 
Mattson och är idag en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och 
bostadsområden (JM AB). JM skiljer sig från de andra stora byggföretagen 
NCC, Skanska och Peab genom att de främst bygger i egen regi.  

4.1.2. Miljömål 2010 
JM har tre miljömål som ska vara uppnådda 2010. (PPT JMs miljöarbete) 

• Mängden byggavfall till deponi ska vara 2 kg/m2 BTA (2007: 4 kg) 
• Andelen osorterat avfall ska vara max 15 % (2007: 40 %) 
• Totala mängden avfall ska vara max 13 kg/m2 BTA (2007: 25 kg) 

4.1.3. Avfallshantering 
JM källsorterar avfallet från sina arbetsplatser efter Kretsloppsrådets riktlinjer 
med undantaget för de arbetsplatser som har litet utrymme där färre fraktioner 
sorteras ut. Farligt avfall hanteras i speciella contrainrar. Underentreprenörerna 
använder JMs containrar till sitt avfall med undantag för målarna som tar hand 
om sitt kemiska avfall själva. 

För att motivera arbetsplatserna att sortera avfallet har JM tillammans med sin 
avfallsentreprenör, Sysav, något som kallas årsomsättningsrabatt. Denna rabatt 
är baserad på den totala mängden avfall som SYSAV får in från JMs 
arbetsplatser. När statistiken från året är sammanställd delar JM ut denna rabatt 
till de projekt som uppfyller kraven, för 2009 är kravet mindre än 25 % 
blandat. De som är bäst på sortering får störst del av rabatten. Denna bonus är 
dock endast baserad på miljömålet som behandlar mängden blandat i 
förhållande till övrigt avfall. Minskas mängden avfall som SYSAV får in 
minskas även årsomsättningsrabatten och därmed summan projekten får att 
dela på. 

4.2. Projektet Käglinge  

Projektet Käglinge består av 76 småhus fördelade på 22 stycken enplanshus 
och 17 stycken 1,5-planshus med två lägenheter i varje samt 20 stycken 1,5-
planshus med en lägenhet per hus (Figur 4). Se Bilaga 1 – APD-plan. 
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Husen har panelfasader med murade långsidor. Taket är gjort av 
betongtakpannor. Stommen byggdes inte på arbetsplatsen utan i en lokal med 
travers i Malmö, för att sedan fraktas till arbetsplatsen och monteras ihop med 
hjälp av kranbil. 

 
Figur 4: Bilder på husen som byggdes i Käglinge.  
Tv 1-planshus, uppe th enkelt 1,5-planshus och nere th dubbelt 1,5-planshus. 

 

Projektets totala BTA är 11 278 m2. Projektets totala kalkylerade kostnad var 
cirka 210 miljoner kronor. Projektets förhållandevis höga sorteringsgrad beror 
till stor del på att det hela tiden fanns en hjullastare på plats som körde ut små 
avfallscontrainrar där de behövdes och sen tömde dom i en vanlig container. 
Till exempel så ställdes en liten container utanför varje hus där man gipsade 
vilket underlättade arbetet.  

4.3. Beräkningssteg 

Datainsamlingen gjordes genom att samla ihop relevant information om det 
aktuella projektet Käglinge i form av projektkalkyl, produktionskalkyl och 
avfallsstatistik. 

4.3.1. Data från projekt och produktionskalkyl 
I projektkalkylen fanns allt material som projekterades till Käglinge, kostnaden 
för denna samt var materialet skulle placeras (läge och byggdel). Nästa steg var 
att sortera ut de material som kunde generera spill och lägga in dessa i den 
avfallsfraktion, av de som fanns på arbetsplatsen, som materialet tillhör. Vikten 
på allt material togs fram med hjälp av dimensioner som gavs i kalkylen och 
viktinformation från tillverkarna. De vikter som användes presenteras närmare 
i ”Bilaga 5 – Materialets vikter”. 

I produktionskalkylen fanns information om vilken spillprocent som använts 
vid beräkningarna. Denna information infogades i projektkalkylen. Där ingen 
spillprocent var angiven antogs samma spillprocent som ett snarlikt material 
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hade, till exempel antogs spillprocenten för fjällpanel med dimensionerna 
22x95 mm vara den samma som för fjällpanel med dimensionerna 22x120 mm. 

Med denna information gjordes tabeller där bland annat vikt och kostnad för 
beställt material samt värdet av det beräknade spillet fördelat på lägen, 
byggdelar och avfallsfraktioner togs fram.  

4.3.2. Data från avfallsstatistik 
Projektets avfallsentreprenör var Sysav och från dem har avfallsstatistik 
erhållits, denna sammanfogades till en gemensam statistik för hela projektet. 

Statistiken blev mer detaljerad under projektets två sista år och där kunde 
genomsnittlig vikt per tömning och fraktion beräknas. 

Avfallsentreprenören Ramneskogs har tagit fram statistik över vad fraktionen 
”blandat” innehåller. Denna statistik är baserad på allt det avfall de fått in 
vilket innebär mer än bara JMs avfall. Statistiken användes till en teoretisk 
sortering av avfallet på Käglinge för att ge en uppfattning hur projektets 
avfallsstatistik skulle sett ut med mer noggrann sortering. 

4.4. Avfall enligt projektkalkyl 

I början av varje projekt kalkyleras vilken mängd material som skall köpas in 
för att skapa en kostnadsbild för projektet. Vid denna kalkylering görs även 
beräkningar för vilken mängd spill som kommer att genereras. Denna 
procentsats kallas ”spillprocent” och varierar mellan de olika materialen och 
även ibland mellan samma material beroende på var materialet skall användas. 
För sammanställning över de största spillprocenten för varje byggdel se 
”Bilaga 4 – Materialens spillprocent”. 

Samtliga material som genererar spill har sorterats på de fraktioner som fanns 
på projektet. 

I Tabell 2 och Figur 5 nedan syns vilka mängder spill som beräknats.  

Tabell 2: Avfallsmängd enligt projektkalkyl 
Fraktion [ton] [% av totalt] 
Omålat virke 46,2 10 % 
Målat virke 11,7 2 % 
Brännbart 12,9 3 % 
Skrot och metall 62,1 13 % 
Gips 47,8 10 % 
Mineraliska massor 293,8 61 % 
Blandat 3,6 1 % 
Totalt 478,1 100 % 
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Figur 5: Spill enligt projektkalkyl per fraktion. 

4.4.1. Analys 
Den stora mängden mineraliska massor, där betong- och tegelavfall sorterats 
in, kommer från den höga mängden betongspill som beräknats för att inte 
riskera att beställa för lite betong. Den betong som blev över skickas tillbaka 
med betongbilen.  (Lööw, 2009) 

4.5. Verkligt avfall 

De fraktioner som användes och mängden avfall per fraktion från Käglinge 
redovisas i Tabell 3 och Figur 6 nedan. Fraktionerna asbest och farligt avfall är 
borttagna, asbest genereras inte i nyproduktion och farligt avfall bidrar endast 
med 0,04 ton avfall.  

Tabell 3: Verklig mängd avfall 

Fraktion [ton] [kg/BTA] Procent 
Omålat virke 1,30 0,12 0,4 % 
Målat virke 60,74 5,39 16,8% 
Brännbart 98,06 8,69 27,1% 
Skrot och metall 2,73 0,24 0,8 % 
Gips 98,26 8,71 27,2% 
Mineraliska massor 36,37 3,22 10,1% 
Blandat 64,09 5,68 17,7% 
Totalt 361,55 32,06 100 % 
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Figur 6: Verklig mängd avfall. 

 

Projektet Käglinge var, jämfört med andra projekt hos JM under samma tid, bra 
på sortering, framförallt under etapp 3 och 4. Under etapp 4 fanns inte 
fraktionen blandat (Lööw, 2009). 

