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Sammanfattning 

År 2018 inföll ”Overshoot day”, dagen då vi förbrukat årets budget av jordens förnybara resurser, den 

1 augusti (Rosengren, 2018). De resterande fem månaderna av året levde vi över jordens tillgångar. 

Genom att närma oss en cirkulär ekonomi kan vi förvalta jordens resurser på ett sätt som är långsiktigt 

hållbart och minska behovet av att använda jungfruligt material. Byggsektorn står årligen för ca en 

tredjedel av allt avfall i Sverige, bortsett från gruvavfallet (Naturvårdsverket, 2017). Just nu pågår en 

ansträngning i Europa för att minska mängden avfall, där byggbranschen utgör ett prioriterat område. 

Ett av Europaparlamentets mål är att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och 

annan återvinning av icke-farligt bygg- och rivningsavfall ska ha ökat till minst 70 viktprocent år 2020 

(2008/98/EG).  

Lindbäcks bygg är en av de ledande aktörerna gällande industriellt tillverkade flerbostadshus i trä. 

Syftet med detta arbete är att genom en fallstudie på Lindbäcks bygg få en ökad förståelse för 

förutsättningarna för cirkulär ekonomi inom industriell produktion av flerbostadshus i trä. Där fokus 

ligger på de materialrester som uppstår i fabriksproduktionen och hur dessa hanteras. 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie på området cirkulär ekonomi och cirkulär ekonomi inom 

byggbranschen, avfall och avfallshantering i byggbranschen. Efter emperiinsamlingen fördjupades 

läsningen mot alternativa lösningar för ökad cirkularitet sett till de tre största rena avfallsfraktionerna. 

Fallstudien har genomförts genom intervjuer med anställda från olika avdelningar inom Lindbäcks, 

samt med Lindbäcks avfallsentreprenör. Intervjuerna har kompletterats med data gällande de 

avfallsmängder som genererats från den studerade fabriken, samt med en kartläggning av överblivet 

materialet från fyra projekt som producerats i fabrik under vintern 2018.  

Kartläggningen av det överblivna materialet visar på stora skillnader i mängd mellan olika 

materialtyper och projekt. Mängden överblivet material varierar mellan materialunderskott och ett 

överskott motsvarande 27 % av det material som köpts in av den aktuella materialtypen för projektet.  

Endast 5 viktprocent av det avfall som genererades i Lindbäcks fabrik i Öjebyn materialåtervanns år 

2018. 63 viktprocent av avfallet skickades till förbränning och 30 viktprocent deponerades. De 

resterande två viktprocenten utgjordes av avfall som klassats som verksamhetsavfall för sortering. För 

ett uppnå EU-målet med 70 % återvinning krävs alternativa lösningar för hantering av trä-, gips- och 

isoleringsavfall. 

De alternativa lösningarna för hantering av trä-, gips- och isoleringsavfall som identifierats i 

litteraturstudien har prioriterats ur ett cirkularitetsperspektiv med hjälp av Re:Sources (Re:Source, 

2018) modell för visualisering av materials funktion och användning, materialhjulet. Inom sektorn 

materialåtervinning återfinns möjliga lösningar för samtliga tre studerade fraktioner. Genom att 

returnera gipsavfallet till leverantören, riva isoleringsavfallet till lösull och nyttja uppkommet träavfall 

i tillverkning av biokol, ökar materialåtervinningen från 5 % till 89 %. Detta medför att EU-målet uppnås 

med marginal, samtidigt som deponi som behandlingsmetod helt elimineras. Som ett hinder för ökad 

cirkularitet nämns kostnader och utsläpp kopplade till långa transporter. Genom att nyttja outnyttjat 

utrymme på redan befintliga transporter kan de långa avstånden överbryggas utan extra kostnader 

och miljöpåverkan. 

Slutsatsen kan dras att genomförandet av ett fåtal förändringar kan få stora effekter, men att fortsatta 

studier krävs på ämnet cirkulär ekonomi inom byggbranschen. 

Nyckelord: Hållbart byggande, återvinning, byggavfall, cirkularitet, byggproduktion  
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Abstract 
2018 the day when humans had consumed more of Earth’s resources than what can be regenerate 

within one year, Earth Overshoot day, occurred the first of August (Rosengren, 2018). The remaining 

five months of 2018 we were living over our assets. By approaching a circular economy, we will be able 

to utilize the Earth’s resources in a way that is sustainable in the long term and lower the need for 

using virgin materials. The construction industry yearly stands for around a third of all solid waste in 

Sweden, aside from mining waste (Naturvårdsverket, 2017). There in an ongoing endeavor to lower 

the amount of waste generated in Europe, were the construction industry makes for a prioritized 

sector. One of the goals set by the European Parliament is that the preparation for reuse and recycling 

of non-hazardous construction- and demolition waste should have increased to 70 weight percentage 

by 2020 (2008/98/EG). 

Lindbäcks Bygg is one of the leading actors when it comes to industrial production of timber frame 

apartment buildings. The purpose of this thesis is to, by a case study preformed at Lindbäcks Bygg, 

increase the knowledge regarding the prerequisites for circular economy within industrial production 

of apartment buildings with timber frames. Focusing on the waste originating from the factory and 

how it can be handled. 

An initial literature study was conducted on the subject circular economy and circular economy within 

the construction industry, waste and waste management in the construction industry. The literature 

study was later deepened towards finding alternative solutions for handling the three largest waste 

fractions identified in the case study. The case study has been performed by interviewing 

representatives from different divisions within the company as well as Lindbäcks hired waste 

contractor. In compliment to the interviews, data regarding the amount of waste generated from the 

studied factory were collected and a mapping of the leftover material from four projects produced 

during the winter of 2018 were performed. 

The mapping of leftover material displays big variations in the amount of leftover material between 

different types of material and projects. The amount of leftover material varies from a deficit to a 

surplus equivalent to 27 % of the specific material purchased for the specific project. 

Mere five percent of the waste generated in the studied factory during 2018 were sent to material 

recycling. 63 % of the waste were incinerated and 30 % were sent to land fill. To reach the goal set by 

the European Parliament, alternative solutions for handling waste consisting of gypsum, insulation and 

wood are needed.  

The alternative solutions for handling wood-, gypsum- and insulation waste identified during the 

literature study were prioritized from a circularity point of view using The Material Wheel.  The 

Material Wheel is a model developed by Re:Source as a tool for visualization of a materials function 

and usage (Re:Source, 2018). The section Material Recycling represents possible solutions for all three 

of the studied fractions. By returning the gypsum to the supplier, using the insulation waste to make 

lose wool insulation and by creating bio coal from the wood waste, the material recycling increases to 

89 %. Which will imply that the EU-goal is reached, and that land fill is eliminated as method for waste 

management. Costs and emissions connected to transportations are mentions as hinders to an 

increased circularity.  By using unutilized space on existing transports, long distances can be bridged 

without excess costs and emissions.   

The conclusion of this thesis is that implementation of a few changes can make a big difference, buy 

there is a need for further studies regarding circular economy within the construction industry.  
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 Inledning 

1.1 Bakgrund 
År 2018 inföll ”Overshoot day”, dagen då vi förbrukat årets budget av jordens förnybara resurser, den 

1 augusti (Rosengren, 2018). De resterande fem månaderna av året levde vi över jordens tillgångar. 

Om världens befolkning konsumerat på det sätt som Sverige gör skulle denna dag, som beskrivits av 

Organisationen Global Footprint Network (2018), istället inträffat redan den 4 april. 

Inom EU är det i dagsläget en betydande mängd material som kasseras istället för att återanvändas 

eller återvinnas (Europakommissionen, 2015). En av de största strömmarna av avfall i Europa, sett 

både till volym och vikt, är den som genereras från bygg- och rivningsverksamhet (Svenska 

miljöinstitutet, 2018). Enligt siffror presenterade av Naturvårdsverket (2017) står byggsektorn årligen 

för ca en tredjedel av allt avfall i Sverige (bortsett från gruvavfallet) och en fjärdedel av allt farligt avfall. 

Just nu pågår en ansträngning för att minska mängden avfall. Europaparlamentets och rådets direktiv 

om avfall (2008/98/EG) anger målet att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och 

annan återvinning av icke-farligt bygg- och rivningsavfall ska ha ökat till minst 70 viktprocent år 2020.  

Avfall kan definieras som de rester som uppkommer av produktion och konsumtion, men att någonting 

i juridisk mening klassas som avfall hindrar inte att det kan ses som en resurs som kan göra nytta 

(Sveriges byggindustrier, 2018). Genom att avfall ses som en resurs kan användningen av jungfruligt 

material minskas (Ellen MacArthur Foundation, 2015). Genom att närma oss en cirkulär ekonomi kan 

vi förvalta jordens resurser på ett sätt som är långsiktigt hållbart. 

Cirkulär ekonomi karaktäriseras som en stärkande ekonomi, vars målsättning är att behålla värdet och 

användbarheten hos såväl produkter som komponenter och material (Ellen MacArthur Foundation, 

2015). En cirkulär ekonomi uppnås, som beskrivits av Ellen MacArthur Foundation (2015), genom 

obrutna kretslopp som bevarar naturresurserna, optimerar resursanvändningen och minimerar 

riskerna genom en medveten hantering av de icke förnybara resurserna och de förnybara flödena. Med 

den satsning som gjorts på ämnet hållbart byggande har det, som beskrivits av Singh, Berghorn, Joshi 

& Syal (2010) publicerats en rad arbeten som behandlar livscykelanalys (LCA) och dess appliceringar 

inom byggindustrin. Studier har genomförts gällande LCA som verktyg för val av material och produkter 

(Jönsson, Tillman & Svensson, 1997; Rajagopalan, Bilec, & Landis, 2012) för utvärdering av byggsystem 

och processer (Citherlet & Defaux 2007; Muga, Mukherjee, & Mihelcic, 2008) samt gällande hur LCA 

metodiken kan utvecklas och de utmaningar som finns för användningen av LCA i byggbranschen 

(Treloar, Love, Faniran, & Iyer-Raniga, 2000; Bribián, Usón, & Scarpellini, 2009). Men få studier har 

gjorts gällande implementation av hela konceptet cirkulär ekonomi inom byggbranschen.  

Ellen MacArthur Foundation har arbetat fram ett ramverk med syftet att fungera som ett verktyg för 

företag och länder i utvecklingen av cirkulära strategier. Ramverket har implementerats i en pilotstudie 

som genomförts i Danmark. Denna pilotstudie identifierade bygg- och fastighetsbranschen som en av 

sektorerna med störst potential för cirkulär ekonomi. Med en mer industrialiserad byggprocess och 

förbättrad återanvändning och återvinning av komponenter och material kan behovet av nya råvaror 

och mängden byggavfall kraftigt minskas. (Ellen MacArthur Foundation, 2015)  

I en studie av Johansson et al. (2017) beskrivs bristande tillgång på en tillräcklig stor mängd material 

av en jämn kvalitet som ett av de största hindren för användning av återvunnet byggavfall. Andra 

aspekter att ta hänsyn till gällande återanvändning och återvinning är materials livslängd ur såväl ett 

estetiskt- som kvalitetssäkringsperspektiv, samt eventuella ändringar regelverk gällande tillåtet 

materielinnehåll (Johansson et al., 2017).  
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År 2014 byggdes en villa i Danmark med syfte att visa hur stor minskning av koldioxidutsläppen 

kopplade till uppförandet av en byggnad som kan åstadkommas genom användning av återvunna 

material och upcycling. Upcycling kan definieras som återanvändning på ett sådant sätt att en produkt 

med högre kvalitet eller värde än den ursprungliga produkten uppnås (Oxford living dictionaries, uå). 

Den uppförda villan har exempelvis en stomme bestående av gamla fraktcontainrar samt väggar och 

golv av OSB-skivor som pressats samman av spill från träindustrin utan tillsats av lim. 

Fasadbeklädnaden består av återvunna aluminiumburkar och fasadskivor av värmebehandlat 

returpapper. I villan återfinns även återvunnet tegel samt ett köksgolv av återvunna vinkorkar. 

Resultaten visar att utsläppen av koldioxid kopplade till uppförandet av villan blev 86 % lägre än för 

referensprojektet. (ArchDaily, 2013) 

Studier har gjorts gällande hur mängden byggavfall kan minskas genom industriell tillverkning. 

Kozlovská (2011) beskriver just den minskade mängden avfall som en av de stora fördelarna med 

industriellt byggande. En studie genomförd i Hong Kong visar i sin tur att mängden byggavfall kan 

minskas med 30–40 % genom användningen av prefabricerade betongkomponenter istället för att 

platsgjuta hela byggnaden (Poon, Yu, Wong & Cheung, 2004). Inga motsvarande studier gjorda för 

industriellt träbyggande har hittats, men det är troligt att liknande tendenser kan ses även här. Inom 

det industriella byggandet hålls, som beskrivits av Lidelöw et al. (2015), fler moment av byggprocessen 

inom det enskilda företaget. Detta bidrar till att skapa förutsättningar för en högre grad av 

standardisering. Med en högre grad av standardisering följer också en möjlighet att i högre grad aktivt 

fatta beslut utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. 

1.2 Syfte, mål och avgränsningar 
Syftet med detta arbete är att genom en fallstudie på Lindbäcks bygg få en ökad förståelse för 

förutsättningarna för cirkulär ekonomi inom industriell produktion av flerbostadshus i trä. Fallstudien 

omfattar de materialrester som uppkommer i samband med den nyproduktion av flerbostadshus som 

sker i Lindbäcks fabrik i Öjebyn.  

Trots att konceptet cirkulär ekonomi kräver ett helhetsperspektiv har arbetet, till följd av den 

tidsmässiga begränsningen, avgränsats till att enbart omfatta den ena av Lindbäcks två husfabriker. 

Fokus har lagts på det arbete som sker inom fabriken, utan större hänsyn till det som sker under 

projekteringsprocessen, på byggarbetsplats eller i förvaltningsskedet.  

De forskningsfrågor som arbetet ämnar besvara för att uppfylla projektets syfte och mål är: 

− Hur ser materialflödena/avfallshanteringen ut i Lindbäcks fabrik i Öjebyn idag? 

− Vilka möjliga lösningar finns för att närma sig en cirkulär ekonomi? 

Det är ett pågående arbete i Lindbäcks fabriker att genom utbildning av personalen och bättre 

uppmärkning och placering av avfallskärl förbättra avfallssorteringen. Inget fokus har därför i detta 

arbete lagts på förbättrad avfallssortering. Då mängden avfall av blandade fraktioner som exempelvis 

brännbart är kopplad till noggrannheten i avfallssorteringens läggs fokus i detta arbete istället på 

avfallsfraktioner som endast innehåller en avfallstyp/fraktion som exempelvis gips. 
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 Kontext 
Lindbäcks bygg är en av de ledande aktörerna gällande industriellt tillverkade flerbostadshus i trä. Med 

sin bas i Piteå är det ett företag som de senaste åren präglats av en kraftig tillväxt. Sedan 2016 har 

omsättningen, produktionstakten och antalet anställda inom företaget fördubblats. I december 2017 

invigde Lindbäcks sin nya fabrik på Haraholmen i Piteå som komplement till den ursprungliga fabriken 

i Öjebyn. Inför uppstarten av den nya fabriken arbetades dubbla skift i fabriken i Öjebyn med syfte att 

lära upp den nya personalen, samt trappa upp produktionen inför uppstarten av den nya 

produktionsanläggningen.  