Den låga mängden omålat virke beror på att denna fraktion endast användes 
under en del av en etapp. Allt virke slängdes sedan i fraktionen målat virke. 

Flera andra projekt slängde mycket i fraktionen blandat trots att det fanns andra 
fraktioner att tillgå på respektive byggarbetsplats. Vilket visas i Figur 7 nedan. 
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Figur 7: Jämförelse av andel avfall per fraktion mellan Käglinge och andra JM projekt. 
 

I diagrammet ovan ser man tecken på att majoriteten av avfallet slängdes i 
fraktionerna blandat, brännbart och gips hos region Syd & Malmö som helhet 
men på Käglinge sorterades avfallet mer noggrant. 

Ett av JMs miljömål för åren 2006-2008 var att mängden blandat avfall skulle 
understiga 40 % och antalet projekt som nådde upp till dessa mål var 33 % för 
2006, 50 % för 2007 och 85 % för 2008. Således är trenden att JMs 
arbetsplatser generellt sett under de senaste tre året blivit bättre på att sortera 
avfallet på arbetsplatserna. 

4.5.1. Verkligt avfall jämfört med spill enligt projektkalkyl 
Den mängd spill som beräknades i projektkalkylen skiljer sig från den verkliga 
mängden spill. 
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 Figur 8: Jämförelse mellan spill enligt projektkalkyl och verklig mängd avfall. 

4.5.2. Analys 
Anledningen till de stora skillnaderna i den enligt projektkalkyl beräknade 
mängden avfall och den verkliga mängden är olika beroende på vilken fraktion 
som användes. 

Anledningen till den stora mängden beräknat skrot är mängden armering som 
beräknats bli spill. Detta spill kastas i regel inte i contrainrar utan blir ingjutna i 
plattan. Även överlappningarna hos armeringsnäten räknas som spill trots att 
de behövs för hållfastheten. 

Den stora mängden spill enligt projektkalkyl i fraktionen mineraliska massor 
är, som beskrivit i kap 4.4.1, att betongen beräknas ha en spillprocent på 12 % 
respektive 5 % för hus respektive förråd och tillbyggnationer. Detta spill 
hamnar inte i contrainrar då spillet går tillbaka med betongbilen.  

Orsaken till skillnaderna i de övriga fraktionerna har ej kunnat utrönas under 
detta examensarbete. 

De största fraktionerna var, vilket kan avläsas i Tabell 3, gips, brännbart, 
blandat och (målat) virke. 

4.6. Teoretisk sortering av verkligt avfall 

Siffrorna som använts vid beräkningarna kommer från projektkalkylen och 
Ramneskogs statistik över vad fraktionen blandat innehåller och denna är 
baserad på alla byggprojekt där de är inblandade i sydvästra Skåne, det vill 
säga mer än bara JM. Se ”Bilaga 3 – Beräknad teoretisk sortering av avfall” för 
siffror och uträkning. 
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Syftet med beräkningen är att få en uppfattning om hur avfallsfördelningen 
skulle sett ut med en mer noggrann sortering. Detta möjliggör en uppskattning 
över vilka besparingsmöjligheter som finns. 

För att få en uppskattning om vad som finns i fraktionerna brännbart och 
blandat har en beräkning gjorts i tre steg. Först delades målat virke upp i målat 
och rent virke, sedan gjordes en uppskattning för vad fraktionen blandat 
innehåller och sist för fraktionen brännbart.  

Resultatet efter den teoretiska sorteringen är redovisat i Tabell 4 och Figur 2. 

Tabell 4: Resultat efter teoretisk sortering av verkligt avfall 

Fraktion 
Verklig 
mängd  
[ton] 

Teoretisk 
mängd 
[ton] 

[kg/BTA] 
[% av 
totalt] 

förändring  
från verklig 

sortering 

Omålat virke 1,30 98,24 8,71 27,2 % 96,94 

Målat virke 60,74 41,40 3,67 11,5 % – 19,34 

Brännbart 98,06 55,98 4,96 15,5 % – 42,08 

Skrot och metall 2,73 7,41 0,66 2,0 % 4,68 

Gips 98,26 98,26 8,71 27,2 % 0,00 

Mineraliska massor 36,37 46,63 4,13 12,9 % 10,26 

Blandat 64,09 13,63 1,21 3,8 % – 50,46 

Totalt 361,55 361,55 32,06 100,0% 0,00 

 

 
Figur 9: Resultat efter teoretisk sortering av verkligt avfall. 

 

4.6.1. Teoretiskt sorterat avfall jämfört med kalkylerad mängd 
Även efter den teoretiska sorteringen av avfallet är det stora skillnader mellan 
kalkylerad mängd avfall och den verkliga mängden. 
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Figur 10: Jämförelse mellan teoretisk sortering av verkligt avfall och mängden enligt projektkalkyl. 

4.6.2. Analys 
Som den teoretiska sorteringen visar finns det potential att sortera mer 
noggrant. Detta leder till mindre påverkan av miljön då materialet kan 
återvinnas effektivare. Dessutom leder det till minskade utgifter i form av 
tippavgifter, se kap 4.8.2. 

Som Figur 10 visar skiljer det sig mycket mellan beräknat spill enligt 
projektkalkyl och teoretisk sortering av verklig mängd avfall. Detta beror på 
flera anledningar.  

Att det finns mer virkesavfall än kalkylerat beror delvis på att tillvalen inte 
fanns representerade i projektkalkylen. Det gäller bland annat carportarna som 
var tillvalsbyggnationer.  

Orsaken till skillnaderna i de andra fraktionerna har ej kunnat utrönas under 
detta examensarbete. En del av det brännbara avfallet kommer från emballage. 
Så mycket som 70 volymprocent2

Vid teoretisk sortering av avfallet kommer den största mängden avfall från 
fraktionerna gips, omålat virke och brännbart. 

 av det brännbara avfallet kommer från 
emballage eller emballageliknande material. (Nyström & Kroon, 2009) & 
(Friberg, 2009) 

                                                 

 
2 Lennart Friberg poängterade att siffran var osäker och ingen egentlig studie gjorts utan siffran 
var endast en personlig uppfattning.  
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4.7. Var uppkommer den största mängden avfall? 

Med hjälp av produktionskalkylen och materialens kalkylerade spillprocent ges 
information om i vilka byggdelar de olika fraktionerna genereras. Då den 
kalkylerade mängden avfall inte stämmer överrens med verkligheten måste en 
beräkning göras för att det verkliga avfallet ska kunna placeras in på de olika 
byggdelarna.  

Placeringen av den verkliga mängden avfall sker genom en procentsats som 
baseras på spillet enligt projektkalkylen, dock med viss modifikation då inget 
betongavfall från byggdel 20 (husunderbyggnad) slängdes i containrarna 
(Lööw, 2009). Därför har den kalkylerade mängden betongavfall från byggdel 
20 bortsett ifrån vid nedanstående beräkningar. Se Tabell 5. 
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Tabell 5: Procentfördelning över hur mycket varje byggdel bidrar med till varje fraktion 

Fraktion Omålat  
virke 

Målat  
virke Brännbart 

Skrot 
och 

metall 
Gips Mineraliska  

massor Blandat SUMMA 

BD 20 
Husunderb. 0 %  15 % 98 %   60 % 29 % 

BD 30 
Stomme 37 % 4 % 0 %  0 %  9 % 8 % 

BD 40 
Yttertak 35 % 14 % 40 % 0 % 1 % 73 %  23 % 

BD 50 
Fasader 9 % 65 % 2 % 0 % 16 % 27 % 20 % 14 % 

BD 60 
Stomkomp. 19 % 1 % 40 % 2 % 83 %  11 % 25 % 

BD 70 
Inv. ytskikt 0 % 16 % 3 %     1 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 
Tabell 5 och Tabell 3 ger följande tabell som visar var det verkliga avfallet 
genererades. 

Tabell 6: Fördelning av bidrag från byggdelar till varje fraktion (baserad på Tabell 5 och teoretisk 
sortering av verkligt avfall). 

Fraktion Omålat  
virke 

Målat  
virke Brännbart Skrot och 

metall Gips Mineraliska  
massor Blandat SUMMA 

BD 20 
Husunderb. 0,01  8,37 7,26   8,18 23,82 

BD 30 
Stomme 35,93 1,69 0,06  0,34  1,20 39,21 

BD 40 
Yttertak 34,66 5,96 22,22 0,00 0,68 33,95  97,48 

BD 50 
Fasader 8,56 26,80 1,04 0,02 15,58 12,68 2,74 67,43 

BD 60 
Stomkomp. 18,97 0,48 22,50 0,13 81,66  1,50 125,24 

BD 70 
Inv. ytskikt 0,06 6,52 1,79     8,37 

Totalt 98,19 41,45 55,98 7,41 98,26 46,63 13,63 361,55 
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Figur 11: Teoretiskt sorterat avfall fördelat på byggdelar 
 

 
Figur 12: Byggdelarnas bidrag till avfallsmängderna 
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De största avfallstyperna vid varje byggdel presenteras i Tabell 7 nedan. 

Tabell 7: De största avfallstyperna vid varje byggdel 

Byggdel Primärt material Sekundärt material 

BD 20 
Husunderbyggnad 

Brännbart  
(cellplast) 

Blandat 
(kantelement) 

BD 30 
Stomme Omålat virke 

 
BD 40 
Yttertak 

Mineraliska massor  
(betongtakpannor) 

Brännbart  
(takpapp, plastfilm) 

BD 50 
Fasader 

Målat virke  
(fjällpanel) 

Mineraliska massor  
(tegel) 

BD 60 
Stomkomplettering 

Gips 
Brännbart  
(MDF-skivor bl.a.) 

BD 70 
Invändiga ytskikt 

Målat virke  
(foder och parkett)  

 

4.7.1. Analys 
Den största mängden avfall uppkommer vid stomkompletteringen (BD 60), där 
gips är den största avfallstypen. Detta är följt av byggdel 40, yttertaket, med 
avfall från råspontluckor och betongtakpannor. Den tredje största byggdelen 
när det gäller genererat avfall är BD 50, fasaderna, och där är den största 
avfallstypen målat virke (panelfasad) följt av gips och mineraliska massor. 

Även om emballage utgör, volymmässigt, en stor del av avfallet innebär detta 
inte att dess bidrag till vikten är lika stor. Men kan mängden emballage 
minskas, kan contrainrarna fyllas bättre.  

Även komplementbyggnationerna är uppdelade på byggdelar och spillet från 
dessa finns med i beräkningarna ovan. Totalt sett utgör spillet från 
komplementbyggnationerna 7 % av det projektets beräknade mängd spill. 

De största fraktionerna gips och virke (målat och omålat virke) utgör 
tillsammans 238 av de 362 ton som projektet genererade, 65 %.  
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4.8. Ekonomi 

4.8.1. Kostnad för inköp av material som sedan slängs 
För att få ett schablonvärde på avfallet för Käglinge har summan för all 
materialkostnad från projektkalkylen på det material som genererar spill 
dividerats med vikten för samma material. Materialen har även sorterats in 
under de olika fraktionerna som användes vid projektet. Det ger följande 
kostnader för de olika fraktionerna:  

Tabell 8: Schablonvärde för inköp av material och inköpskostnad av materialet 

Fraktion Kostnad 
[kr/ton] 

Teoretisk mängd 
[ton] 

Kostnad 
[kr] 

Omålat virke 5 500 98,19 540 000 
Målat virke 18 600 41,45 771 000 
Brännbart 11 400 55,98 638 000 
Skrot - Diverse 1 700 7,41 13 000 
Gips 1 900 98,26 187 000 
Mineraliska massor 1 400 46,63 65 000 
Blandat 8 900 13,63 121 000 
Totalt 

 
361,55 2 335 000 

 

På projektet användes dock fraktionen omålat virke endast under en kort tid 
och sedan slängdes allt virke i fraktionen målat virke. Detta gör att 
inköpskostnaden för avfallet i fraktionen målat virke är betydligt lägre än 
18 600 kr/ton, cirka 9 400 kr/ton (kostnad för summan av målat och omålat 
virke dividerat med vikten för dessa). 

4.8.2. Besparing vid teoretisk sortering 
För att kontrollera om projektet hade tjänat på en mer noggrann sortering av 
avfallet görs nedan en jämförelse mellan verklig sortering och den teoretiska 
multiplicerat med tippavgift per ton för varje fraktion. Priserna är baserade på 
Sysavs offentliga priser. Priset för skrot är baserat på JMs pris 2005. Se Tabell 
9 för resultat. 
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Tabell 9: Skillnad i tippavgift mellan verklig och teoretisk sortering 

Fraktion 
Verklig 
mängd 

Teoretisk 
mängd 

Pris  
[kr/ton] 

Kostnad vid 
verklig 

sortering 

Kostnad vid 
teoretisk 
sortering 

Besparing 

Omålat virke 1,30 98,19 0 0 0 0 

Målat virke 60,74 41,45 50 3 037 2 072 965 

Brännbart 98,06 55,98 825 80 900 46 185 34 714 

Skrot och 
metall 

2,73 7,41 – 800 – 2 184 – 5 929 3 745 

Gipsskivor 98,26 98,26 650 63 869 63 869 0 

Mineraliska 
massor 

36,37 46,63 500 18 185 23 314 – 5 129 

Blandat 64,09 13,63 700 44 863 9 541 35 322 

Totalt 361,55 361,55 
 

208 670 139 053 69 617 

 

4.8.3. Totalkostnad per ton avfall och fraktion 
Då kostnaden för ett ton avfall består av fler faktorer än bara tipp- och 
hämtningsavgift görs en uppskattning om vad avfallet kostar per ton och 
fraktion i Tabell 10. 

Totalkostnaden för avfallet består av flera olika kostnader. Dessa är 

 Materialkostnad (inköp), se kap. 4.8.1 för mer information 
 Transportkostnader (transport till arbetsplatsen) 
 Hanteringskostnad (kostnad i form av arbetstimmar vid flytt på 

arbetsplatsen) 
 Förädlingskostnad (till exempel när virket målas ökas dess värde) 
 Containerhyra 
 Hämtningsavgift (kostnaden för att avfallsentreprenören ska hämta 

avfallet) 
 Tippavgift (kostnaden för omhändertagandet av avfallet) 

Då hanteringskostnaden och förädlingskostnaden är komplexa att behandla är 
detta något som borde undersökas närmare till exempel vid ett annat 
examensarbete.  

Hyran för containrarna är 10 % - 15 % av summan på tipp-, hämtnings- och 
hyravgifterna under projektet. (Ilvemark, 2009) 

Priserna för tippning och hämtning av avfall är fördelat på vikten av avfallet 
och hur många gånger containrar hämtas. Baserat på avfallsstatistik från 
Käglinge etapp 3 och 4 har genomsnittsvärden på containrarnas vikt tagits 
fram. För diagram över vikten per tömning på Käglinge jämfört med JMs andra 
projekt se ”Bilaga 7 – Vikt per tömning”. 

Hämtningsavgiften för avfallet uppskattas till cirka 400 kr per gång och 
container. 
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Fraktionen omålat virke antas ha samma packningsgrad och därmed samma 
vikt per tömning som målat virke. 