2.1 Produktionssystem  
Lindbäcks byggsystem är ett system för industriell produktion av flerbostadshus med trästomme i 2–8 

våningar.  Husens största beståndsdelar utgörs av trä, mineralull och gips. Volymerna tillverkas i en 

torr och väderskyddad miljö i någon av de två fabrikerna belägna i Piteå. Volymerna lämnar fabriken 

kompletta med bjälklag, väggar, innertak och fast inredning. Tillverkningen har standardiserats men 

husen projekteras projektspecifikt för att uppfylla beställarens önskemål gällande form, gestaltning 

och kvalitet. Volymerna transporteras med lastbil (drivna av HVO) eller båt från fabrik till 

byggarbetsplats, med ett marknadsområde som sträcker sig från Kiruna till Malmö.  

Tiden för tillverkning i fabrik är det som är styrande för tidplanen. Tiden för projekteringen har 

optimerats för att hålla jämna steg med fabrikstillverkningen och samtidigt ge utrymme för 

genomtänkta val och inköp, leveranser av material, dialog med kund och produktionsberedning. Det 

material som köps in är i hög grad bearbetat hos leverantör för att minska lagerhållning i fabrik samt 

öka effektiviteten i produktionen. Produktionssystemet bygger på en noggrann produktions- och 

materialberedning där alla aktiviteter sker i rätt tid. Sena ändringar och beslut får en direkt påverkan 

på produktionen. 

Produktionssystemet har utvecklats med fordonsindustrin som förebild med målet att skapa en 

kostnadseffektiv produktion med hög kvalitet. Fabriken i Öjebyn har två logistikcenter som förser 

produktionen med allt material. Volymerna färdigställs steg för steg längs en produktionslina. 

Produktionen startar med elementtillverkning av vägg-, tak- och golvblock. Elementen sätts sedan 

samman till en volym. En volym kan utgöra antingen ett eller flera rum eller delar av ett eller flera rum. 

Elementen kompletteras med färdiga badrumsmoduler, kök, installationer och ytskikt längs med 

produktionslinan. Volymerna samlastas för transport till byggplats med material från 

logistikcentrumen som behövs för färdigställande på byggarbetsplats. På byggarbetsplats färdigställs 

alla installationer, vinden isoleras med lösull och volymerna kompletteras in- och utvändigt innan de 

står färdiga för inflyttning. 
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 Metod 
Som en del av min utbildning praktiserade jag på Lindbäcks byggs kontor i Öjebyn mellan juni 2016 och 

januari 2017. I början av praktikperioden tillbringade jag omkring två veckor vardera på avdelningarna 

inköp, marknad, fabrik/fabriksledning, byggplats och projektering. Resterande månader av 

praktikperioden arbetade jag på projekteringsavdelningen där jag huvudsakligen assisterade 

projektledarna. Somrarna 2017 och 2018 har jag arbetat som projektassistent på kontoret i Öjebyn, 

något jag även fortsatt att göra på deltid under tiden för genomförandet av detta examensarbete. Att 

jag arbetat på företaget innan påbörjandet av examensarbetet har gjort att jag går in med 

förkunskaper gällande Lindbäcks produktionssystem.  

Detta examensarbete har genomförts som en fallstudie där information från den genomförda 

litteraturstudien kombinerats med intervjuer, observationer och insamlade data i form av material- 

och avfallsmängder från det studerade företaget. Arbetet har präglats av en iterativ process där de 

olika delarna pågått parallellt. Litteraturstudien har fördjupats efter de resultat som framkommit 

under arbetets gång och de personer som intervjuats har identifierats under arbetets gång. 

3.1 Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången som syftar till att agera som teoretisk bas för detta examensarbete inleddes 
med en sökning på området cirkulär ekonomi och cirkulär ekonomi inom byggbranschen. Detta för att 
skapa en förståelse för grundprinciperna samt en bild av den forskning som hittills genomförts på 
ämnet. Denna sökning kompletterades med en övergripande sökning på ämnet avfall och hanteringen 
av avfall i byggbranschen. 

Några av de använda sökorden är: Circular economy, waste management, construction waste och 
construction debris. 

Efter emperiinsamlingen fördjupades läsningen på alternativa behandlingsmetoder för de tre största 
rena avfallsfraktionerna. Litteraturgenomgången riktades in på att studera hur dessa tre 
avfallsfraktioner som uppstår vid hustillverkningen omhändertas idag, samt hur de skulle kunna 
omhändertas för att nå en ökad cirkularitet.  

Sökningarna av litteraturen har genomförts via sökningar i databaser som Google Scolar, DIVA-

portalen och Google. 

3.2 Fallstudie 
Fallstudien har valts som metod för att skapa en ökad förståelse för förutsättningarna för cirkulär 

ekonomi inom ett företag specialiserat på industriellt träbyggande. Merriam (1994) definierar en 

fallstudie som en undersökning av ett fall i förändring. Fördelen med att genomföra en fallstudie är att 

den bidrar till en helhetsinriktad förståelse för den enhet som studerats. Helhetsförståelsen kan sedan 

kan användas för att utveckla generella teoretiska påståenden (Merriam, 1994).  

Möjligheten att identifiera ett avgränsat system för studien beskrivs som en avgörande faktor för 

genomförandet av en fallstudie (Merriam, 1994). Som objekt för fallstudien valdes Lindbäcks 

produktionsanläggning i Öjebyn, där fokus lades på de materialrester och avfall som uppstår i 

produktionen. Lindbäcks är som tidigare beskrivits Sveriges ledande företag för industriellt 

producerade flerbostadshus i trä, med ett välutvecklat produktionssystem. Lindbäcks (uå) uttrycker sig 

ha ett långsiktigt förhållningssätt, med ett hållbarhetsarbete som innefattar hela livscykeln från ett 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt helhetsperspektiv.  

En kritik som framförs mot fallstudier som metod är att inga slutsatser kan dras genom att endast 

studera ett fall (Merriam, 1994; Flyvbejerg, 2006). Generaliserbarheten för en fallstudie är beroende 
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av vilket fall som väljs (Flyvbejerg, 2006). Valet av Lindbäcks som objekt för fallstudien grundar sig 

delvis i företagets ledande roll i branschen, sin profil som representanter för ett miljövänligt och 

resurssnålt byggande, men även i dess geografiska läge. Med sin bas i Piteå finns närheten till träråvara, 

men avstånden till storstadsområdena och faciliteterna i de södra delarna av Sverige är långa. 

3.2.1  Intervjuer 
Datainsamling har delvis skett genom intervjuer internt med anställda på olika avdelningar och 

positioner inom Lindbäcks. Samtliga intervjuer har genomförts ansikte mot ansikte som informella 

samtalsliknande intervjuer men en intervjutid av 15–60 minuter. Strukturerade intervjuer är att 

föredra när ett stort urval av människor intervjuas eller när kvantifiering av resultaten är viktiga 

(Merriam, 1994). De informella intervjuerna kan vara svåra att analysera då olika frågor kommer att 

generera olika svar, men de erbjuder en större flexibilitet än mer systematiska och strukturerade 

intervjuer (Patton, 2015). I denna studie då intervjuerna genomförs med människor som besitter olika 

typer av information och kunskap, med syftet att skapa en helhetsbild har flexibiliteten prioriterats 

över möjligheten att direkt jämföra svaren från de olika intervjuerna med varandra. Ett problem med 

informella intervjuer är den ökade risken att intervjuaren påverkar respondenten och där med även 

resultatet av intervjun (Svenning, 2003). Här har ansträngningar gjorts att inte ställa ledande frågor 

eller tvinga fram svar på frågor som respondenten inte själv reflekterat över. 

Data från intervjuerna har registrerades genom anteckningar som förts under intervjuerna. Dessa 

anteckningar har sedan både fungerat som stöd för nya frågor under genomförandet av den aktuella 

intervjun och som stöd för den sammanställning av information som gjorts direkt efter genomförandet 

av respektive intervju. Den bästa grunden för att analysera en intervjustudie är en ordagrann utskrift 

av en inspelad intervju, något som dock är resurskrävande att åstadkomma (Merriam, 1994). För denna 

studie togs beslutet att inte transkribera intervjuerna, resurserna har istället lagts på att skapa en 

bredare bild av den studerade enheten. Då arbetet som tidigare beskrivits genomförts på plats på 

Lindbäcks kontor i Öjebyn har möjligheten funnits att genom uppföljande samtal med respondenterna 

ställa de eventuella följdfrågor som uppkommit i analysskedet. 

För att skapa en uppfattning om hur materialhanteringen inom den studerade 

produktionsanläggningen ser ut i dagsläget genomfördes initialt intervjuer med representanter från 

företagets logistikavdelning. De två anställda som initialt intervjuades bidrog även med input om 

ytterligare personer som kan besitta kunskap och information av nytta för det fortsatta arbetet. Då 

studien genomförts på Lindbäcks kontor i Öjebyn har många möjligheter att knyta kontakter getts 

exempelvis genom spontana möten på avdelningar, möten med personal i fabriken eller på 

fikarasterna. Dessa informella möten har gett en insyn kring det pågående arbetet inom Lindbäcks, 

exempelvis gällande förbättrad avfallssortering, kvalitetsbrister i det levererade materialet och en 

översyn av vilka material som lagerhålls. Detta har i sin tur legat till grund för de ytterligare intervjuer 

med Lindbäcksanställda som genomförts under arbetets gång. I tabell 1 visas en sammanställning över 

de intervjuer som genomförts under arbetets gång, samt inom vilket område de bidragit med kunskap 

och information.  
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Tabell 1, Tabell över genomförda intervjuer och den information de bidragit med till arbetet. 

Position Intervjuämne Datum 

Chef A Nuvarande avfallshantering. 2018-09-18 

Logistikledare A Materialflöden i fabriken samt metod för att 

sammanställa överblivet material i samband med 

projektbyte i Öjebyn. 

2018-09-25 

Logistikledare B  Metod för att sammanställa överblivet material i 

samband med projektbyte på Haraholmen. 

2018-11-07 

Logistikpersonal A  Överblivet material vid projektbyten i fabriken på 

Haraholmen. 

2018-11-13 

2018-12-14 

Logistikpersonal B  Överblivet material vid projektbyte i fabriken på 

Haraholmen. 

2018-11-13 

Logistikpersonal C  Överblivet material vid projektbyten i fabriken på 

Öjebyn. 

2018-12-04 

2019-01-15 

Chef B Möjligheterna att returnera spill av gips och isolering till 

respektive leverantör, samt möjliga orsaker till den 

markanta ökningen av gipsavfall. 

2019-01-03 

Chef C Lastningskapacitet och utnyttjandegrad på 

transporterna. 

2019-01-16 

Projektutvecklaren  Avfallshantering ur ett säljperspektiv. 2019-01-09 

Avfallsentreprenören Avfallshantering efter att avfallet lämnat fabriken. 2018-11-15 

Biokolstillverkaren Förutsättningar och möjligheter för tillverkning av 

biokol. 

2019-01-28 

 

Utöver de intervjuer som genomförts internt inom företaget för fallstudien har Lindbäcks 

avfallsentreprenör intervjuats (benämnd Avfallsentreprenören i tabell 1). Denna orienterande intervju 

hölls efter att en sammanställning av de avfallsfraktioner som hämtas från den studerade 

produktionsanläggningen gjorts. Intervjun tog plats på Stena Recyclings kontor i Öjebyn och 

fokuserade på skillnader mellan de olika fraktionerna och hanteringen av dom. Målsättningen med 

intervjun var att kunna besvara följande två frågor: 

− Vad får respektive avfallsfraktion innehålla och vad är skillnaderna mellan fraktionerna? 

− Vad händer med respektive fraktion efter att den lämnat fabriken? 

Även denna intervju dokumenterades med anteckningar under intervjuns gång, samt genom att en 

sammanställning av informationen gjordes direkt efter intervjuns avslut med informationen 

fortfarande färskt i minne. 

I samband med analysen av alternativa lösningar för ökad cirkularitet inom företaget för fallstudien 

genomfördes en intervju med en representant för biokolstillverkaren Arctic Heat (benämnd 

Biokolstillverkaren i tabell 1). På grund av avståndet genomfördes denna intervju, till skillnad från 

övriga intervjuer, via telefon. Intervjun genomfördes som en informell samtalsintervju med syfte att få 

ökad förståelse för förutsättningarna för biokolstillverkning i Norrbotten. Även denna intervju 

dokumenterades med anteckningar under intervjuns gång, samt genom att en sammanställning av 

informationen gjordes direkt efter intervjuns avslut. 
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3.2.2  Kartläggning nuläge 
Innan arbetets början framkom att rester från den studerade produktionsanläggningen uppkommer 

inom två huvudsakliga kategorier: 

− Avfall för återvinning i form av emballage och spill som uppstår i beredningen och 

måttanpassning av material, samt defekt material. 

− Överblivet material som kapats fram i rätt dimensioner eller köpts in projektspecifikt. Men 

pga. exempelvis sena revideringar eller felbeställningar aldrig kommer till användning i 

produktionen. 

I figur 1 visas en förenklad bild över materialflödet i den studerade produktionsanläggningen. 

Materialet levereras till fabriken är i olika hög grad bearbetat från leverantör för att passa 

produktionssystemet. Virket levereras ofta kapat i rätt dimensioner, där handlar materialberedningen 

endast om att förse produktionen med rätt material i rätt ordning och tid. Andra material som 

exempelvis gips måttanpassas på plats i fabriken med materialspill som följd. Från 

materialberedningen levereras materialet ut till produktionslinan där volymelementen monteras och 

sätts samman till färdiga volymer. 

 

 

 

Figur 1, Schematisk bild över materialflödet i den studerade produktionsanläggningen. 

Då förutsättningarna för en cirkulär ekonomi kan variera beroende på materialets form och fysiska 

skick har de två kategorierna av restmaterial hanterats separat under arbetets gång. 

3.2.2.1  Avfall för återvinning 

För att få en bild av det avfall som genereras från fabriken i Öjebyn har rapporter från Stena Recycling, 

som är det företag som hanterar avfallet från Lindbäcks, inhämtats. Rapporterna har inhämtats i form 

av Excel-filer från Stena Recyclings kundportal. Här redovisas mängden avfall av respektive fraktion i 

kg. En sammanställning av avfallsmängderna har gjorts från september 2016 till och med december 

2018 där avfallet har sorterats månadsvis efter fraktion, för att få en bild av vilka mängder av varje 

frakion som genereras. Denna information har sammanställts tillsammans med den information som 

inhämtats genom den intervju som genomförts med avfallsentreprenören för att skapa en överblick 

över vilka mängder avfall som lämnar den studerade produktionsanläggningen samt hur detta 

hanteras. 