Tabell 10: Avfallets kostnad 

Fraktion Vikt ton /  
tömning 

Tippavg. 
[kr/ton] 

Hämtavg. 
[kr/ton] 

Containerhyra 
15% av 

 tipp & hämt 
[kr / ton] 

Inköp 
[kr/ton] 

Totalt 
[kr/ton] 

Totalt 
Käglinge 

Omålat 
virke 1,69 0 236 35 5 500 5 771 567 000 

Målat trä 1,69 50 236 43 18 600 18 929 785 000 
Brännbart 1,08 825 370 179 11 400 12 775 715 000 
Skrot och 
metall 1,66 – 800 241 84 1 700 1 225 9 000 

Gipsskivor 4,08 650 98 112 1 900 2 760 271 000 
Mineraliska 
massor 5,80 500 69 85 1 400 2 054 96 000 

Blandat 0,78 700 510 182 8 900 10 292 140 000 
Totalt      2 583 000 

 

Tabell 10 ovan redovisar kostnaden per ton avfall som köptes in till projektet. 
Kostnaden för virket går inte att direkt applicera på mängden avfall från 
projektet då nästan allt virke slängdes som målat virke.  

4.8.4. Emballage och pallar 
Tegelpallarna vid projektet skickades tillbaka till Tegelmäster om dessa skulle 
kastats som avfall skulle det leda till ökade avfallskostnader. 

Fasadteglet levereras på små tegelpallar med vardera 112 tegelstenar i danskt 
format. Dessa pallar står i sin tur på stora pallar, 4 små pallar på varje stor. Det 
går ca 63 stycken stenar per kvadratmeter med ca 1,5 % spill. Till projektet 
beställdes det, enligt projektkalkylen, 4 352 m2 fasadmurning. 

Detta innebär 274 176 stycken tegelstenar. Detta innebär att det levererades 
2 448 stycken småpallar och 612 stycken stora pallar till projektet. 

De små pallarna har dimensionerna 50 x 50 x 7 cm och vikten 1,9 kg. De stora 
pallarna har dimensionerna 100 x 100 x 12 cm och vikten 12 kg.  

Skulle alla pallar slängas i avfallscontrainrarna och att de där får antas ta upp 
samma volym som deras yttermått ger detta en avfallsvolym på 42,84 m3 för 
små pallar och 73,44 m3 för de stora pallarna. Totalt 116,28 m3. Detta 
motsvarar 10 stycken containrar av storleken 12 m3.  

Vikten för avfallet blir då 4,65 ton för de små pallarna och 7,34 ton för de stora 
pallarna. Totalt 12 ton. 

Avgiften för att omhänderta detta avfall blir då, beroende på om de slängs i 
fraktionerna omålat eller målat virke enligt Tabell 11. 
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Tabell 11: Kostnad för att slänga tegelpallar 
Fraktion Vikt Tippavg, Antal containrar Hämtavg. Total kostnad 
Omålat virke 12 0 10 400 4000 
Målat virke 12 50 10 400 4600 

 

Ovanstående är enbart beräknat för tegelpallar, sen finns det även pallar och 
emballage till inredning, vitvaror, fönster, dörrar, skjutdörrsgarderober med 
mera. Detta har ej behandlats i denna rapport. 

4.8.5. Analys 
Projektet Käglinge kastade material för 2,3 Mkr varav tipp, hämtning och 
containerhyrkostnaderna står för 0,25 Mkr. Totalt kostade avfallet projektet 
därmed 2,6 Mkr. Skulle projektets 32 kg avfall per kvadratmeter BTA istället 
varit 13 kg per kvadratmeter skulle detta motsvara en besparing på 1,5 Mkr 
vilket är 20 400 kr per hus. JM bygger 4 000 lägenheter/småhus per år och en 
likande besparing skulle innebära 81,5 Mkr totalt. Görs en jämförelse mellan 
denna besparing och den besparing som åstadkoms genom en noggrannare 
sortering (920 kr/hus) framgår det tydligt att den största besparingen uppnås 
genom att minska den mängd material som köps in i onödan, vilken även är det 
viktigaste målet enligt Formas Fokuserar (2004), se kapitel 3.2. 

Samtidigt är det viktigt att sortera avfallet som uppkommer för att kunna skilja 
på de olika typerna av material och möjliggöra omhändertagande på bästa sätt. 
Under intervjun med Tommy Nyström berättade han att det finns metoder för 
en högmekaniserad och noggrann eftersortering. Vissa länder utan 
producentansvar har denna typ av sortering, bland annat Holland. Problemet 
med denna typ av sortering är att maskinerna är väldigt dyra och för att det ska 
vara ekonomiskt krävs stora mängder avfall. 

Emballage utgör en betydande del av mängden avfall, enligt Friberg (2009) och 
Nyström & Kroon (2009) kan så mycket som 70 volymprocent av brännbart 
utgöras av emballage eller emballageliknande material. Pallarna på ett projekt 
kan utgöra en stor del också. Vikten av tegelpallarna, 12 ton, skulle inneburit 
en avfallsvikt på ca 1 kg/BTA eller ca 3 % av projektet totala mängd avfall vid 
Käglinge projektet. 
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4.9. Intervjuer 

4.9.1. Genomförande 
Intervjuerna genomfördes med fem personer, enligt Tabell 12.  

Tabell 12: Intervjuobjekt 
Namn Företag  Befattning 
Lennart Friberg Ramneskogs Produktionschef 
Anders Olsson JM Platschef 
Bo Kroon Sysav Rådgivare Sysav Total 
Tommy Nyström Sysav Marknadschef 
Jörgen Oswald Beijer Försäljningschef 

 

4.9.2. Analys 
JM var tidiga med att börja miljöanpassa produktionen i förhållande till andra 
byggföretag men konkurrenterna börjar komma igång, bland annat har PEAB 
börjat sortera avfallet på sina arbetsplatser. (Oswald, 2009) 

Att utbildning i hur miljön påverkas och vad som kan göras för att minska 
denna påverkan är viktigt var alla överens om. Utbildningen bör innehålla 
vilken miljöpåverkan det innebär att tillverka materialet (Oswald, 2009), vilka 
kostnader som avfallet består av, vilka mål som finns och varför just det är 
dessa mål (Olsson, 2009), vad som händer med avfallet (Friberg, 2009) och 
vilka fraktioner som är lämpliga på arbetsplatsen (Friberg, 2009) och (Nyström 
& Kroon, 2009). 

För att den eftertraktade attityden till resurseffektivitet och avfallssortering ska 
vara naturligt för alla bör kommunerna hjälpa till genom att sätta samma krav 
på hushållen och offentliga verksamheter som den privata sektorn har. Då blir 
det ingen skillnad mellan hemmet och arbetsplatsen och tankesättet blir 
naturligt. (Olsson, 2009) och (Nyström & Kroon, 2009). 

Uppfylls målen bör detta belönas på något sätt. JM har redan 
årsomsättningsrabatten men denna är endast fokuserad på miljömålet som 
berör andelen blandat. De andra miljömålen tas inte upp i detta 
belöningssystem (Olsson, 2009). Alla som blivit intervjuade är överens om att 
någon typ av belöning och erkännande bör förekomma för att motivera 
medarbetarna att försöka nå upp till målen.  

Ska miljömålen uppnås måste även alla inblandade i projektet följa de riktlinjer 
för avfallet som sätts upp och anstränga sig för att minska mängden avfall. 
Enligt (Olsson, 2009) kan hårdare avtal vara en metod för att även 
underentreprenörer ska anstränga sig för att uppnå miljömålen. 

För att minska mängden avfall är det viktigt att materialet är nära rätt storlek 
när det kommer till arbetsplatsen. För att kunna beställa måttanpassade 
material måste platsledningen ha tid att beräkna och fastställa rätt mått och 
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kvantiteter. (Olsson, 2009). Beställs inte exakta mått utan den närmaste 
standardlängd väljs är det viktigt att leverantören har denna hemma för att inte 
en onödigt stor dimension måste ska behöva tas. Akutbeställningar ska 
undvikas för att leverantörerna ska ha möjlighet att ta hem rätt längd och 
maximera bilens kapacitet. Detta är JM förhållande vis bra på idag. (Oswald, 
2009). Det är dock inte klart om JM gör på likande sätt i andra regioner. 