Material från 

leverantör 

Materialberedning Montage Produkt 

Avfall för återvinning Överblivet material 
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Under de 2,5 år för vilka data gällande avfallet från produktionsanläggningen inhämtats har stora 

förändringar skett i produktion och produktionstakt. Då fabriken byggts om, produktionstakten ökat, 

samt att det under en period inför uppstarten av den nya fabriken arbetades två skift ger denna data 

inte en rättvisande bild av nuläget. För att få en så bra bild av nuläget som möjligt har studien därför 

till största del baserats på den data som inhämtats för 2018. Data från tidigare år har endast använts 

som referensvärden. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är ett mindre dataunderlag att arbeta 

efter men detta bedöms vägas upp av ett mer aktuellt dataunderlag. 

3.2.2.2 Överblivet material  

I dialog med Logistikledare A beslutades att den bästa möjligheten att identifiera det överblivna 

materialet är i samband med att ett projekt i fabriken avslutas och nästa påbörjas. Under tiden för 

genomförandet av denna studie fanns endast två planerade projektbyten i den för studien valda 

produktionsanläggningen. Då alla projekt är unika är det rimligt att anta att mängden överblivet 

material kan variera från projekt till projekt. Bedömningen gjordes att endast två projekt skulle utgöra 

ett för litet dataunderlag för att skapa en bild av hur mycket material som blir över från produktionen. 

För att öka mängden ingångsdata togs därför beslutet att även inkludera två projektbyten från fabriken 

på Haraholmen. Företagets andra produktionsanläggning som invigdes i december 2017 är vid studiens 

fortfarande genomförande i ett stadium av att trappa upp produktionen. Detta medför att små 

justeringar i produktionen görs löpande. De ingående materialen och slutprodukten är densamma 

oberoende av vilken av företagets produktionsanläggningar som använts för tillverkningen av 

projektet.  

Kartläggningen av det överblivna materialet har genomförts genom att logistikpersonal i fabrikerna 

lagt undan det överblivna materialet på en bestämd plats i fabriken i samband med att nästa projekt 

påbörjats. Denna process har pågått under loppet av några dagar då de olika stationerna i fabriken 

byter projekt vid olika tidpunkter. Materialupplagen har sedan fotograferats och inventerats. Typ av 

material, storlek/dimensioner samt antal har antecknats på plats i fabriken och sedan sammanställts 

projektvis i Excel. I samband med inventeringen har även i vissa fall samtal förts med logistikpersonalen 

gällande deras uppfattning gällande eventuellt materialöverskott. 

En säkrare metod för att identifiera överblivet material hade varit att inventera det överblivna 

materialet på respektive station direkt när materialöverskottet uppstår. På grund av att projektbytet 

pågår på flera stationer samtidigt och under en längre tid bedömdes detta ej praktiskt genomförbart 

inom ramarna för detta arbete. Ett resultat av det metodval som gjorts är att de redovisade siffrorna 

av mängden överblivet material förväntas ligga i underkant av det faktiska värdet. Det har kommit till 

kännedom att visst material slängts på grund av platsbrist innan inventeringen gjort, i avsnittet resultat 

redovisas när så är fallet. Risk föreligger även att material lagts på annat ställe än överenskommet och 

därmed helt saknas i den sammanställda datan. 

3.2.2.2.1 Studerade projekt 

I detta avsnitt ges en kort presentation av de projekt som använts för att ge en indikation på vilka typer 

av material som blir över från produktionen, samt vilka mängder. 

Projekt 1 

Projekt 1 utgör en del i ett större bostadsområde som uppförs i Gällivare. Projektet består av fyra 

likadana punkthus á fyra våningar med tillhörande komplementbyggnader i form av två miljöhus samt 

fem byggnader innehållande carports. Husen uppförs som hyresrätter och består av fem olika 

lägenhetstyper i storlekarna 2–4 rum och kök (ROK). Totalt omfattar projektet 61 lägenheter fördelat 

på 192 volymer.  
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Husen har en enkel utformning med symmetriska sadeltak och en fasad bestående av en blandning av 

liggande och stående brandskyddsmålad träpanel. Projektet har stora likheter med ett projekt som 

tidigare uppförts av Lindbäcks i samma område för samma beställare.  

Projektet produceras i Lindbäcks fabrik på Haraholmen i Piteå, oktober till november 2018. 

Projekt 2 

Projekt 2 utgör en del av ett större område med studentbostäder som uppförs i Umeå. Projektet består 

av två skivhus á fem våningar som knäckts på mitten så att en vinkel bildas. Projektet innehåller inga 

komplementbyggnader. Totalt omfattar projektet 238 lägenheter fördelat på 272 volymer. Husen 

består av tre olika lägenhetstyper i storlekarna 1–2 ROK där den största delen utgörs av en typ av 1 

ROK. 

Projektet följer Lindbäcks standard bortsett från att trapphusen har en annan regling än normalt och 

att projektet innehåller sneda volymer. Fasaden utgörs av fasadskivor av glasfiberarmerad 

polymerkomposit. Projektet har stora likheter med en tidigare producerad etapp som tidigare uppförts 

i samma område för samma beställare.  

Projektet produceras i Lindbäcks fabrik på Öjebyn, oktober till december 2018. 

Projekt 3 

Projekt 3 är ett projekt med hyresrätter som uppförs i Kiruna. Projektet består av 2 hus á 5 våningar 

samt nio komplementbyggnader i form av garage, carports, soprum, cykelförråd och 

gemensamhetslokal/bastu. Totalt omfattar projektet 68 lägenheter fördelat på 244 volymer. Husen 

består av sex olika lägenhetstyper i storlekarna 2–4 ROK. 

Projektet innehåller en ny konstruktionslösning av limträ för vindstabilisering i väggarna samt indragna 

balkonger. Fasaden består av en kombination av fasadskivor glasfiberarmerad polymerkomposit och 

målad träpanel. Projektet utgörs av typhus som ingår i ett större ramavtal. 

Beräknad lösullsåtgång för isolering av vindsbjälklaget för Projekt 3 är 540m³. 

Projektet produceras i Lindbäcks fabrik på Haraholmen i Piteå, november 2018 till januari 2019. 

Projekt 4 

Projekt 4 uppförs i Gällivare och är en del i av samma större bostadsområde som Projekt 1. Projektet 

består av fem hus á tre våningar samt sex komplementbyggnader i form av miljöhus, lägenhetsförråd, 

tvättstugor, undercentral (UC) och carports med förråd. Totalt omfattar projektet 40 lägenheter 

fördelade på 124 volymer. Husen uppförs som hyresrätter och består av fyra lägenhetstyper i 

storlekarna 1–4 ROK.  

Husen har en enkel utformning med symmetriska sadeltak och en fasad bestående av en blandning av 

liggande och stående träpanel. Projektet har stora likheter med ett projekt som tidigare uppförts av 

Lindbäcks i samma område för samma beställare 

Projektet produceras i Lindbäcks fabrik på Öjebyn, december 2018 till januari 2019. 

  



10 
 

3.3 Analysmetod 
Modeller för visualisering av prioriterad hantering av materialspill och avfall som identifierats under 

litteraturstudien, se avsnitt 4.4, har använts för att analysera alternativa lösningar ur ett 

cirkularitetsperspektiv. De alternativa sätt att ta hand om materialrester som uppstår i produktionen 

som identifierats i den fördjupade litteraturstudien, avsnitt 4.5, har delats in i kategorier enligt 

identifierad modell för prioritering. 

Från den prioritering av alternativa lösningar som gjort har tre alternativa lösningar för ökad 

cirkularitet valts ut. En lösning för var och en av de tre materialfraktioner som studerats i den 

fördjupade litteraturstudien. De tre alternativa lösningarna har sedan analyserats med avseende på 

möjligheter till implementering inom företaget för den genomförda fallstudien med avseende på 

materialmängder och geografiskt läge. 

3.4 Workshop 
Som den avslutande delen av fallstudien genomfördes en workshop där personer från olika 

avdelningar inom företaget bjöds in för att diskutera möjliga vägar framåt mot en cirkulär ekonomi. 

Under workshopen presenterades de resultat som framkommit under fallstudien samt alternativa 

lösningar för en ökad cirkularitet. Deltagarna gavs möjligheten att tillsammans diskutera resultaten 

från studien, de föreslagna lösningarna samt förutsättningarna för och möjligheterna till 

implementering inom företaget.  

Syftet med den avslutande workshopen är att få en inblick i företagets tankar och åsikter kring den 

data som framkommit under den kartläggning som genomförts. Samt deras syn på de möjligheter och 

hinder som finns i arbetet mot en cirkulär ekonomi. 
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 Litteraturgenomgång 

4.1  Cirkulär ekonomi 
Sen den industriella revolutionen har vi levt i en till stora delar linjär ekonomi (Esposito, Tse & Soufani, 

2017). En linjär ekonomi syftar att råmaterial används för att tillverka en produkt, produkten används 

varpå resterna slängs. I en ekonomi baserad på återvinning återvinns material som exempelvis glas för 

tillverkning av nytt glas. I en cirkulär ekonomi förebyggs avfall genom att produkter och material 

återanvänds och återvinns och i de fall där råvaror behöver tillföras görs detta på ett långsiktigt hållbart 

sätt. (Government of the Netherlands, uå) 

Skillnaderna mellan en linjär-, en återvinnings- och en cirkulär ekonomi finns redovisade i figur 2.  

 

Figur 2, Illustration över skillnader mellan en linjär-, en återvinnings- & en cirkulär ekonomi. 

Ellen MacArthur Foundation (2018) definierar en cirkulär ekonomi som en stärkande ekonomi, vars 

målsättning är att behålla värdet och användbarheten hos såväl produkter som komponenter och 

material. Målet med den cirkulära ekonomin är som beskrivits av Esposito, Tse & Soufani (2017) att 

bevara dagens levnadsstandard genom att göra den långsiktigt hållbar. Alla produkter och tjänster 

inom en cirkulär ekonomi designas för att ingå i det biologiska- eller det tekniska kretsloppet. 

Produkter designas för att kunna plockas isär för att materialen antingen ska kunna återföras i 

produktion eller brytas ned av naturen (Hållbarhetsguiden, uå). Utgångspunkten är att det ska finnas 

så lite avfall som möjligt, istället finns resurser i form av produkter och material som kan återanvändas 

eller återvinnas (Olofsson, 2018). Att värde skapas ur det som tidigare setts som avfall skapar nya 

ekonomiska möjligheter. Genom att minimera mängden avfall minimeras även behovet av att tillföra 

nya råvaror och energi. Men som beskrivits av European Environment Agency, EEA (2016), är cirkulär 

ekonomi större än att enbart se till avfallet, det kräver att naturresurser hanteras effektivt och hållbart 

genom hela sin livscykel. Detta ställer krav på hela kedjan från val av energi och material, till design 

och användarbeteende. I den cirkulära ekonomin frikopplas den ekonomiska tillväxten från 

användandet av icke-förnybara resurser. Produkter, tjänster och affärsmodeller utformas istället på 

ett sätt som gynnar såväl planeten som människorna och företagen (Cradlenet, uå).  

European Environment Agency, EEA, (2016) beskriver cirkulär ekonomi som ett relativt nytt begrepp 

på europeisk nivå, även om det använts i ett antal år i länder som bland annat Kina och Tyskland. 

Konceptet cirkulär ekonomi har sin grund i hållbar utveckling.  Europakommissionen antog 2015 ett 

stort paket med avsikt att hjälpa europeiska företag och privatpersoner i arbetet med att närma sig en 
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cirkulär ekonomi (Europakommissionen, 2015). Som ett led i det svenska arbetet mot en cirkulär 

ekonomi har regeringen tillsatt en delegation för cirkulär ekonomi i Tillväxtverkets regi (Tillväxtverket, 

2018). Delegationen fungerar som ett rådgivande organ till regeringen och har som syfte att stärka 

omställningen till en cirkulär, biobaserad och resurseffektiv ekonomi på såväl regional som nationell 

nivå (Tillväxtverket, 2018). 

I det remissförslag som tagits fram av Sveriges byggindustrier för resurs- och avfallsriktlinjer vid 

byggande och rivning, föreslås ett krav på att projektera för cirkulär ekonomi. Detta skulle innebära ett 

krav på att använda materialvalssystem, att välja material med hänsyn till potential för 

materialåtervinning och spill, samt att aktivt projektera för att minimera mängden spill. 

Remissförslaget innehåller även krav på hur källsorteringen utformas samt hur material förvaras för 

att bidra till cirkularitet. (Sveriges byggindustrier, 2018) 

4.2 Avfall i byggsektorn 
I Sverige genererar byggande och rivning omkring 10 miljoner ton avfall varje år (Sveriges 
byggindustrier, 2018). En rad olika typer av avfall uppstår vid byggproduktion. Sveriges byggindustrier 
(2018) har beskrivit de viktigaste avfallstyperna som uppstår vid nybyggnation och annan 
byggproduktion som: 
 

− Materialspill 

− Förpackningsmaterial 

− Lastbärare (t.ex. byggpallar och kabeltrummor) 

− Farligt avfall i små mängder 

− El-avfall 

− Avfall från tillfälliga konstruktioner 

Enligt siffror presenterade av Boverket (2019) återvanns omkring 50 % av Sveriges icke-farliga bygg- 

och rivningsavfall år 2016 (ej inräknat förbränning). På grund av brister i statistiken bedöms 

osäkerheten kring ovan nämnda siffror som hög. Som en bidragande orsak till att andelen avfall för 

återvinning inte är högre nämns den ökade mängden träavfall. Då träavfall i Sverige i stor utsträckning 

energiåtervinns påverkas statistiken negativt. (Boverket, 2019) 

Då byggavfall i form av materialspill från nyproduktion består av nytt material där innehållet är känt är 

det ofta jämförbart med nytt material. Detta innebär att det för flera materialslag är teoretiskt möjligt 

för materialtillverkarna att återanvända avfallet i sin produktion av nya produkter. Exempel där 

materialspill kan användas i nytillverkning av produkter är av mineralull, gips och plastgolv. Två orsaker 

till att byggavfall uppstår är materialspill från måttanpassning av material samt att mer material än vad 

som egentligen behövs köps in. För att förhindra att byggavfall uppstår kan material beställas 

måttanpassat direkt från leverantör vilket minimerar det spill som annars uppstår när materialet kapas 

till rätt dimensioner. (Johansson et al., 2017) 

En studie gjord på svenska byggarbetsplatser av Josephson och Saukkoriipi (2005) visar att 

materialspillet på byggarbetsplats uppgår till omkring 2–10 % av den levererade volymen material. 

Detta avser dock endast spillet som uppstår på byggarbetsplats. Materialspill förekommer även 

tidigare i tillverkningskedjan exempelvis vid tillverkning i fabrik samt i övrig hantering av materialet 

innan det når byggarbetsplatsen (Josephson & Saukkoriipi, 2005). Esposito, Tse & Soufani (2017) 

beskriver att endast 85–90 % av byggmaterialen som köps in till ett byggnadsprojekt faktiskt används. 

Detta skulle då innebära att materialspillet uppgår till storleksordningen 10–15 % av materialet. Då 

kostnaderna för lagring och hantering av överblivet material ofta överstiger kostnaden för inköp av 
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nytt material slängs ofta överblivet material istället för att nyttjas i kommande projekt (Johansson et 

al., 2017). 

I byggprojektet bär varje part ansvaret för avfallshanteringen inom ramen för den egna verksamheten. 