Erfarenhetsåterföringen har alltid lidit av brister inom byggbranschen och här 
är JM inget undantag. Alla är överens om att det inte fungerar och att det är 
viktigt att det fungerar men alla anser också att det är någon annans ansvar. 
Olsson (2009) anser en bra lösning skulle vara att platschefen samlar alla 
medarbetare kontinuerligt och vid slutet av varje projekt där bra och dåligt med 
projektet förs fram. Nästa steg är att platschefer som har liknande projekt eller 
samma överordnad (arbetschef hos JM) samlas och diskuterar de åsikter som 
förts fram på varje projekt. Sen samlas arbetscheferna och diskuterar de åsikter 
som de fått från sina platschefer. Detta fortsätter uppåt i hierarkin tills hela 
företaget är nått och den viktigaste informationen är utkristalliserad. Denna 
information om vilka åtgärder, metoder och material som är bra respektive 
dåligt förs sedan ut till alla igen. (Olsson, 2009) 

Måttbeställningar är ett sätt att minska mängden avfall, till exempel kan 
längden på huset anpassats för att inte takpannorna ska behöva kapas, fönster 
och dörrar kan flyttas lite för att gipsskivorna inte ska behöva kapas osv. 
(Olsson, 2009). Denna åsikt bekräftas av (Dainty & Brooke, 2004) där de 
skriver ”by the time that construction commences, many of the opportunities 
for waste reduction have already elapsed, with the management team only 
being able to control waste through reactive minimization measures”. 

Många arkitekter är motvilliga att använda sig av strategier för minskning av 
mängden avfall vid sina projekt. Det finns en uppfattning bland arkitekter att 
avfall är en konsekvens av dålig planering av arbetsplatsen, misstolkning av 
ritningar och specifikationer samt logistik på arbetsplatsen. Avfallshanteringen 
ses som en ad hoc aktivitet också av arkitekterna och därmed något som inte är 
självklart i varje projekt. (Glass, Price, & Osmani, 2008) 
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5. Diskussion 
Diskussion om vad som kan göras för att minska mängden avfall. 

5.1. Avfallsstatistik  

I rapporten ”Utvecklingsprojekt för byggavfall” från 2009 poängteras vikten av 
statistik av avfallet från byggbranschen. Rapporten nämner också att det idag 
inte finns något helt färdigt system för avfallsstatistik i Sverige, företagen har 
kommit olika långt och använder olika benämningar och koder för avfallet.  

För att i framtiden kunna göra noggranna studier av avfall från 
byggarbetsplatser måste rutiner och detaljrikedomen hos statistiken förbättras. 

I statistiken borde det finnas detaljerad information om vikt, storlek på 
container, antal tömningar per fraktion och projekt samt antal dagar mellan 
tömningarna. 

5.2. Kalkylering 

För att få uppfattningar om vilka mängder material som verkligen byggs in i ett 
projekt bör information om vilka dimensioner, densitet och materialtyp läggas 
in i kalkylsystemet. När databasen väl är upprättad kan information om hur 
mycket av en viss typ material som finns i projektet lätt tas fram och vilken 
volym och vikt stål, virke, gips etcetera det finns.  

Används detta system redan vid projekteringen och sedan av platsledningen 
kan information om vilka spillprocent som är korrekta och vilka som inte är det 
tas fram. Beställs det till exempel mer virke än vad man räknat med på flera 
projekt är virkets spillprocent felaktig, är det endast på ett projekt kanske något 
som kan åtgärdas på projektet. På detta sätt kan finjusteringar och optimeringar 
av produktionen göras samt korrekta beslut fattas. 

Även nyckeltal av förhållandet mellan vikt inköpt material och vikt av avfall 
kan tas fram för att ge en uppfattning av projektets egentliga spill. 

Det är även viktigt att kalkyleringen är helt klar när projektet påbörjas. Genom 
detta kan platschefen göra korrekta beslut och ha större framförhållning i 
planeringen. Plötsliga förändringar i projektet leder till tidspress och därmed 
slarv. 

5.3. Inblandning av underentreprenörer och leverantörer 

En tidig inblandning av underentreprenör och leverantörer i projekteringen 
leder till att fler problem belyses och kan undvikas. Blir underentreprenörer 
engagerade i projektering och får möjlighet att komma med förslag på 
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avfallsminskning kan arkitekterna ta hänsyn till detta och rita optimerade hus 
avseende på materialåtgång. 

5.4. Planering 

Att byggnaderna ska vara klara i tid är viktigt men kanske bör varje 
arbetsmoment ges lite mer tid för att inte behöva stressa om något oförutsett 
skulle inträffa. 

För att lyckas med de mer komplexa byggnaderna som uppförs idag behövs 
mer vikt vid kvalité och noggrannhet och detta innebär att det även måste 
finnas tid för detta. Ackordet motverkar troligen detta i stor utsträckning då det 
prioriterar snabbhet. 

5.5. Uppmuntran att uppnå satta mål 

För att miljömålen ska tas på allvar bör de vara uppmuntrade att uppnå. JM 
belyser i dagsläget endast miljömålet om 15 % blandat och har sedan ett par år 
tillbaka uppmuntrat detta genom en årsomsättningsrabatt. Först delades 
rabatten ut till de projekt som låg under 40 % blandat, sedan 25 % och för 2010 
är det 15 %. I Figur 7 på sidan 22 syns det att andelen blandat har minskat för 
varje år. Då JM inte har uppmuntrat att mängden avfall ska minska på likande 
sätt kan det bli svårt att nå upp till målet innan 2011 utan stor ansträngning. 

Även utbildning i var materialet kommer från, direkt och indirekt 
miljöpåverkan vid både framställande av nytt material och omhändertagande 
av det som blivit över, vad som händer hos avfallsentreprenören, vad varje 
individ kan göra i sin arbetsroll för att minska miljöpåverkan etcetera kan bidra 
till att öka förståelse och motivationen att minska mängden avfall. 
Utbildningen måste vara anpassad till de som går den för att inte verka för 
grundläggande eller generell och den måste gå att verkställa. 

5.6. Metod- och materialval 

Det kommer hela tiden nya metoder för att bygga hus men alltid är inte dessa 
genomtänkta och tillräckligt testade. Även valet av material spelar betydande 
roll. En metod är att beställa konfektionerat material och även om detta kostar 
lite extra går arbetet snabbare då kapningsmomentet inte behövs och mängden 
spill minskar. I Käglinge skulle avfallsmängden drastiskt minska genom 
konfektionering av gips och virke. När projektet befinner sig på 
planeringsstadiet finns även möjlighet att välja material som genererar mindre 
spill än andra, eller material där tillverkarna tar tillbaka avfallet och kan 
återanvända detta i produktion av nytt material (till exempel isolering och 
gips). 
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Även metoderna för att frakta materialen bör ses över. Något som vore en ide 
att börja använda är IKEAs pallsystem Optiledge som de släppte fritt för andra 
att använda under oktober 2009. En Optiledgepall för gods motsvarande 
1200x800 mm vanlig pall väger 1 kg och har en prisbild på strax under halva 
priset för en engångspall. Detta pallsystem ger lägre kostnader i frakt, logistik 
och hantering. (plastnet.se, 2009) 

5.7. Erfarenhetsåterföring 

För att lyckas informera om bra och dåliga erfarenheter i ett företag behövs 
erfarenhetsåterföring. Nyckeln att lyckas med detta, enligt författaren, är att 
ledningen avsätter tid och pengar för att samla ihop grupper som diskuterar 
detta. Ett, enligt författaren, bra förslag är det A. Olsson kom med, platschefen 
sätter sig med sina medarbetare och diskuterar vad som gått bra och mindre bra 
under projektet med jämna mellanrum. Arbetschefen (platschefens överordnad) 
samlar sedan sina platschefer och går genom vad som kommit fram och så 
vidare. Detta pågår tills hela företaget fått säga sitt och fått ta del av andras 
erfarenheter. 