Vid nybyggnation används i huvudsak nya produkter och material vilket innebär att förutsättningarna 

är goda för att veta exakt vilket avfall som uppstår och vad avfallet innehåller. Detta skapar goda 

förutsättningar för en effektiv avfallshantering. Kretslopprådets resurs och avfallsriktlinjer har till syfte 

att förbättra resurshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen. Riktlinjerna är avsedda att fungera 

som branschnorm (Sveriges byggindustrier, 2017). I Kretslopprådets resurs och avfallsriktlinjer 

(Sveriges byggindustrier, 2017) redovisas den basnivå för sortering av avfall från byggproduktion som 

bör gälla:  

− Farligt avfall (olika avfallsslag separeras)  

− El-avfall (olika avfallsslag separeras)  

− Trä  

− Brännbart  

− Plast för materialåtervinning  

− Gips  

− Skrot och metall  

− Fyllnadsmassor  

− Deponi eller blandat avfall för eftersortering  

I lagstiftningen ställs tydliga krav på källsortering (16 § avfallsförordningen), hantering av farligt avfall 

(2 kap. 5 §, 15 kap 10 och 11 §§ miljöbalken) samt att organiskt material inte får deponeras (9 och 10 

§§ förordningen (2001:512) Om deponering av avfall). Lagstiftningen ställer även krav på att den som 

innehar materialet ska hantera det på ett sätt som är miljömässigt och hälsomässigt godtagbart. 

(Sveriges byggindustrier, 2017) 

I det remissförslag som Sveriges byggindustrier (2018) publicerade i augusti föreslås ett krav att 

användning av fraktionen ”Blandat avfall för eftersortering” eller uppdelning i färre fraktioner än den 

basnivå som beskrivits ovan, ska motiveras särskilt och godkännas av beställaren. 

4.3 Avfallshierarkin  
Adrianus ”Ad” Lansink är mannen som står bakom avfallshierarkin, även kallad avfallstrappan, som 

lanserades år 1979 i Nederländernas parlament (Persson, 2018). Syftet med avfallshierarkin var att 

minimera avfallsmängden för ett effektivare utnyttjande av naturresurserna (Recycling, 2018). 

Modellen fick stor genomslagskraft och är idag en del av såväl Europas som Sveriges lagstiftning. I 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG beskrivs den avfallshierarki som ska ligga till 

grund för den lagstiftning och politik inom EU som rör förebyggandet och hanteringen av avfall. 

Avfallshierarkin finns illustrerad i sin helhet i figur 3. Hierarkin utgörs av fem prioriteringssteg där avfall 

i första hand ska förebyggas. Är förebyggande ej möjligt ska det förberedas för återanvändning. Är det 

ej möjligt att återanvända är nästa steg att materialåtervinna. Är materialåtervinning inte heller möjlig 

ska avfallet energiåtervinnas, eller i sista hand deponeras.   

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010512.htm#P9
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010512.htm#P10
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010512.htm#P10
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010512.HTM
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Prioriteringsordningen i avfallshierarkin ska vara gällande under förutsättning att det är miljömässigt 

motiverat och ekonomiskt rimligt (Naturvårdsverket, 2017). I Sverige är avfallshanteringen reglerad i 

Miljöbalkens femtonde kapitel §10. Här finns avfallshierarkin presenterad men det specificeras även 

att “Den behandling av avfallet som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet ska anses 

som lämpligast, om behandlingen inte är orimlig.” (Lag om ändring i miljöbalken, 2016:782). 

Som beskrivits av Olofsson (2018) har avfallshierarkin fått utstå kritik för att den blandar 

avfallsminimering som är att klassa som en effekt, med behandlingsmetoder som återanvändning och 

återvinning. Även Ad Lansink själv anser nu att avfallshierarkin behöver uppdateras när vi ställer om 

mot en cirkulär ekonomi (Persson, 2018). De första stegen i hierarkin - förebyggande, återanvändning 

och återvinning - är fortfarande aktuella, men energiåtervinning och deponi behöver utvecklas för att 

alla resurser ska nyttjas fullt ut.  

4.4 Materialhjulet 
Det svenska innovationsprogrammet RE:Source har tagit fram med en ny modell, Materialhjulet, som 

utmanare till den klassiska avfallshierarkin (Olofsson, 2018). RE:Sourse är ett strategiskt 

innovationsprogram som leds av RISE i samarbete med Chalmers Industriteknik, IVL och Swerea. Här 

samlas aktörer från svensk industri, avfallshantering och forskning för att tillsammans arbeta med att 

skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar med visionen att ”Sverige ska bli 

världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall”. (RE:Source, 2018) 

Utgångspunkten för den cirkulära ekonomin är, som beskrivits under avsnitt 4.1, att det ska finnas så 

lite avfall som möjligt. Material och produkter ska istället ses som resurser som kan återanvändas eller 

återvinnas. Materialhjulet innehåller allt material som vi använder, både i produktion och konsumtion 

(RE:Source, 2018). Där avfallshierarkin fokuserar på behandlingsmetoder och hur dessa förhåller sig till 

varandra fokuserar materialhjulet istället på materialens funktion och användning (RE:Source, 2018). 

Som beskrivits av RE:Source (2018) har Materialhjulet tagits fram med syfte att visualisera vad som 

krävs för att förlänga livslängden och därmed också värdet på de material vi använder. En tanke med 

hjulet som modell är att det ska rotera så långsamt som möjligt (Olofsson, 2018). Men som beskrivits 

av Olofsson (2018) öppnar materialhjulet även upp för diskussioner gällande rotorsaker till problem 

kopplade till materialanvändning, avfallshantering och återvinning.  

FÖREBYGGA 

ÅTERANVÄNDA 

MATERIAL-

ÅTERVINNA 
ENERGI-

ÅTERVINNA 
DEPONERA 

Figur 3, Illustration av avfallshierarkin. 
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Materialhjulet består av sex sektioner, se figur 4. Första sektionen: Primär är där material tillförs i form 

av produkter som används. Till Multipel hör produkter som återanvänds, antingen reparerade eller 

som de är. De komponenter som tagits till vara från uttjänta produkter tillhör den tredje sektorn: 

Komponent. Den fjärde sektorn utgörs av materialåtervinning. Sektor fem utgörs av atom- och 

molekylåtervinning. Slutligen i sektor sex återfinns energiåtervinning. (Olofsson, 2018) 

 

 

Figur 4, Illustration av Materialhjulet 

 

Produkter med såväl kort- som lång livslängd kan anses hållbara ur ett materialvärdesperspektiv så 

länge hänsyn tas i produktutvecklingsskedet. Genom att beakta hur materialvärdet bevaras kan ett 

långsamt tempo på materialhjulet åstadkommas. En produkt kan designas för att möjliggöra 

återanvändning och upcycling. En annan lösning kan vara att istället fokusera på möjligheten att 

återanvända komponenter, material och atomer. (Persson,2018) 
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4.5 Studerade materialfraktioner 

4.5.1 Trä 
I Sverige finns en lång tradition av att bygga i trä, idag innehar träbyggandet av flerbostadshus en 

marknadsandel på ca 10 % och intresset växer allt mer (Svenskt trä, uå). Som beskrivits av Svenskt Trä 

(uå) är trä är ett förnyelsebart, lätt, starkt och flexibelt material som lagrar koldioxid under hela sin 

livslängd. Trä kan exempelvis användas som stomme, tak, eller vägg i form av reglar, skivor, 

limträbalkar eller massivträ, som fasadmaterial eller invändiga ytskikt och detaljer. 

Genom fotosyntesen omvandlas koldioxid från atmosfären med hjälp av solenergi till biomassa i de 

växande träden. Först när träråvaran förmultnar eller förbränns frigörs det bundna kolet i form av 

koldioxid som återgår till atmosfären. Genom detta kretslopp uppstår inget nettotillskott av koldioxid 

till atmosfären. Det kan därför anses vara lika försvarbart ur, ett miljöperspektiv, att förbränna uttjänta 

träprodukter som att återanvända eller återvinna trämaterialet (Träguiden, 2015). En studie har 

genomförts där fem olika metoder för hantering av träavfall utvärderats med hjälp av livscykelanalys 

och jämförts med alternativet återvinning. Resultatet av studien pekar på att det ur ett miljöperspektiv 

är fördelaktigt återanvända eller materialåtervinna träavfall framför att energiåtervinna, röta, förgasa, 

deponera eller kompostera det (Arafat, Jijakli & Ahsan, 2015). 

Statistik från 2010 visar att 93 % av det träavfall som ej klassats som farligt avfall i Sverige 

energiåtervinns. Dessa statistik inkluderar ej det trä som slängts i blandade fraktioner (Arm et al., 

2014). Trä har i studier identifierats som ett material med goda förutsättningar för återbruk (Heinsoo 

och Westerbring, 2016). Shami (2006) beskriver att dimensionerat virke (reglar och stomkomponenter 

av massiv- och limträ), som det trä som bäst lämpar sig för återbruk, detta som ett resultat av både 

utbud och efterfrågan. Trä är ett flexibelt material då dess form kan anpassas genom sågning utan att 

materialets basegenskaper ändras. Stomvirke i massivträ och limträ kan kapas, eller förlängas genom 

att sätta ihop två delar vilket gör att det kan återanvändas med flexibilitet (Thormark, 2001). Det finns 

dock i dagsläget ingen statistik över hur utbredd återanvändning av träprodukter i Sverige är (Arm et 

al., 2014). 

Metoder och förutsättningar för återvinning av träavfall från byggbranschen har bland annat studerats 

i ett examensarbete av Rizzo som publicerades 2010. Det finns metoder för att använda spillvirke från 

nybyggnation i pelletstillverkning (Arm et al., 2014). Då pellets faller inom kategorin energiåtervinning 

kan det dock ej räknas som ett alternativ för att nå målet med 70 % återvinning av byggavfall. Spillvirke 

kan även användas i tillverkning av kompositmaterial tillsammans med återvunnen plast, MDF- /HDF-

skivor eller spånskivor (Arm et al., 2014). Rizzo (2010) beskriver att upp till 75 % återvunnet träavfall 

kan användas i tillverkningen av spånskivor. Det största hindret för att ersätta jungfruligt trä med 

återvunnet i tillverkningen av spånskivor är föroreningar i materialet som kan påverka slutprodukten 

eller skada maskinerna (Rizzo, 2010).  

Genom kemiska processer kan träets olika beståndsdelar separeras från varandra. Genom att separera 

de olika beståndsdelarna i träråvaran fås nya produkter som inom en rad områden kan ersätta olja 

som råvara och energikälla. Domsjö Fabriker är ett bioraffinaderi beläget i Domsjö, Höga kusten. Här 

tillverkas specialcellulosa, lignin och bioethanol från gran och tall. Cellulosan skickas till Asien för att 

användas i tillverkning av Viskos till textilindustrin. Bioethanol kan användas som exempelvis 

fordonsbränsle eller köldmedium. Lignin fungerar som tillsatsmedel i exempelvis betong där den kan 

användas för att ersätta delar av cementet. (Domsjö Fabriker, uå) 

Vinnova finansierar ett projekt som syftar till att ta fram lösningar för att omvandla samhällets 

organiska restprodukter till kvalitetssäkrad biokol som kan användas till jordförbättring (Rest till Bäst, 

uå). I dagsläget innefattar projektet tillvaratagandet av avloppsslam, alger, restprodukter från jordbruk 
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samt park och trädgårdsavfall (Rest till Bäst, uå). Men även spill av obehandlat virke skulle kunna ses 

som en möjlig restprodukt att använda i tillverkningen. Biokol framställs genom pyrolys där organiska 

material som exempelvis trä hettas upp till 300–1000 C i en ugn utan syretillförsel (ATL, 2017). Den 

värme som genereras vid tillverkningen av biokol kan i sin tur användas som fjärrvärme (Rest till Bäst, 

uå). 

Även i Norrbotten finns ett ökat intresse för biokol. Företaget Harads Artic Heat har en affärsidé som 

bygger på att producera biokol av spillprodukter från skogsavverkning. Biokolet levereras sedan till den 

metallurgiska industrin där det kan användas för att ersätta koks. Anläggningen togs i bruk i 

månadsskiftet november/december 2018 och målet är att inom fem år ha en stor anläggning för 

tillverkning av biokol i Harads. (PT, 2018) 

Stockholmsstad har genomfört ett internationellt uppmärksammat arbete där man använt sig av en 

blandning av biokol och makadam i växtbäddar för träd och växter med goda resultat. Där värmen som 

kommer från tillverkningen av biokolet blir förnybar energi som skickas ut i stadens fjärrvärmenät. 

Biokol har använts som jordförbättringsmedel världen över under tusentals år. Biokol håller vatten och 

näring i jorden likt en tvättsvamp, samtidigt som det även binder upp föroreningar från dagvattnet. 

(Stockholmsstad, 2018) 

4.5.2 Gips 
Gipsskivor används i hus med trästomme för sina goda brand- och ljudegenskaper och i såväl vägg- 

som tak- och golvkonstruktioner. Det förekommer en rad olika typer av gipsskivor med olika 

egenskaper och användningsområden. Standardskivor för användning i torra miljöer, våtrumsskivor 

som lämpar sig som underlag för kakel. Lättskivor som underlättar montage eller robusta skivor för 

styvare konstruktioner som klarar upphängning av tunga föremål. (Gyproc, uå,a) 

Gips förekommer i tre olika kvaliteter som alla kan användas i tillverkningen av gipsskivor. Naturgips 

som är en naturligt förekommande bergart, industrigips som tillverkas av restavfall från kraftverk och 

återvinningsgips. I tillverkningen av gipsskivorna kalcineras gipsstenen genom att den mals och värms 

så att en viss mängd vatten avdunstar från gipskristallerna. Gipspulvret blandas sedan med vatten samt 

tillsatsmedel som exempelvis såpskum för att skapa porer i gipsskivan, eller vax för att minska 

vattenupptagningsförmågan i skivor för utomhusbruk. Gipsblandningen hälls ut på en kartong och 

formas innan andra sidan kläs i kartong och skivan tillåts härda. I härdningen återupptar 

gipskristallerna det vatten som avdunstade vid kalcineringen. Skivorna kapas sedan i önskade mått 

innan de torkas i en torkugn för att avlägsna överblivet vatten. (Knaufdanogips, uå) 

Mängden gipsbaserat byggavfall uppgick i Sverige år 2010 till någonstans mellan 100 000–300 000 ton, 

mängden som återvanns var i sin tur ca 20 000 – 25 000 ton, dessa siffror inkluderar ej rivningsavfall 

(Arm et al., 2014). Resterande mängd gips deponerades. Deponeras gipsavfall tillsammans med avfall 

med organiskt innehåll finns risk för bildning av gasen svavelväte som är giftig att andas in och mycket 

brandfarlig (Naturvårdsverket, 2018a). Gips behöver därför deponeras avskilt från övrigt material. 

Även med avseende på återvinning av gipsavfall bör gipset sorteras som en separat fraktion. Gipsskivor 

går lätt sönder och är svåra att sortera ut från blandat avfall, det är därför önskvärt att sorteringen 

görs redan vid källan för avfallet (Naturvårdsverket, 2018a).  

Det har tidigare publicerats examensarbeten där återvinningsområden för gips har studerats (Forsberg 

& Simativa, 2017; Jonsson, 2013) Samt examensarbeten som behandlar hur gipsspill kan förebyggas 

(Valencuk & Salame, 2016; Wallin Angelöf, 2017).  

Möjliga användningsområden för återvunnet gips inkluderar exempelvis gipspulver för tillverkningen 

av nya gipsprodukter, i cementtillverkning istället för jungfruligt gips, som jordförbättring inom 
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jordbruk och som bränsleadditiv vid förbränningar för att minska korrosionsrisken i kraftvärmeverken. 

Studier visar att det återvunna gipset kan innehålla en rad föroreningar som kan göra det olämpligt att 

använda som jordförbättring. Det finns även indikationer som tyder på att pappersrester samt de 

tillsatser som tillsats i gipset kan ha negativa effekter på cementet om returgips används vid 

tillverkningen. (Arm et al., 2014) 

Forsberg och Simativa (2017) beskriver just tillverkning av nya gipsskivor som det mest gynnsamma 

sättet att återvinna gips och bristen på returgips som största anledningen till att inte större andel 

returgips används i tillverkningen. Det skulle vara teoretiskt möjligt att använda 100 % returgips i 

tillverkningen av nya gipsskivor (Forsberg & Simativa, 2017; Arm et al., 2014). Gipsproducenten Gyproc 

(uå,b) beskriver att de i sin tillverkning använder minst 25 % återvinningsmaterial i form av gips och 

kartong. Ett procenttal som skulle kunna ökas i takt med ökad gipsåtervinning.  

Gipset behåller sin kemiska sammansättning genom hela bruksskedet och anses därför vara 100 % 

återvinningsbart (Arm et al., 2014). Som även beskrivits av Gästrike återvinnare (uå) är det med dagens 

teknik möjligt att återvinna 100 % av de gipsskivor som lämnas till återvinningen. Gips recycling Sverige 

(uå) är den ledande aktören i Sverige när det gäller återvinning av gips. Gips recycling samarbetar med 

de fem ledande gipstillverkarna och erbjuder ett system för insamling och återvinning av gips. De 

samlar in gipsskivorna och separerar pappret, som skickas för återvinning, från gipset som i sin tur mals 

till gipspulver som skickas tillbaka till tillverkarna där det används i nyproduktion av gipsprodukter. Det 

finns även andra företag samt återvinningscentraler som erbjuder återvinning av gips. Aktörernas 

toleranser för föroreningar i materialet varierar. Exempelvis Nodava (uå) erbjuder återvinning av gips 

med tapetrester och målarfärg. Knauf å andra sidan återvinner enbart rena och torra gipsskivor utan 

rester av tapet, färg eller andra material (Knauf, uå). En sökning gällande aktörer för gipsåtervinning i 

Luleåområdet ger i dagsläget inga träffar. 

4.5.3 Mineralull 
Mineralull är ett samlingsnamn för isoleringsmaterialen stenull och glasull och tillverkas antingen som 

lösull, mattor eller skivor (Burström, 2007). Mineralullen är ett fintrådigt, oorganiskt material som 

tillverkas genom att smälta och dra eller snurra ett antal naturligt förekommande mineraler. Stenullen 

framställs huvudsakligen från vulkaniska mineraler som diabas, basalt och dolomit (Paroc, uåb). Vid 

tillverkning av glasull används huvudsakligen sand men även glaskross (Burström, 2007). För att 

mineralullen ska bli formstabil och vattenavvisande tillsätts små mängder fenolharts och mineralolja. 

Mineralullstillverkarna kan också använda sig av avfall från andra industrier, exempelvis biprodukter 

från framställningen av järn och stål (Dunster, 2007).  Stenullstillverkaren Paroc använder förutom 

stenråvarorna och restprodukter från andra industrier även upp till 25 % av fiberspill från egna 

produktionen i sin tillverkning (RISE, uå). Glasullstillverkaren Isover garanterar i sin tur att de använder 

minst 70 % återvunnet glas i sin tillverkning samt att de återvinner de glasullsspill som uppkommer vid 

tillverkningen (Isover, uå). 

Som beskrivits av Väntsi och Kärki (2014) nämns sällan mineralull i den forskning som finns gällande 

bygg och rivningsavfall, dess komposition och strömmar. År 2016 publicerades ett examensarbete med 

titeln ”Framgångsfaktorer för ökad återvinning av mineralull från byggprojekt” (Anneroth, 2016) som 

behandlar barriärer för återvinning av stenull. Anneroth (2016) beskriver att det finns en förutfattad 

mening i byggbranschen att mineralull inte går att återvinna. Det leder till att mineralullen slängs i 

deponicontainern och därmed inte synliggörs i statistiken från avfallsentreprenörerna. Detta skulle 

kunna vara en möjlig anledning till att mineralullen sällan nämns i forskningen. 

Medan vissa typer av bygg och rivningsavfall effektivt återvinns är mineralull fortfarande ett 

underutnyttjat återvinningsmaterial, till stor del pga. avsaknaden av ett systematiskt insamlingssystem 

och potentiella återanvändningsområden (Väntsi & Kärki, 2014). Både glasulls- och stenullstillverkare 



19 
 

erbjuder idag återtagningstjänster där de tar vara på spill från den egna produkten. Stenullstillverkaren 

Paroc (uå) erbjuder tjänsten Rewool, där överbliven stenull returneras och sedan rivs sönder till 

lösullsisolering. Glasullstillverkaren Isover (uå) har i samarbete med Ragn-Sells lanserat en tjänst där 

de erbjuder sig att ta hand om torrt och rent materialspill från nyproduktion. Tjänsten innefattar säckar 

för uppsamling av materialet, hyra av balpress för komprimering av materialet, transport och 

materialåtervinning där 100 % av materialspillet används i en ny produkt. Denna tjänst finns idag dock 

endast tillgänglig i Götaland och Svealand (Isover, uå). Det finns även företag som oberoende av märke 

erbjuder sig att riva mineralullsspill till lösull, Svenljunga Byggnadsisolering, SBI, (uå) är ett exempel på 

ett sådant företag.  SBI har ett huvudsakligt verksamhetsområde som sträcker sig längs västkusten och 

upp till Värmland (SBI, uå). En blåsentreprenad där ett vindsbjälklag isoleras med nyproducerad lösull 

kostar omkring 190kr/ m³ (Inköpare Lindbäcks bygg, personlig kontakt 2019-01-03). 

Det finns även andra användningsområden för återvinning av mineralull är att riva den till lösull. 

Nuvarande metoder för återvinning av mineralull inkluderar även exempelvis användning i keramik, 

cement- eller fiberbaserade kompositer och plattor. Studier visar att vissa egenskaper i slutprodukten 

kan förbättras när en del av råmaterialet ersätts med återvunnen mineralull (Väntsi & Kärki, 2014). 

Rester av mineralull är även lämplig att använda i tillverkning av produkter för värme- eller 

ljudisolering. Exempelvis nedsänkta takplattor, brandskyddsprodukter och paneler (Dunster, 2007). 

Som beskrivits av Dunster (2007) kan mineralfibertakplattor innehålla upp till 75 % återvunnet material 

och upp till 100 % av fibrerna kan bytas mot återvunna fibrer (Dunster, 2007).  

Att säkerställa renheten och tillgången på återvunnen mineralull samt en effektiv hantering av 

transportkostnaderna är dom största utmaningarna för återvinning av mineralull (Väntsi & Kärki, 

2014). Mineralull är ett relativt billigt men skrymmande material vilket gör att transporterna blir 

förhållandevis dyra (Dunster, 2007). 
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 Empiri 
I detta avsnitt presenteras resultaten från den genomförda fallstudien på Lindbäcks Bygg. 

5.1 Nuläge, avfall för återvinning  
Mellan oktober 2016 och december 2018 har Lindbäcks fabrik i Öjebyn, enligt erhållna rapporter från 

Stena Recycling, genererat avfall i 26 olika fraktioner. Dessa fraktioner presenteras i tabell 2.  

Tabell 2, Använda avfallsfraktioner inom Lindbäcks fabrik i Öjebyn år 2017–2018. 

Varugrupp Artikelbenämning 

Alternativa Råvaror Brännbart, utsorterat 

Alternativa Råvaror Byggavfall brännbart 

Alternativa Råvaror Gips 

Alternativa Råvaror Isolering 

Alternativa Råvaror Trä, bygg-riv 

Alternativa Råvaror Trä, impregnerat blandat 

Alternativa Råvaror Träavfall, omålat 

Alternativa Råvaror Verksamhetsavfall för sortering 

Alternativa Råvaror Verksamhetsavfall till deponi 
Farligt Avfall Spillolja 

Farligt Avfall Lysrör 

Järn Blandskrot 

Järn Komplext skrot för fragmentering 

Järn Skärskrot  

Järn Smidesskrot KI.11 klipp 

Järn Osorterat el-avfall 

Metaller Aluminium Raff gjuten 

Metaller Blybatterier, truck 

Metaller Cu-Skrot, Blank 

Metaller Cu-Skrot, Sekunda 

Metaller Mässing, Grov 

Metaller Kopparkabel 

Papper Wellpapp, balat 

Papper Wellpapp, löst 

Plast Plast 
 

Fraktioner som ”Byggavfall brännbart”, ”Trä bygg-riv”, ”Wellpapp löst” och ”Plast” förekommer varje 

månad under den studerade perioden. Andra fraktioner som exempelvis ”Spillolja” och ”Lysrör” 

förekommer endast en gång under perioden 2016-09-01 till 2018-12-31. En fullständig tabell med 

massorna för de olika fraktionerna månad för månad finns presenterad i bilaga 1. Fraktioner som 

exempelvis ”Gips” och ”Isolering” kan kopplas direkt till den produktion som bedrivs i fabriken. Andra 

fraktioner som exempelvis ”Blybatterier” är inget som byggs in i slutprodukten, utan ingår i i driften av 

fabriken. Slutprodukten som tillverkas innehåller mycket små mängder järn varvid åtminstonde delar 

av det järnavfall som uppstår troligen kan kopplas till exempelvis ombyggnationer i fabriken. Då det 

inom ramen för detta arbete, på grund av begränsningar i tid och resurser inte är möjligt att i detalj 

härleda uppkomsten för de olika fraktionerna har ingen uppdelning gjorts.  
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5.1.1 Avfallsmängder 
I tabell 3 presenteras en summering av massorna avfall för respektive genererats av respektive fraktion 

i Öjebyn för åren 2017 och 2018. En fullständig tabell över avfallsmängderna månad för månad finns 

presenterad i bilaga 1. 

Tabell 3, Sammanställning av mängden avfall från fabriken i Öjebyn/fraktion och år 

Fraktion 2017 2018 

Brännbart, utsorterat 1 960 kg - 

Byggavfall brännbart 123 600 kg 90 140 kg 

Gips 145 780 kg 286 580 kg 

Isolering 38 980 kg 19 280 kg 

Trä, bygg-riv 699 850 kg 550 180 kg 

Trä, impregnerat blandat 280 kg - 

Träavfall, omålat 4 160 kg - 

Verksamhetsavfall för sortering 22 740 kg 19 260 kg 

Verksamhetsavfall till deponi 17 300 kg 800 kg 

   
Spillolja - 180 kg 

Lysrör 29 kg - 

   
Blandskrot 1 640 kg - 

Komplext skrot för fragm. 21 960 kg 17 460 kg 

Osorterat elavfall 620 kg 375 kg 

Skärskrot 12 080 kg - 

Smidesskrot Kl.11 klipp 1 240 kg - 

   
Aluminium Raff gjutet 240 kg - 

Blybatterier, truck 950 kg - 

Cu-Skrot, Blank - 82 kg 

Cu-Skrot, Sekunda - 371 kg 

Mässing, Grov - 210 kg 

   
Wellpapp, balat - 600 kg 

Wellpapp, löst 32 895 kg 16 780 kg 

Plast 28 230 kg 18 540 kg 

   
I de tabeller som finns redovisad i bilaga 1 syns en tydlig nedgång i mängden avfall i fraktionerna 

”Wellpapp”, ”Plast”, ”Gips” och ”Trä, bygg-riv” i samband med årsskiftet 2017/2018. Denna minskning 

kan förklaras med övergången från två skift till ett skift i samband med invigningen av den nya 

produktionsanläggningen på Haraholmen.  

Från tabell 3 framgår att det förekommer vissa skillnader mellan inom vilka avfallsfraktioner som avfall 

genererats i fabriken i Öjebyn under år 2017 respektive 2018. Antalet använda fraktioner har minskat 

från 19 st år 2017 till 15 st år 2018. Den sammanställning av den totala massan avfall av respektive 

fraktion som finns presenterad i tabell 3 visar en minskad mängd av samtliga fraktioner som 

förekommer både år 2017 och 2018 förutom för fraktionen ”Gips”. 
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Mängden gipsavfall har nästan fördubblats från 145 780 kg år 2017 till 286 580 kg år 2018. Efter samtal 

med Chef B framgår att 83 000 kg gips kasserats under 2018 på grund av kvalitetsbrister. Detta 

förklarar delvis den ökning av gipsavfall som skett mellan åren 2017 och 2018. För den kvarvarande 

ökningen på ca 58 000 kg har ingen orsak kunnat fastställas inom ramen för detta arbete. Då varje 

projekt är unikt kommer mängden spill att variera över tiden. Baserat på observationer gjorda i 

fabriken har följande exempel på möjliga orsaker till den ökade mängden gipsmaterial identifierats: 

- Måttanpassning av gipsskivorna. Mängden gipsavfall/gipsspill hänger samman vägg-, tak- och 

golvblockens dimensioner och därmed lägenheternas utformning. En ökning av mängden 

gipsavfall kan uppstå om volymerna har mått som stämmer dåligt överens med skivornas 

standardmått. Detta skulle leda till större mängder spill trots att skivkapen programmerats för 

att minimera spillet.  

- Fler/större öppningar i väggelement. Detta då väggelementen kläs helt i gips och öppningar 

för fönster/dörrar fräses ur i efterhand. Antalet stora öppningar i väggblock har därför ett 

direkt samband med mängden gipsavfall. 

- Fler felbeställningar/tillverkningsfel/sena revideringar. Den taktökning som uppstarten av den 

nya fabriken inneburit har inneburit ett stort antal nyanställningar samt en ökad 

arbetsbelastning. Detta är faktorer som i teorin ökar risken för kvalitetsbrister. Kvalitetsbrister 

i kombination med Lindbäcks produktionssystem som i hög grad grundar sig i en noggrann 

produktions- och materialberedning där alla aktiviteter sker i rätt tid kan medföra en ökning 

av mängden material som köps in men aldrig kommer till användning i produktionen. 

Den totala mängden metallavfall har minskat, men det har skett en förändring i vilka fraktioner som 

slängts (se tabell 3). År 2017 förekom fraktionerna ”Blandskrot”, ”Skärskrot”, ”Smidesskrot”, 

”Aluminium raff. gjutet” och ”Blybatterier, truck”, dessa är fraktioner som ej förekommit 2018. År 2018 

har det istället slängts avfall i fraktionerna ”Cu-skrot Blank”, ”Cu-skrot Sekunda” samt ”Mässning, 

Grov”, fraktioner som i sin tur ej förekom år 2017. Inget avfall har slängts av i fraktionen ”Lysrör” 2018 

medan fraktionen ”Spillolja” har tillkommit.  