5.8. Pallvikter och emballage 

I kapitel 4.8.4 ”Emballage och pallar” framgår det att endast pallarna från 
teglet kostar projektet cirka 4 500 kr beroende på var det kastas. Därför bör 
man kunna dra slutsatsen att kostnaden för allt emballage och pallar som blir 
avfall är avsevärt mycket högre och vikten av allt emballage betydande då 
endast tegelpallarna skulle stått för 1 kg/m2 BTA vid Käglinge. 



 



Slutsatser - Vilken fraktion bidrar mest till mängden avfall? 

41  

6. Slutsatser 
I detta kapitel kommer svaren på forskningsfrågorna och förslag på fortsatt 
forskning presenteras. 

6.1. Vilken fraktion bidrar mest till mängden avfall? 

De största fraktionerna i Käglinge var brännbart (27 %), gips (27 %), blandat 
(18 %) och målat virke (17 %) innan den teoretiska sorteringen av avfallet. 
Efter denna sortering var de största fraktionerna gips (27 %), omålat virke 
(27 %), brännbart (16 %), mineraliska massor (13 %). 

Med tanke på att gips och virke utgör mer än hälften av den totala 
avfallsmängden bör dessa vara prioriterade när det gäller att minska mängden 
avfall. 

6.2. Var uppstår detta avfall? 

Den största fraktionen, gips, genereras nästan uteslutande vid 
stomkompletteringen (BD 60). 

Den näst största fraktionen, omålat virke, uppstår främst vid själva 
byggnationen av stommen (BD 30) följt av yttertaket (BD 40) och 
stomkompletteringen (BD 60). 

Fraktionen brännbart genereras till stor del från yttertaket (BD 40) och 
stomkompletteringen (BD 60). 

Mineraliska massor, bestående utav betongtakpannor och fasadtegel, genereras 
främst vid byggnationen av taket (BD 40). 

De byggdelar som bidrar med mest avfall är stomkompletteringen (BD 60), 
yttertak (BD 40) och fasader (BD 50).  

6.3. Vad kan man göra för att minska mängden avfall? 

För att lyckas med målet att minska mängden avfall är flera metoder 
nödvändiga.  

Beställning av konfektionerat material som kommer till arbetsplatsen strax 
innan det skall användas för att minska risken för de skador på materialet som 
kan uppkomma genom slarv, vandalism eller väder. 

Det är viktigt att målen inte bara är klara, mätbara och tidsatta utan även 
prioriterade. Ledningen måste skicka signaler om att målen är viktiga genom 
att uppmuntra att de uppnås, till exempel genom belöning när de uppnåtts. En 
metod för detta kan vara en variant av JMs årsomsättningsrabatt. En 
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klumpsumma delas ut på de projekt som uppfyller målen, de bästa får störst 
belöning. För att målen skall tas på allvar bör de, förutom uppmuntras, 
förmedlas på ett sätt som inte ger möjlighet för missförstånd. 

För att underlätta för de som ska uppnå målen bör de informeras om varför de 
är satta, hur avfallet påverkar miljön och vad som kan göras för att minska 
mängden avfall. När någon metod för att minska mängden avfall tas fram bör 
denna föras ut i hela organisationen genom erfarenhetsåterföring, kanske även 
belönas om det är möjligt. 

Statistik av mängden material som kommer till ett projekt och hur mycket som 
blir avfall möjliggör framtida studier i ämnet och finjusteringar av 
byggmetoder. 

Men det viktigaste är att alla inblandade parter alltid medvetet försöker minska 
mängden avfall. Redan på planeringsstadiet tänka på hur mängden avfall ska 
minskas och senare i produktionen använda sig av konfektionering i maximal 
utsträckning och hanterar materialet varsamt för att inga skador ska uppstå.  

Ett sätt att minska mängden emballage är att returnera det till leverantören för 
återanvändning. 
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6.4. Förslag på fortsatt forskning 

6.4.1. Attityder och uppfattningar av avfallshantering 
Ett examensarbete som påminner om mitt, men som fokuserar på en kvalitativ 
undersökning, alltså ett stort antal intervjuer eller enkätundersökningar. Vad är 
inställningen till avfallshanteringen ute bland hantverkare, arkitekter och alla 
där mellan. Varför är den så? Vad skiljer mellan de olika yrkesgrupperna? 

6.4.2. Avfallsstatistik 
Vilken metod och detaljrikedom är den lämpligaste för rapportering av 
avfallsstatistik? För nybyggnation samt reparation och tillbyggnad. Vilka 
program skall användas? Fungerar Excel – i så fall hur ska kalkylbladet se ut? 
Vilka metoder finns idag? 

6.4.3. Ackord – bra eller dåligt? 
Hjälper hantverkarnas ackord motivationen att minska mängden avfall eller 
motverkar den det? Om den motverkar – hur skulle den kunna se ut för att 
istället motivera ett resurssnålt byggande? 

6.4.4. Emballage 
Hur mycket av avfallsvikten kommer från emballage och pallar? Hur kan detta 
tas omhand på bästa sätt? 

6.4.5. Arkitekternas möjligheter 
Vilka möjligheter finns det att bygga resurseffektivt om det är en prioritet från 
början? Vad kan arkitekterna göra? Vad gör arkitekterna idag? 
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Bilaga 3 – Beräknad teoretisk sortering av avfall 
Då fraktionen omålat virke endast användes under en kort tid av projektet görs först en 
uppskattning av hur mycket omålat och målat virke som slängts i fraktionen målat virke. 
Denna uppskattning görs genom förhållandes mellan den beräknade mängden avfall i 
fraktionerna målat och omålat virke i projektkalkylen. 

Den beräknade mängden avfall i fraktionerna uppgår till 46,2 ton omålat virke och 11,6 ton 
målat. (Tabell 2: Avfallsmängd enligt projektkalkyl). Detta ger förhållandet:  

Fraktion antal kg Procent 
Rent virke 46,2 79,9 % 
Målat virke 11,6 20,1 % 
Totalt 57,8 100,0 % 

 

Denna fördelning på den verkliga avfallsmängden från virke ger 

Fraktion [ton] [kg/BTA] [% av totalt] 

förändring  
från 

verklig 
sortering 

Omålat virke 49,59 4,40 13,72 % 48,29 

Målat virke 12,45 1,10 3,44 % – 48,29 

Brännbart 98,06 8,69 27,12 % 0,00 

Skrot och metall 2,73 0,24 0,76 % 0,00 

Gipsskivor 98,26 8,71 27,18 % 0,00 

Mineraliska massor 36,37 3,22 10,06 % 0,00 

Blandat 64,09 5,68 17,73 % 0,00 

Totalt 361,55 32,06 100,00% 
  

Enligt Ramneskogs siffror beskrivs fraktionen blandat enligt tabell nedan men för att kunna 
tillämpa detta på projektet Käglinge delades alla fraktionerna upp i de fraktioner som använts 
på Käglinge. 
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Sorterat Blandat procent Fraktion på Käglinge 
Wellpapp (återvinningsbart)  0,9 % Brännbart 
Papper blandat  2,2 % Brännbart 
Plast Ofärgad Ren 13,7 % Brännbart 
Brännbart Industriavfall 15,5 % Brännbart 
Glas (återvinningsbart)  0,9 % Deponi 
Blandat avfall 6,9 % Deponi 
Deponi 18,9 % Deponi 
Schakt ren lera, grus, fyllnad  2,1 % Mineraliska massor 
Sten  2,8 % Mineraliska massor 
Tegel & Betong < 200 3,1 % Mineraliska massor 
Siporex leica utan järn 3,2 % Mineraliska massor 
Betong oarmerad < 500 3,7 % Mineraliska massor 
Målat virke 7,2 % Målat virke 
Omålat virke 12,1 % Omålat virke 
Kabel oskalad 0,3 % Skrot 
Magnetskrot 1885 3,1 % Skrot 
Blandskrot 1899  3,4 % Skrot 

 

Summering av Käglinges fraktioner i tabellen ovan ger: 

Fraktion  
procent av 
blandat 

Brännbart 35 % 
Deponi 21 % 
Mineraliska massor 16 % 
Målat virke 8 % 
Omålat virke 13 % 
Skrot 7 % 

 
och den nya fördelning av blandat är då. 