År 2017 slängdes avfall i fraktionerna ”Brännbart utsorterat”, ”Trä, impregnerat blandat” och ”Träavfall 

omålat”. Dessa tre fraktioner utgjordes av relativt små massor material under 2017 och förekommer 

inte alls under år 2018. 

Som framkom under intervjun med Avfallsentreprenören utgörs fraktionerna ”Brännbart utsorterat” 

och ”Byggavfall brännbart” egentligen av en och samma fraktion som registrerats på två olika 

avfallskoder vid ankomsten till Stena. Avsaknaden av fraktionen ”Brännbart utsorterat” år 2018 beror 

alltså inte på några förändringar som genomförts av Lindbäcks utan en ändring i rutinerna hos 

avfallsentreprenören. 

5.1.2 Hantering av respektive avfallsfraktion 
Vid intervjun med Avfallsentreprenören framgick att det pågår ett arbete med att ta fram en lösning 

för att kunna erbjuda återvinning av gips och isolering. Han beskriver dock en problematik kring långa 

avstånd och dyra transportkostnader kopplat till de alternativ för återvinning av gips och mineralull 

som erbjuds idag. I dagsläget lägger Stena all isolering på deponi och gipset används till deponifyllnad. 

Ingen skillnad görs gällande olika typer av mineralull och gips, eller om gipsskivorna är rena eller 

förorenats med exempelvis lim.  

Gällande de tre olika fraktionerna för trä (”Trä bygg-riv”, ”Trä impregnerat blandat” och ”Träavfall 

omålat”) beskriver Avfallsentreprenören att hanteringen är densamma. Anledningen till att det 

separerats i tre olika fraktioner är i detta fall kopplat till avfallsentreprenörens redovisningssystem. 

Fraktionen ”Trä, bygg-riv” får innehålla samtliga typer av trä förutom det trä som innehåller farliga 
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ämnen, exempelvis tryckimpregnerat virke. Tryckimpregnerat virke sorteras i fraktionen ”Trä, 

impregnerat blandat”. I fraktionen ”Träavfall, omålat” sorteras allt obehandlat virke. På grund av gifter 

i avfallet har alla anläggningar för energiåtervinning inte möjlighet att ta emot alla typer av träavfall. 

Avfallsentreprenören beskriver dock att i detta fall skickas samtliga tre fraktioner till SCA för 

förbränning. 

Avfall som inte sorterats tillräckligt väl för att uppfylla de krav som ställs på vardera fraktionen klassas 

om som ”Verksamhetsavfall för sortering” när det ankommer till Stena. Därefter sorteras det upp för 

att ingå i hanteringen av respektive fraktion. Avfallsentreprenören beskriver att ”Verksamhetsavfall 

för sortering” är en fraktion som avfallentreprenörerna helst inte vill se. Avfallssortering ska göras hos 

källan för avfallet för att uppnå den bästa sorteringen (Avfallsentreprenören). Han beskriver även att 

det finns ekonomiska fördelar med att sorteringen sker direkt hos källan.  

Logistikledare A beskriver att det hänt att personal från Lindbäcks har fått åka till Stena för att sortera 

upp en felaktigt sorterad container. Avfallsentreprenören beskriver att det gjorts ett arbete 

tillsammans med Lindbäcks för att förbättra avfallssorteringen och att detta gett resultat. Chef A 

bekräftar att det pågår ett aktivt arbete inom Lindbäcks för att minska mängden ”Verksamhetsavfall 

för sortering”. I det arbete som Stena Recycling genomfört tillsammans med Lindbäcks ingår även, som 

beskrivits av Avfallsentreprenören, att helt eliminera fraktionen ”Verksamhetsavfall för deponi”. Detta 

har gjorts genom bättre uppmärkning av avfallskärlen i fabriken samt genom utbildning av 

fabrikspersonalen. ”Verksamhetsavfall för deponi” var tidigare en fraktion som innehöll mycket 

brännbart och annat material som ej får deponeras. Enligt de siffror som redovisats i månadsrapporter 

från Stenas kundportal var senaste gången Lindbäcks fabrik i Öjebyn använde denna fraktion i mars 

2018.  

Avfallsentreprenören beskriver att spilloljan renas eller omraffineras och återanvänds och att lysrören 

återvinns och används i exempelvis tillverkningen av glasull. Han beskriver vidare att samtliga 

fraktioner för järn och metaller återvinns i sin helhet. Det som skiljer de olika fraktionerna åt är 

storleken på avfallet samt vilken typ av metaller som ingår. Slutligen beskriver han att truckbatterierna 

skickas med tåg till Boliden i Landskrona där de återvinns till nya batterier. 

Vid intervjun med Avfallsentreprenören framgår det att Lindbäcks balar all Wellpapp innan den 

hämtas. Fraktionen ”Wellpapp löst” i tabell 2 och tabell 3 är således felaktig. Att wellpappen delats i 

två olika fraktioner i månadsrapporterna är ett resultat av vilken avfallskod som använts vid 

registreringen hos Stena. Massorna för ”Wellpapp balad” respektive ”Wellpapp löst” ska summeras 

för att ge den faktiska massan. Stena i sin tur balar wellpappen i större balar som sedan skickas till 

Kappa för återvinning. Gällande fraktionen ”Plast” beskriver Avfallsentreprenören att all plast tidigare 

skickades till Kina. Nu skickas den genomskinliga plasten istället till Stenas egna anläggning i Halmstad 

för granulering. Den färgade plasten skickas till Tyskland där den återvinns.  

I figur 5 illustreras fördelningen mellan de olika behandlingsmetoderna för de avfall som genererats i 

fabriken i Öjebyn baserat på viktprocent. Den information som inhämtats från Stena visar att endast 5 

viktprocent av avfallet från Lindbäcks fabrik i Öjebyn materialåtervunnits under 2018. Under 2018 

skickades 63 viktprocent av avfallet iväg för förbränning och 30 viktprocent deponerades. De 

resterande två viktprocenten (i figur 5 benämnda ”Okänd”) utgjordes av avfall som klassats som 

verksamhetsavfall för sortering.  
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”Verksamhetsavfall för sortering” är, som beskrivit under avsnitt 5.1, en fraktion som på grund av 

bristfällig sortering klassas om vid ankomsten till Stena. Eftersorteringen innebär att detta avfall i ett 

senare skede kommer att sorteras in under någon av de övriga avfallsfraktionerna. Det har inom ramen 

för detta arbete inte fastställts vilka typer av material samt vilken fördelning av olika materialtyper 

som fraktionen ”Verksamhetsavfall för sortering” innehåller därför är även behandlingsmetoden 

okänd.  

 

Figur 5, Aktuell fördelning av avfallet mellan behandlingsmetod sett i viktprocent. 

I samtal med Projektutvecklaren framkommer att krav gällande materialhantering och återvinning vid 

nyproduktion av bostäder även har börjat ställas från beställarhåll. Exempelvis specificerar en större 

aktör på beställarsidan i sina ramavtal den maximala mängd byggavfall som får uppkomma i samband 

med byggproduktionen samt att maximalt 5 % av byggavfallet får deponeras. 

Som framgår av tabell 3 domineras avfallet för deponi sett till massan av gips. Som presenterats i tabell 

4 blir förhållandet ett annat om istället volymerna jämförs. Fraktionen ”Gips” består som tidigare 

beskrivits av såväl brandgips som golvgips, fördelningen mellan de olika typerna av gips i fraktionen är 

vid studiens genomförande okänd. Väggar och tak kläs med dubbla lager brandgips, golvgipset används 

endast till golvet och då enbart ett lager. Antagandet görs därför att avfallsfraktionen gips domineras 

av brandgipsskivor. För att uppskatta volymen gipsavfall har därför densiteten för brandgips på 

omkring 850 kg/m³ (Gyproc uå.c). Den isolering som använd i fabriken kommer från leverantörerna 

Paroc och från Isover. Volymtaken isoleras med glasull från Isover, till resterande byggnadsdelar 

används stenull från Paroc. Precis som i fallet med gipsavfallet är fördelningen mellan isoleringstyperna 

i avfallsfraktionen okänd. En uppskattning av isolering avfallets volym har gjorts efter stenullens 

densitet som ligger omkring 30 kg/m³ (Persson, 2016). Enligt siffror från Isover (uå.c) har glasullen en 

densitet av 16–19 kg/m³ vilket innebär att den uppskattade volymen är lågt räknad och om avfallet 

endast bestått av glasull hade den varit omkring en tredjedel högre än vad som presenterats i tabell 4. 

Innehållet i fraktionen ”Avfall för deponi” är vid genomförandet av denna studie okänt, vilket innebär 

att ingen densitet eller volym har kunnat beräknats för denna fraktion. 
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Tabell 4, Jämförelse av massa och volym för avfall för deponi. 

 Massa Densitet [kg/m³] Volym [m³] 

Gips 286 580 kg 850 kg/m³ 340 m³ 

Isolering 19 280 kg 30 kg/m³ 650 m³ 

Övrigt 800 kg - - 
 

Från tabell 4 framgår att mineralullen utgör mindre än 1/10 av den avfallsmassa som deponerandes 

från fabriken i Öjebyn under 2018. Samtidigt är volymen isolering nästan dubbelt så stor som volymen 

gips. Varken en jämförelse av massa eller volym ger dock en helt rättvisande bild av förhållandet mellan 

de olika avfallsyperna. Isoleringen kan komprimeras vilket ger en minskad volym. När gipsskivorna 

slängs i containern uppstår luftfickor mellan skivorna som i sin tur bidrar till av en större volym 

gipsavfall än vad som teoretiskt kan beräknas från skivornas densitet. 

5.1.3 Kostnader för avfallshantering 
Det finns även en ekonomisk aspekt kopplad till avfallet. I tabell 5 presenteras en sammanställning av 

kostnader som redovisats av Stena för återvinningen av det avfall som genererats i Lindbäcks fabrik i 

Öjebyn under året 2018. I denna sammanställning har inga fraktkostnader och kostnader för hyra av 

kärl inkluderats.  

Tabell 5, Kostnader för avfallshantering, Öjebyn 2018. 

Artikelbenämning Massa [kg] Kostnad [kr/kg] Summa [kr] 

Byggavfall brännbart 90 140 kg -0,88 - 79 323 kr 

Gips 286 580 kg -0,33 -  94 571 kr 

Isolering 19 280 kg -1,32 -  25 450 kr 

Trä, bygg-riv 550 180 kg -0,2 - 110 036 kr 

Verksamhetsavfall för sortering 19 260 kg -1,32 -   25 423 kr 

Verksamhetsavfall till deponi 800 kg -1,5 -   1 200 kr 

    
Spillolja 180 kg -1 -  180 kr 

    
Komplext skrot för fragm 17 460 kg 1,07 18 682 kr 

Osorterat elavfall 375 kg -2,5 -  938 kr 

    
Cu-Skrot, Blank 82 kg ?  
Cu-Skrot, Sekunda 371 kg ?  
Mässing, Grov 210 kg ?  

    
Wellpapp, balat 600 kg 0 -   kr 

Wellpapp, löst 16 780 kg 0,45 7 551 kr 

Plast 18 540 kg 0,19 3 523 kr 

Summa:   - 307 365 kr  
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Som framgår i tabell 5 är den dyraste avfallshanteringen för Lindbäcks, sett i kr/kg avfall, den för 

”Osorterat elavfall”, följt av ”Verksamhetsavfall för deponi”, ”Verksamhetsavfall för sortering” och 

”Isolering”. Den största kostnaden för avfallshanteringen är den för fraktionen ”Trä, bygg-riv” som 

även är den största fraktionen till massa sett. Fraktionerna ”Gips”, ”Isolering” och ”Trä bygg-riv” stod 

år 2018 för sammanlagt omkring 2/3 av kostnaderna för avfallshanteringen. Lindbäcks får i sin tur 

betalt för att återvinna wellpapp, plast samt för fraktionen ”Komplext skrot för fragm”. 

5.2 Nuläge, överblivet material 
Det pratas inom företaget om att det finns ett problem med material som blir över i produktionen 

samt hur detta material ska hanteras. Det har konstaterats att det blir projektspecifikt material över, 

som beställts men som av någon anledning aldrig kommer till användning i produktion. Det kan 

exempelvis röra sig om limträstolpar i specifika dimensioner, med eller utan urhak, samt gips- och 

spånskivor i projektanpassade längder. Skivmaterial (golv och tak) kapas till specifikt för projektet och 

har därför sällan rätt mått för att användas i kommande projekt (Logistikpersonal B). Logistikledare A 

beskriver att det i dagsläget inte finns några siffror på hur mycket material det är som köps in men 

sedan inte kommer till användning. Han beskriver vidare att stora delar av det överblivna materialet 

lagras, men att delar av materialet säljs på andrahandsmarknaden då det helt enkelt inte finns 

utrymme i fabrikerna att fortsätta förvara det. Det finns i dagsläget ingen metod inom företaget för att 

katalogisera överblivet material. Kännedomen om eventuell tillgång till överblivet material baseras 

helt på individers goda minne.  

Logistikledare A beskriver att han tycker att man har bra koll på materialhanteringen gällande 

skivmaterialet men att sena revideringar gör att nya skivor behöver kapas fram med extra arbete och 

materialåtgång som följd. Han beskriver att det skulle vara ett önskemål från logistiks sida att golvlinjen 

själva kunde kapa längderna på golvskivorna efter montage. Detta medför dock extra moment, 

hantering och tid i flödet. Vilket delvis talar emot den vägen Lindbäcks valt att gå med hög grad av 

prefabricering av materialet. Logistikledare A beskriver virke som det stora problemet när det gäller 

materialspill. Han beskriver att det nästan är en heltidstjänst att göra urkap i stolpar, trots att stolparna 

beställs från leverantören med färdiga urkap. Han beskriver att problemet beror på att tiden för 

projekteringen inte räcker till och att revideringar görs när materialet redan är beställt. Detta medför 

då att det blir ett överskott eller en brist av material. Han beskriver även att han upplever att virket 

tidigare var mer standardiserat med färre olika dimensioner och typer av urtag men att antalet olika 

typer av virke ökat. 

Det pågår just nu ett arbete inom Lindbäcks med att försöka minska mängden överblivet material. Som 

ett led i detta har logistikavdelningen tagit över arbetet med materielinventering som tidigare låg på 

inköpsavdelningen. Logistikledare A beskriver även att det pågår ett arbete med att se över vilket 

material som köps in på bulk och vad som köps projektspecifikt. Väggips och mineralull är exempel på 

material som idag köps in på bulk och lagerhålls istället för att beställas projektspecifikt. Önskemålet 

från logistikavdelningen är att mer av det material som exempelvis vanligt förekommande stolpar och 

reglar ska hållas på bulk. Att köpa material på bulk är då ett medvetet val för att säkra 

materialtillförseln till produktion och samtidigt minska mängden överblivet material. Då 

bulkmaterialet används till samtliga projekt uppstår inget överblivet material. 