Fraktion [ton] [kg/BTA] [% av totalt] 
förändring  

från 
verklig 

sortering 

Omålat virke 57,92 5,14 16,02 % 56,62 

Målat virke 17,41 1,54 4,81 % – 43,33 

Brännbart 120,30 10,67 33,27 % 22,24 

Skrot och metall 7,41 0,66 2,05 % 4,68 

Gipsskivor 98,26 8,71 27,18 % 0,00 

Mineraliska massor 46,63 4,13 12,90 % 10,26 

Blandat 13,63 1,21 3,77 % – 50,46 

Totalt 361,55 32,06 100,00 % 0,00 
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Nästa steg är att beräkna fraktionen brännbart på samma sätt som för blandat förutom att alla 
material som inte kan sorteras under brännbart tas bort. Den redigerade listan från 
Ramneskogs ser ut som följer.  

Sorterat Brännbart procent Fraktion 
Wellpapp (återvinningsbart)  2,5 % Brännbart 
Papper blandat  6,1 % Brännbart 
Plast Ofärgad Ren 38,0 % Brännbart 
Målat virke 19,9 % Målat virke 
Omålat virke 33,5 % Omålat virke 

 

Den teoretiskt optimala fördelningen av hela projektet med beaktande av generell 
avfallsstatistik från Ramneskogs blir då som följer. 

Fraktion 
Verklig 
mängd  

[ton] 

Teoretisk 
mängd 

[ton] 
[kg/BTA] 

[% av 
totalt] 

förändring  
från verklig 

sortering 

Omålat virke 1,30 98,24 8,71 27,2 % 96,94 

Målat virke 60,74 41,40 3,67 11,5 % – 19,34 

Brännbart 98,06 55,98 4,96 15,5 % – 42,08 

Skrot och metall 2,73 7,41 0,66 2,0 % 4,68 

Gipsskivor 98,26 98,26 8,71 27,2 % 0,00 

Mineraliska massor 36,37 46,63 4,13 12,9 % 10,26 

Blandat 64,09 13,63 1,21 3,8 % – 50,46 

Totalt 361,55 361,55 32,06 100,0% 0,00 
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Bilaga 4 – Materialens spillprocent 
BD 20 - Grund Läge 1-3 Läge 7 
Betong 12 

 Armering 10 10 
Exp. (EPS) skiva tj=100, 33 kPa 6 

 L-kantelement 5 
 Betong 

 
5 

   BD 30 - Stomme Läge 1-3 Läge 7 
Regel (virke) 10 10 
Syllisolering 5 5 

   BD 40 - Yttertak Läge 1-3 Läge 7 
Underlagspapp 20 20 
Plastfolie 15 

 Reglar 10 10 
Läkt 10 

 Nockfolie 10 
 Vindskivor 10 10 

Råspontluckor 10 10 
Gipsskivor 8 

 Betongtakpannor 6 
 Insektsnät 

 
5 

   BD 50 - Fasader Läge 1-3 Läge 7 
Gipsskivor 15 15 
Plastfolie 10 

 Läkt 10 10 
Panel 10 10 
Plank 10 

 Isoleringsdrev 10 
 Gipsskivor 8 
 Regel råplan 8 
 Mineralull 6 
 Mineralull 5 
 Västkustsskiva 3 
 

   BD 60 - Stomkomplettering Läge 1-3 Läge 7 
Gipsskivor 30 

 Regel råplan 45x45 20 
 Plastfolie 15 
 Glespanel 10 
 Gyproc Tak/Golvskenor 10 
 Gyproc T-kortling 10 
 Minerit 

 
10 

Regel råplan 45x95 10 
 Spikläkt 10 10 

Gips i smyg 8 
 Gipsskivor 8 8 

Mineralull 6 6 
Gyproc Tak/Golvskenor 

 
5 

Gyproc T-kortling 
 

5 
Träregel 

 
5 

   BD 70 - Invändiga ytskikt Läge 1-3 Läge 7 
Foder 10 - 
Golvsockel 10 - 
Täcklist fönster 10 - 
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Bilaga 5 – Materialets vikter 
De vikter som antagits presenteras i tabellen nedan.  

Material Vikt Enhet Källa 
Furuvirke (målat & omålat) 470 kg/m3 Skogsindustrier 
Parkettgolv 8 kg/m2 Golventreprenad i Skåne 
Cellplast 20 kg/m3 Paroc 
Virke av ek 725 kg/m3 Trä och Möbelindustriförbundet 
Isolering (mineralull) 16 kg/m3 Isover 
Gips 850 kg/m3 Danogips (0,8-0,9g/cm3) 
Mineraliska massor 2300 kg/m3 Thomas Concrete Group AB 

 
Andra vikter som inte redan fanns i projektkalkylen eller som inte kunnat beräknas fram med 
hjälp av mått och de antagna vikterna för är: 
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Benämning Vikt [kg] 
30 randisolering 0,48 
Armeringsnät Nps500 N6150 inkl. frakt 3,05 
Betongnockpannor, typ Skandia  4,4 
Betongtakpanna, 2-kupig Skandia genomfärgad 4 
Golvläggning (parkett) 8 
Gyproc EPT 600, kortlingsskena l=625 0,3 
Gyproc H-profil för GU-skiva 0,46 
Gyproc Hörnskydd, HS L=2450mm 0,6615 
Gyproc tak o golvskena SKP 145/30 0,85 
Gyproc Tak o golvskena SKP 70/30 0,52 
Gyproc Tak o golvskena SKP 95/30 0,63 
Gyproc Tak o golvskena, SK 45/30 0,41 
Gyproc Tak o golvskena, SK 70/30 0,51 
Gyproc T-kortling 0,29 
Gyproc Väggregel, R 45 0,57 
I-element H=460 5,09 
Kantform h=300 10,83 
Kantform med plyfaklossar lgh-skiljande 14,55 
L-kantelement h=300 b=600 med skarvbleck 10,83 
Skyddstäckning, masonite 3,2 kg/kvm 
Syllisolering 1109,165mm 125m 0,198 
Syllisolering 95mm 50m 0,114 
Takpapp (UE) 2,56 
Takås 45x220 K24 l=3000 13,5135 
Underlagspapp YAP 2200 2,56 
Överliggare av ek 1,334 
2xMarkisol Exp. (EPS) skiva tj=100, 33kPa 4 
30 randisolering 0,48 
Ceminwoodskiva 10mm 13,7 
Exp. (EPS) skiva tj=100, 33 kPa 2 
Isolering Stålregellängd tj=30 0,48 
Isolering Träregelskiva kl 0,037, tj=220 3,52 
Isolering Träregelskiva tj=45 0,72 
Isolering Västkustskiva 3110, tj=50 0,8 
Isoleringsdrev 1002, tj 30, B=100 0,48 
Luftningsskiva 50 cellplast 11200x11200 typ Tjälldén 
Mineralull 16 
Minerit inomhus normalskiva Tj 112, 11200x2550 15,1 
Plastfolie 0,20 mm 0,18 
Smygbräda MDF 16x140, clips i fönsteroffert 1,68 
Smyglist MDF 16x1120 13,344 
V313 golv, 22x620x2420 (kortare) 15,6 
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Bilaga 6 – Beräkningssteg 
De beräkningar och steg som gjorts i projektkalkylen är omfattande och tidskrävande. 

Då kostnaderna inte är officiella siffror är de ersatta med X nedan.  

Kalkylresurs Benämning Konto Mängd Enhet 

Pris 
per 
enhet Total 

Proj.elem BYGG Bygg 
    

XXX 
Läge 1 Hustyp 1 

    
XXX 

JM Byggdel 
      

Huvudaktivitet 
Markarbeten under byggnader, inkl. ev. spont och 
grundvattensänkning (UE) 1 omg XXX XXX 

Kalkylresurs 
Mark under byggnader, inkl. ev. spont och 
grundvattensänkning 

42 
100 1 omg XXX XXX 

Läge 11 1-planshus friliggande, 4st 
  

XXX 
JM Byggdel 

      Huvudaktivitet Montering L-kantelement 201 m XXX XXX 

Kalkylresurs L-kantelement h=300 b=600 med skarvbleck 
41 

310 211 m XXX XXX 

Kalkylresurs Arbetare 
70 

110 70 tim XXX XXX 
Huvudaktivitet Armering lösjärn i kantbalk o förstyvningar 564 kg XXX XXX 

Kalkylresurs Armering B500BT d=12mm, vikt 0,94 kg/ml 
41 

220 620 kg XXX XXX 
 

Denna kalkyl kompletterades sedan med ett antal kolumner och resultatet blev följande 

Kolumn Förklaring 
Sortering Sorterade ut material som ger spill eller ej 
Etapp Vilken etapp materialet tillhör 
# Numrering för att veta ordinarie ordning på posterna 
Kalkylresurs En form av rubrik för aktiviteterna 
Benämning Bl.a. vilken typ av material, dimensioner osv. 
Konto Vilket konto materialet tillhör 
Kostnad/huvudaktivitet Total kostnad per huvudaktivitet 
Mängd Antalet som projekterats 
Enhet Vilken enhet det gäller 
Totalt Total kostnad för materialet 
Kostnad/enhet Kostnad per enhet 
Läge Vilket läge materialet tillhör 
Byggdel Vilken byggdel materialet tillhör 

Avfallsfraktion 
Vilken avfallsfraktion av de på projektet som materialet 
tillhör 

Dimensioner Dimensioner på materialet 
Volym [m3] Materialets volym 
Densitet [kg] Materialets densitet 
Vikt [kg] Materialets vikt 
Spillprocent Projekterad spillprocent 
Beräknad spillvikt Vikt av spill enligt projektering 
Spillkostnad Kostnaden för spillet 
Kostnad/kg Kostnad per kg material i inköp 
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De nya kolumnerna fylldes i med information. Denna information kom från: 

 Projektkalkylen (informationen flyttades för att passa uppbyggnaden av dokumentet) 
 Produktionskalkylen (nästan alla materials spillprocent togs från denna) 
 Tillverkarna (densiteten togs från tillverkare eller återförsäljare) 
 Egen erfarenhet i samråd med handledare på JM (information om vilken fraktion de 

olika materialen tillhörde) 
 Beräkningar av projektkalkylen (för att få fram nya siffror till exempel spillkostnad 

och beräknad spillvikt) 

Slutresultatet blev enligt bilden nedan. Hela kalkylbladet sträcker sig över 5 908 rader och 23 
kolumner. 

 

(Kalkylbladet färgades för att underlätta arbetet.) 

Detta kalkylblad användes sedan för att summera ihop den information som eftersöktes: Den 
beräknade spillvikten per fraktion/byggdel, den totala vikten beställt material och dess 
kostnader. 

Denna information användes sedan för att göra nya beräkningar eller ge möjlighet att dra 
slutsatser om vilka var den största mängden spill uppkom för varje typ av material etcetera. 
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Bilaga 7 – Vikt per tömning 
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Bilaga 8 – Intervjufrågor 
 

1. Vad tycker du om de miljömål JM har för 2010? 
deponi 2kg/kvm BTA (2007: 4kg) 
blandat 15 % (2007: 40 %) 
totalt 13kg/kvm BTA (2007: 25kg) 
 

2. Tror du att det är möjligt för JM att nå upp till dem? Varför / Varför inte? 
 

2.1. Vad tycker du JM och andra byggföretag ska göra för att få ner avfallsmängderna? 
 

3. Tror du att attityden och möjligheterna att minska mängden avfall i produktionen 
skulle förbättras om alla inblandade fick utbildning i vad som händer med avfallet, 
hur det påverkar miljön och vad alla kan, i sin yrkesroll, göra för att minska avfallet? 
 

4. Skulle avfallet ni får in gå att återanvända? Dvs. är det stora bitar virke och gips som 
skulle kunna återanvändas eller nästan bara småbitar? 
 

5. Har ni någon uppfattning om hur mycket av det avfall som kommer in från JM och 
andra företag som är emballage? T.ex. plastfilm, pallar, brädor etc. 
 

6. Hur tas det avfall som blir deponi omhand? 
 

7. Hur ser avfallet från JM ut i förhållande till andra företag? 
 

8. Finns det något att lära från industriell verksamhet enligt er? Vad? 
 

9. Har du några andra synpunkter/förslag om JMs avfallshantering? 
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Bilaga 9 - Intervjufrågor till JM 
 

1. Vad tycker du om de miljömål JM har för 2010? 
deponi 2kg/kvm BTA (2007: 4kg) 
blandat 15 % (2007: 40 %) 
totalt 13kg/kvm BTA (2007: 25kg) 
 

2. Tror du att det är möjligt för JM att nå upp till dem? Varför / Varför inte? 
 

3. Tror du att attityden och möjligheterna att minska mängden avfall i produktionen 
skulle förbättras om alla inblandade fick utbildning i vad som händer med avfallet, 
hur det påverkar miljön och vad alla kan, i sin yrkesroll, göra för att minska avfallet? 
 

4. Finns det klara riktlinjer från JM hur avfallshanteringen ska fungera och vilka mål 
som ska uppnås? 
 

5. Finns det någon hanteringsplan för avfall som gäller för alla projekt? (Inte bara vilka 
mål ni ska uppnå utan även hur ni ska göra det). 
 

6. Värdesätts din och dina medarbetares kunskap om de material ni använder dagligen 
när det tas fram planen för hanteringen av avfall för ett projekt som ska startas upp? 
 

7. Får du tillräckligt med resurser och stöd från ledningen att bedriva en 
avfallshantering som når upp till de miljömål som JM har? 
 

8. Tjänar ni på att minska mängden avfall? Dvs. om ni lyckas med att minska mängden 
avfall och därmed drar in på kostnaderna för projektet – får något av denna summa 
då? 
 

9. Skulle man kunna minska mängden avfall genom att leverantörerna tog hand om sitt 
material och återvann eller återanvände detta? 
 

10. Skulle du kunna tänka dig att återanvända material? 
 

11. Vad är det bästa tillvägagångssättet att minska mängden material som förvaras på 
arbetsplatsen? Kan man använda sig av Just-in-time leveranser och/eller exakta 
beställningar (dvs. man beställer det material som går åt och inget extra)? 
 

12. Skulle mängden avfall minska om man projekterade byggnaderna så att man skulle 
kunna använda sig av standardmått på materialet? 
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13. Vilka är de största anledningar till avfallsuppkomst enligt dig? Nedan ges förslag, 
skriv gärna till. 

 Designändringar 
o Överspecificering 
o Dålig detaljering 
o Sena ändringar 
o Ändringar i material som redan är beställda 
o Ändringar på redan färdigt arbete 

 Material som blivit över 
 Emballage 
 Design- och detaljfel 
 Dålig förvaring och handhavande av material 
 Otillräckligt skydd av redan färdigt material 
 Kostnads- och tidpress (leder till arbetsmetoder som inte befrämjar materialbesparing 

och försiktighet) 

14. Har du några andra synpunkter/förslag om JMs avfallshantering? 
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