Logistikpersonal B beskriver att det inte brukar bli några stora mängder överblivet material av sakvaror 

som exempelvis krokar, hyllor som monteras invändigt i volymerna eller invändiga ytskikt. Han 

beskriver att vissa typer av material, exempelvis kakel, som blir över skickas tillbaka till leverantören. 

Annat material som exempelvis parkettgolv är återkommande i flera projekt och överblivet material 

används för att täcka eventuella materialbrister i kommande projekt.  



27 
 

Logistikpersonal A beskriver att det även förekommer material som sorterats ut på grund av 

kvalitetsbrister, exempelvis reglar som är för krokiga för att kunna hanteras av robotarna i fabriken. 

Hon beskriver vidare att leverantören ej tar ansvar för dessa då de anser att det faller inom ramarna 

för den virkeskvalitet som beställts. Detta medför att dessa reglar sorteras ut och sedan lagras i 

fabriken. Detta material har dock ej beaktats i kartläggningen av spill och överblivet material i fabriken. 

Då dessa kvalitetsbrister uppkommit redan hos leverantör anses det falla utanför arbetets 

avgränsning. 

5.2.1 Projekt 1 
I tabell 6 nedan presenteras en sammanställning av mängden överblivet material från Projekt 1 som 

identifierats vid kartläggningen. En fullständig tabell över det insamlade materialet finns redovisad i 

bilaga 2. 

Tabell 6, Överblivet material från Projekt 1 

Materialslag Beställt [kg] Överblivet [kg] Överskott [%] 

Takgips 104 896 kg 6 480 kg 6% 

Golvgips 45 977 kg Materialbrist Materialbrist 

Golvspån 62 353 kg 1 546 kg 2% 

Dubbelstolpar 20 682 kg 1 192 kg 6% 

    
Logistikpersonal A beskriver att hon upplever att det saknats en materielleverans till projektet och att 

material istället har fått kapas fram på plats i fabriken. Hon upplever därför att det blivit mindre 

material över än vad det vanligtvis brukar vara. 

Logistikledare B beskriver att ett paket (24 skivor) av det överblivna takgipset kan härledas till en sen 

revidering som gjorts efter att materialet beställts. Detta förklarar dock endast omkring 15 % av det 

överblivna takgipset. 

De limträstolpar som blivit över går ej att använda i nästa projekt då borrningen är specifik för detta 

projekt som har en fasad med träpanel (Logistikpersonal A). Kortvirket som blivit över från detta 

projekt slängdes direkt på grund av platsbrist. Till följd av detta finns ingen registrerad mängd 

överblivet regelvirke för projektet. 

Från tillverkningen av projektet i fabrik finns även 6 400 kg överbliven färdigmålad panel i olika 

dimensioner och längder. Denna panel kommer att skickas till byggplats där delar kommer att 

användas för att komplettera fasaderna efter montage. Logistikpersonal A bedömer dock att det är 

mer överbliven panel än vad som kommer att användas på byggarbetsplats. Då det inte är praktiskt 

möjligt att inom ramen för detta projektarbete följa upp hur mycket av panelen som faktiskt kommer 

att användas klassas all panel som överbliven.  

5.2.2 Projekt 2 
I tabell 7 nedan presenteras en sammanställning av mängden överblivet material från Projekt 2 som 

identifierats vid kartläggningen. En fullständig tabell över det insamlade materialet finns redovisad i 

bilaga 4. 
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Tabell 7, Överblivet material från Projekt 2 

Materialslag Beställt [kg] Överblivet [kg] Överskott [%] 

Takgips 149 468 kg 10 821 kg 7% 

Golvgips 57 813 kg 7 749 kg 13% 

Golvspån 83 663 kg Materialbrist Materialbrist 

Lyftstolpar 21 511 kg 1 001 kg 5% 
 

Just i detta projektbyte beskriver Logistikpersonal C att det slumpat sig så att det nästkommande 

projektet har volymer med samma bredd som Projekt 2 och därmed samma dimensioner på golv- och 

takblock. Detta innebär att det överblivna materialet i form av golv- och takgips kommer till 

användning genom att gipsordern för nästkommande projekt minskas. Det framkommer även att det 

blivit ett överskott på lyftstolpar i projektet som inte kommer att kunna användas i kommande projekt.  

Logistikpersonal C beskriver att det under projektet uppstått en brist på golvspån, därför har heller 

inget överblivet material registrerats. Materialbristen löstes genom att logistikavdelningen kapade 

fram skivor i rätt mått från material som blivit över från tidigare projekt.  

Logistikpersonal C beskriver att det i projekten ofta blir mycket kortvirke kvar, men att det just i detta 

projekt blivit ovanligt lite över. Kortvirke kallas de kortare reglar som används kring fönster och dörrar 

i spantringen av väggarna. Dessa köps färdigkapade från leverantör och utgörs av obehandlat virke i 

standarddimensioner. Mängden överblivet kortvirke finns redovisat i bilaga 3. 

Inget överblivet limträ har identifierats för projektet. 

5.2.3 Projekt 3 
I tabell 8 nedan presenteras en sammanställning av mängden överblivet material från Projekt 3 som 

identifierats vid kartläggningen. En fullständig tabell över det insamlade materialet finns redovisad i 

bilaga 4. 

Tabell 8, Överblivet material från Projekt 3 

Materialslag Beställt [kg] Överblivet [kg] Överskott [%] 

Takgips 101 770 kg 22 276 kg 22% 

Golvgips 45 796 kg 4 309 kg 9% 

Golvspån 61 189 kg 7 200 kg 12% 

Limträ 9 318 kg 898 kg 10% 

Stolpar 14 386 kg 665 kg 5% 
 

Även i detta projekt beskriver Logistikpersonal A att kortvirket slängts på grund av platsbrist innan 

kartläggning av det överblivna materialet har kunnat genomföras. Hon beskriver vidare att det 

överblivna limträ som identifierats i kartläggningen delvis kan härledas till en revidering som gjorts 

efter önskemål från fabriken. Fabriken har haft önskemål gällande tillvägagångssätt för tillverkningen 

av väggblocken vilket medfört en ändrad materialåtgång. Denna revidering har genomförts av 

projekteringsavdelningen men missat att noteras av inköpsavdelningen som därmed köpt in felaktigt 

material. 

Logistikpersonal A beskriver att delar av det överblivna limträet kan härledas till ett ritningsfel som 

upptäckts av fabriken, vilka finns redovisat i bilaga 4. För resterande del av det överblivna limträet har 

ingen uppenbar förklaring identifierats inom ramen för detta arbete. 
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5.2.4 Projekt 4 
I tabell 9 nedan presenteras en sammanställning av mängden överblivet material från Projekt 3 som 

identifierats vid kartläggningen. En fullständig tabell över det insamlade materialet finns redovisad i 

bilaga 5. 

Tabell 9, Överblivet material från Projekt 4 

Materialslag Beställt [kg] Överblivet [kg] Överskott [%] 

Takgips 59 555 kg 15 807 kg 27% 

Golvgips 45 977 kg 4 353 kg 9% 

Golvspån 40 584 kg 0 kg 0% 

Dubbelstolpar 13 266 kg 1 383 kg 10% 
 

Logistikpersonal C beskriver att det, trotts att gipsordern minskats med en mängd motsvarande det 

överblivna gipset från Projekt 2, uppstått ett överskott i projektet på 11 paket brandgips á 24 skivor. 

Han beskriver att han inte vet vad detta kan bero på. 

Vid kartläggningen har ett överskott av stolpar i olika dimensioner inköpta för användning i 

tillverkningen av väggblock registrerats. 

Logistikpersonal C beskriver att mängden golvspån stämt bra med den faktiska åtgången i detta projekt 

och därför har heller inget överblivet material registrerats.  

Inget överblivet limträ eller regelvirke har identifierats för projektet. 

5.3 Tidigare försök för förbättrad cirkularitet 
Lindbäcks har tidigare genomfört försök för att åstadkomma en miljövänligare hantering av 

spillmaterial och avfall. Nedan presenteras en kortare beskrivning av det arbete som tidigare gjorts 

inom Lindbäcks som bidragit/bidrar till en ökad cirkularlitet inom företaget. 

5.3.1 Retur av gipsspill till leverantör 
I samtal gällande alternativa metoder för återvinning av gips beskriver Chef B att det är den 

ekonomiska aspekten som gör att man i dagsläget lägger allt gipsavfall på deponi. Han beskriver vidare 

att de transportkostnader som uppkommer då spillet transporteras de 84 milen från Öjebyn till Bålsta 

gör deponi till det billigaste alternativet. Gyproc är i dagsläget inte beredd att betala för det material 

som returneras. Uppstod möjligheten att få betalt för det returnerade materialet beskriver Chef B att 

läget förmodligen blivit ett helt annat. 

Som tidigare beskrivits är de hus som Lindbäcks producerar projektspecifika. Detta medför att 

storleken på de tillverkade volymerna varierar och att lastbilarnas lastkapacitet ofta inte utnyttjas till 

fullo. I samtal med Chef B framkommer att tidigare försök gjorts att använda det outnyttjade 

transportutrymmet för att transportera gipsspill tillbaka till leverantören i Bålsta. Försöket avslutades 

dock då det uppstod en obalans mellan mängden gipsspill och den outnyttjade lastkapaciteten på 

lastbilarna. Utrymmet räckte inte till, vilket resulterade i att de samlastade bilarna fick kompletteras 

med bilar med endast gips, med extra transportkostnader som följd. 
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5.3.2 Rivning av mineralull till lösull 
I samtal med Lindbäcks Chef B framkommer det att försök gjorts att inom företaget att riva spill av 

mineralull till lösull på plats i fabriken. Inga av de försök som gjorts har dock varit speciellt lyckade. Den 

harv som används för att riva ullen har inte klarat av att utföra jobbet. Chef B berättar även att försök 

gjorts att ställa krav på de avfallsentreprenörer som är verksamma i området i samband med 

kontraktsförhandlingarna att dessa inom en bestämd tidsperiod ska förbinda sig att erbjuda en annan 

lösning på hantering av mineralull än deponi. Ingen av avfallentreprenörerna har dock gått med på att 

skriva in en sådan sak i kontrakten.  

Chef B beskriver att man det under senare halvan av 2018 fört diskussioner med Paroc gällande deras 

tjänst Rewool. Rewool bygger som tidigare beskrivits på att mineralullsspill returneras till Paroc där 

det sedan rivs till lösull (Paroc, uå). Även här utgör de långa transporterna ett hinder. Fraktkostnaderna 

för att skicka spillullen de 110 milen mellan Piteå och Hällekis blir höga. Det svar som Paroc lämnat på 

Lindbäcks förfrågan är att det ej är möjligt att hitta en ekonomiskt hållbar lösning för återtagandet av 

spillull. 

5.3.3 Återbruk 
Logistikledare A beskriver i samtal gällande överblivet material att Lindbäcks de senaste åren sålt flera 

lastbilar med material till Excentrum som är en lokal aktör som bland annat köper upp överblivna 

materialpartier och säljer det vidare till kund. Excentrum tillverkar även exempelvis bänkar och 

grillstäder från delar av det virke som köps in. Lindbäcks har inga siffror på exakt vilka mängder eller 

typer av material som sålts vidare. Logistikledare A beskriver dock att det i huvudsak rör sig om virke 

och limträ men även fönster och kök har sålts vidare. Han beskriver vidare att den ekonomiska 

vinningen med att sälja materialet vidare till Excentrum är liten men att det är ett sätt att undvika 

översvämmade lager. 

Logistikledare A beskriver även att Lindbäcks har ett samarbete med dagligverksamheten SAVO som 

utför vissa kittningsarbeten åt Lindbäcks som exempelvis tillverkning av el-centralskluster och tejpning 

av sylomerklossar. I utbyte mot dessa tjänster skänker Lindbäcks en del av det överblivna kortvirket till 

SAVO som sedan använder det för att tillverka exempelvis present- och försäljningsaskar i trä. 

5.4 Volymtransporter 
Som tidigare beskrivits skickas volymerna huvudsakligen på lastbil från Lindbäcks fabriker i Piteå till 

byggarbetsplatserna runt om i Sverige. Volymernas bredd överstiger ofta 3,1 m vilket innebär att 

transporttillstånd behöver sökas i förväg för den aktuella rutten. Lastbilarna skickas sedan tre och tre 

med en varningsbil per tre lastbilar. Den maximala bredden som får skickas med lastbilar med 

varningsbil är 4,5 m, överstiger bredden 4,5 m behövs eskortbil. 

Chef C beskriver att antalet volymer och lastbilar som skickas varierar från vecka till vecka. Han 

uppskattar att det en lugn vecka skickas omkring 20 bilar och att det som mest kan röra sig om omkring 

65 bilar. Han uppskattar det genomsnittliga värdet till omkring 33 bilar/vecka. Bilarna som går i retur 

till Piteå från Mälardalen nyttjas för att transportera gips från Gyproc i Bålsta till Lindbäcks fabriker i 

Piteå. För att förse de båda fabrikerna med tillräcklig mängd gips krävs omkring 10 bilar/vecka. 

Det transportbolag som anlitas av Lindbäcks för transport av de färdiga volymerna från fabrikerna till 

byggarbetsplatserna använder sig av två olika typer av bilar. Chef C beskriver att omkring 95 % av 

transporterna sker med en lastbilstyp som lastar 7,20 m på bilen och ytterligare 12,50 m på släpet. 

Resterande 5 % av transporterna sker med en av de fyra bilarna som lastar 7,20 m på bilen och 13,60 

m på släpet.  
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Den genomsnittliga tillgängliga lastlängd/bil blir då: 

0,95(7,2 + 12,5) + 0,05(7,2 + 13,6) = 19,76 𝑚 

Lastbilarnas utnyttjade lastkapacitet har studerats mellan vecka 50 och vecka 3 kring årsskiftet 2018–

2019. Då inga volymer skickades under julledigheten finns inga värden för veckorna 52 och 1. 

Nyttjandegraden för transporterna till respektive ort vecka för vecka finns redovisad i procent i tabell 

10. 

Tabell 10, Nyttjandegrad veckovis för respektive ort 

  v.50 v.51 v.2 v.3 

Kiruna 78 % 83 % 82 % 83 % 

Umeå 73 %    

Gällivare   86 % 84 % 

Solna       77 % 

Genomsnitt: 76 % 83 % 84 % 81 % 
 

Chef C berättar att alla volymer som skickats till Umeå vecka 50 var 7,05 m eller 7,35 m långa. Detta 

innebär att endast två volymer kan lastas på varje bil med resultatet att bilarnas lastkapacitet utnyttjas 

till 98 % men att 41–48 % av bilarnas släp lämnas tomma. Under vecka 51 skickades endast volymer 

till ett bygge vilket gjorde att alla fyra bilar med större lastkapacitet, bättre anpassad till volymernas 

längd, kunde användas med en högre nyttjandegrad som följd. Det projekt som levererades till 

Gällivare under vecka två och tre innehöll en stor andel volymer 8–10 m långa vilket bidrar till en ökad 

nyttjandegrad då en större del av släpens längd kan nyttjas. Den genomsnittliga nyttjandegraden under 

de fyra veckor som studerats var 81 %.  

Detta skulle då innebära att den genomsnittliga outnyttjad lastlängd/bil blir: 

 

19,76 ∗ 0,19 = 3,75 𝑚 

 

Dessa 3,75 m motsvarar den del av transporterna som inte nyttjats för att lasta volymer. 

Transportledaren beskriver dock att det outnyttjade transportutrymmet ibland används för att skicka 

exempelvis panel, plåtluckor och prefabricerade delar till komplementbyggnader till 

byggarbetsplatserna. I vilken utsträckning som annat material än volymerna lastas på bilarna finns i 

dagsläget inga exakta siffror på. Chef C beskriver att detta ofta sker med kort varsel när den som sköter 

utlastningen ser att det finns plats över på bilarna och det finns material som behöver transporteras 

till den aktuella byggarbetsplatsen.   

Med den genomsnittliga outnyttjade lastlängden, den maximala lastbredden 4,5 m och en lasthöjd av 

3,0 m kan den genomsnittliga outnyttjade lastvolymen beräknas till: 

 

3,75 ∗ 4,5 ∗ 3,0 = 50,6 𝑚³  

 

Den genomsnittliga outnyttjade lastvolymen uppgår till genomsnittligen 50,6 m³/volymtransport. Chef 

C beskriver att man arbetar aktivt med att försöka optimera hur volymerna lastas på bilarna och släpen 

för att öka nyttjandegraden. Han beskriver att det hade varit möjligt att öka nyttjandegraden 

ytterligare genom att ändra den ordning som volymerna skickas i. Genom att anpassa ordningen 
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volymerna skickas i kan små volymer lastas på samma bil. Han beskriver dock vidare att detta sällan är 

praktiskt möjligt då platsbrist på byggarbetsplatserna gör att volymerna behöver anlända i den ordning 

som de monteras i. Detta hänger även samman med att Lindbäcks arbetar efter Lean-principen ”just-

in-time”. 

5.5 Biokol 
Som framgår av tabell 3 utgörs en stor andel av avfallet från den studerade fabriken av träavfall. En 

möjlig alternativ lösning för hantering av träavfall som identifierats i litteraturstudien (se avsnitt 4.5.1) 

är tillverkning av biokol. Som beskrivits i avsnitt 4.5.1 har en anläggning för tillverkning av biokol 

startats upp i Harads i Norrbotten. Anläggningen tillverkar biokol från rester från skogsindustrin. 

Restvärmen cirkuleras i produktionen men anläggningen fungerar även som ett närvärmeverk som 

värmer de omkringliggande husen (Biokolstillverkaren). 

Pilotprojektet med biokolsanläggningen i Harads varit igång sedan omkring ett år tillbaka, i dagsläget 

pågår arbetet med att utveckla demo nr. 1. Biokolet tillverkas idag huvudsakligen av rester från 

skogsindustrin och delar av stockar. Arctic Heat har en pågående dialog med en lokal 

avfallsentreprenör där tester genomförts för att omvandla träavfall inlämnat till avfallsentreprenören 

till biokol. Dessa tester visar att lim, färg eller metall i träavfallet inte utgör några problem i 

framställningen av biokolet. Vad som dock visat sig innebära ett problem är om träavfallet innehåller 

isolering. (Biokolstillverkaren) 

Då anläggningen i Harads fortfarande är i uppstarten har möjligheterna att använda annat träavfall än 

det direkt från skogsindustrin ännu inte till fullo utvärderats. Det handlar delvis om tillgång på 

trämaterial men även ekonomiska frågor, hur mycket olika aktörerna är beredd att betala. 

Metallindustrin ställer höga krav på biokolets kvalitet, vilket ställer högre krav på träråvaran. 

Byggföretag som vill använda biokolet som i grundläggning och finplanering ställer lägre kvalitetskrav. 

Möjligheten finns även att ställa om produktionen i Harads för att tillverka tjära då efterfrågan på 

tjärbehandlat virke ser ut att öka. Möjligheten finns även att kombinera tillverkningen av olika 

kolkvaliteter. (Biokolstillverkaren) 
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 Analys  

6.1 Avfall för återvinning 

6.1.1 Nuläge 
Av de tre ekonomiska principer som presenterats av Government of the Netherlands (uå) präglas den 

studerade fabriken i dagsläget av en ekonomi baserad på återvinning. Som framgår av den intervju 

som genomförts med Avfallsentreprenören skickas, till antalet sett, majoriteten av avfallsfraktionerna 

från den studerade fabriken för materialåtervinning. Fraktionerna för materialåtervinning utgör dock 

endast omkring 5 viktprocent av avfallet från den studerade fabriken. Detta ligger klart under de 

värden som redovisas för den totala mängden bygg- och rivningsavfall i Sverige år 2016, där 

uppskattningsvis 50 % av avfallet återvanns (Boverket, 2019). De fraktioner som skickas till deponi 

utgör dock omkring 30 viktprocent av den totala avfallsmängden. 

Anledning till den låga andelen avfall som materialåtervinns skulle delvis kunna härledas till en hög 

andel träavfall. Att träavfall förbränns istället för att återvinnas är inte unikt för det studerade 

företaget. Siffror från 2010 visar att 93 % av det träavfall som ej klassats som farligt avfall i Sverige 

energiåtervinns (Arm et al., 2014). Förbränning av trä ger inget nettotillskott av koldioxid till 

atmosfären och skulle därför kunna anses vara lika försvarbart ur ett miljöperspektiv som 

återanvändning och återvinning (Träguiden, 2015). Aspekter att ta hänsyn till i hanteringen av träavfall 

inkluderar dock även den miljöpåverkan som kopplas till utvinning och förädling av träråvaran. Med 

en metod för återvinning som genererar en lägre miljöpåverkan än den miljöpåverkan som kopplas till 

utvinning av ny träråvara, kan återvinning ändå vara att föredra framför förbränning. Detta bekräftas 

genom en studie där behandlingsmetoder för träavfall jämförts med hjälp av livscykelanalys (Arafat, 

Jijakli & Ahsan, 2015). 

Med den sorteringsnivå som finns i fabriken idag, efter att fraktionen ”Verksamhetsavfall for sortering” 

tagits bort, uppfylls de krav gällande källsortering som ställs i det remissförslag som presenterats av 

Sveriges byggindustrier (2018). För att nå det mål som specificerats i Europaparlamentets och rådets 

direktiv om avfall (2008/98/EG) att 70 viktprocent av byggavfallet ska återanvändas/återvinnas innan 

2020 krävs dock åtgärder.  

Att fraktionerna ”Brännbart utsorterat”, ”Trä, impregnerat blandat” och ”Träavfall omålat” försvunnit 

mellan år 2017 och 2018 talar delvis emot det arbete för en noggrannare avfallssortering som 

genomförts i fabriken under den aktuella tidsperioden. Då det framkommit vid intervjun med 

Avfallsentreprenören att de tre olika fraktionerna för trä (”Trä bygg-riv”, ”Trä impregnerat blandat” 

och ”Träavfall omålat”) samtliga skickas till SCA för förbränning finns dock i dagsläget ingen direkt 

anledning att separera dessa fraktioner från varandra. Vissa alternativa metoder för återvinning av 

träavfall ställer dock högre krav på fraktionens renhet än andra. Som beskrivits av Rizzo (2010) är det 

största hindret för användning av återvunnet trämaterial i tillverkningen av spånskivor föroreningar i 

materialet som kan påverka slutmaterialet eller skada maskinerna. Beroende på vilken metod för 

materialåtervinning av träavfall som väljs kan det alltså vara nödvändigt att återinföra flera olika 

fraktioner för träavfall. 

Den sammanställning av den totala massan avfall av respektive fraktion som finns presenterad i tabell 

3 visar en minskad mängd av samtliga fraktioner som förekommer både år 2017 och 2018. Den 

minskade mängden avfall stämmer bra överens men övergången från två skift till ett, samt med det 

arbete som genomförts inom företaget att öka den grad av bearbetning av material som sker redan 

hos leverantörerna. Det arbete som genomfört på Lindbäcks med att lagerhålla material som används 

ofta, istället för att köpa detta projektspecifikt och där med riskera att överskott av material som sedan 
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slängs kan även det vara en bidragande orsak till den minskade avfallsmängden. Just bearbetning av 

material hos leverantören har även i tidigare genomförda studier visats sig vara en möjlig åtgärd för 

att minska mängderna materialspill (Johansson et al., 2017).  

De största fraktionerna kopplade till husproduktion i Lindbäcks fabrik i Öjebyn är i dagsläget: 

”Byggavfall brännbart”, ”Gips”, ”Isolering”, ”Trä bygg-riv” och ”Verksamhetsavfall för sortering”. Den 

cirkulära ekonomin bygger på att produkter, komponenter och material ska behålla sitt värde och sin 

användbarhet (Ellen MacArthur Foundation, 2018). För att kunna dra nytta av spill och överblivet 

material krävs att de olika materialen hanteras skiljt från varandra.  

Företagets pågående arbete med att genom förbättrad avfallssortering helt eliminera fraktionen 

”Verksamhetsavfall för sortering” innebär att det finns förutsättningar för att genom förbättrad 

sortering även minska mängden ”Byggavfall brännbart”. Inga närmare studier av dessa två fraktioner 

har därför genomförts inom ramarna för detta arbete.  

De tre återstående stora fraktionerna utgörs av ”Gips”, ”Isolering” och ”Trä bygg-riv”. Att dessa tre 

fraktioner är dominerande kan härledas till att de även utgör de största beståndsdelarna i de färdiga 

husvolymerna. Fraktionerna ”Gips”, ”Isolering” och ”Trä bygg-riv” utgjorde, som framgår av tabell 3, 

tillsammans drygt 80 viktprocent av det avfall som genererades från Lindbäcks produktionsanläggning 

i Öjebyn under år 2018. Som framgår i samband med intervjun med Avfallsentreprenören (se avsnitt 

5.1.2) att dessa tre fraktioner idag deponeras respektive förbränns. De två sista stegen i den 

prioriteringsordning av behandlingsmetoder som avfallshierarkin utgör (Lag om ändring i miljöbalken, 

2016:782). 

Då den cirkulära ekonomin är helt baserad på kretslopp (Hållbarhetsguiden, uå; Government of the 

Netherlands, uå; Ellen MacArthur Foundation, 2018) behöver deponi som behandlingsmetod för avfall 

helt och hållet elimineras för att en cirkularitet ska nås. Som framgår av tabell 3 utgörs den näst största 

avfallsfraktionen från Lindbäcks produktionsanläggning i Öjebyn till massan sett av ”Gips”. Om 

fraktionen gips hade materialåtervunnits istället för att deponeras under 2018 hade mängden avfall 

till deponi minskat till två viktprocent av den totala mängden avfall. Genom att materialåtervinna 

gipset ökar andelen avfall för materialåtervinning. Andelen avfall till förbränning och okänd hantering 

är oförändrade. Den procentuella fördelningen mellan behandlingsmetoder som uppstår om 

fraktionen gips materialåtervunnits finns illustrerad i figur 6. 

 

 

Figur 6, Alternativ avfallsfördelning om gips materialåtervinns. 
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Genom att materialåtervinna fraktionen ”Gips” nås de krav som ställts från beställare att maximalt 5 

% av byggavfallet får deponeras (Projektutvecklare). 

Med en alternativ hantering av avfallet, där både gips och mineralull materialåtervinns istället för att 

deponeras fås den alternativa fördelning för 2018 som redovisas i figur 7. Mängden avfall till 

materialåtervinning ökar medan mängden avfall till deponi blir för liten för att ge utslag i procent. Då 

det sedan mars 2018 inte längre finns någon fraktion men ”Verksamhetsavfall för deponi” i fabriken 

skulle mängden avfall för deponi i framtiden vara noll under förutsättning att fraktionerna ”Isolering” 

och ”Gips” materialåtervinns.  

 

 

Figur 7, Alternativ avfallfördelning om gips och isolering materialåtervinns. 

 

En eliminering av deponi som behandlingsmetod för avfall skulle innebära att allt avfall inordnat sig i 

Materialhjulet (RE:Source, 2018). 63 viktprocent av avfallet från den studerade fabriken går dock 

fortfarande till förbränning. Energiåtervinning utgör den sista sektorn i materialhjulet (RE:Source, 

2018) och bör därmed även vara det sista alternativet för omhändertagande av avfall i arbetet mot 

cirkularitet.  Då förbränning inte inräknas i de 70 viktprocent av mängden avfall som ska återvinnas 

enligt de mål som satts i Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall (2008/98/EG) behövs 

ytterligare åtgärder för att nå målen. 

Med en alternativ hantering av avfallet, där förutom gips och mineralull, även fraktionerna för trä 

materialåtervinns istället för att förbränna fås den alternativa fördelning som redovisas i figur 8. I detta 

fall utgör avfall för materialåtervinning 89 viktprocent av den totala mängden avfall. Nio viktprocent 

av avfallet går fortsatt till förbränning och de resterande två viktprocenten utgörs av verksamhetsavfall 

för sortering.  
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Figur 8, Alternativ avfallsfördelning om gips, isolering och trä materialåtervinns. 

 

För det scenario där såväl gips och isolering som trä materialåtervinns skulle det mål som återfinns i 

Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall (2008/98/EG) med marginal uppnås. 

6.1.2 Alternativa lösningar ur ett cirkularitets perspektiv 
I litteraturstudien identifierades två olika modeller för att visualisera en prioriterad hantering av 

materialspill och avfall:  Avfallshierarkin och materialhjulet. Avfallshierarkin är den vedertagna 

modellen som ligger till grund för den svenska lagstiftningen gällande avfallshantering (Lag om ändring 

i miljöbalken, 2016:782). Men då materialhjulet har sin utgångspunkt i en cirkulär ekonomi (RE:Source, 

2018) har denna modell valts, framför avfallshierarkin, som modell för bedömning av metoder för 

hantering av materialspill ur en cirkularitetsperspektiv. I detta avsnitt görs en koppling mellan de 

alternativa lösningar för förbättrad cirkularitet för trä-, gips, och isoleringsspill som identifierats i 

litteraturgenomgången samt materialhjulet som modell för prioriterad materialanvändning.  

En tanke med materialhjulet som modell är (se avsnitt 4.4) att hjulet ska rotera så långsamt som 

möjligt. Detta innebär att de alternativa lösningar som inordnas i de tidigare sektionerna i 

materialhjulet teoretiskt sett är att föredra framför de alternativa lösningar som placerar sig i de senare 

sektionerna i hjulet. Den lösning som är att föredra framför andra är förebyggande av avfallets 

uppkomst. En cirkulär ekonomi uppnås, som beskrivits av Ellen MacArthur Foundation (2015), genom 

optimerad resursanvändning och medveten hantering av de icke förnybara resurserna och de 

förnybara materialflödena.  

Det har i kartläggningen konstaterats att delar av det överblivna materialet sorterats som avfall till 

följd av platsbrist. Förebyggande av samt alternativ hantering av överblivet material bör innebära att 

även mängden avfall minskar. Det finns ändringar som skulle kunna göras i produktionssystemet för 

att minska mängden avfall. Exempelvis i vägglinan där alla öppningar täcks över med väggskivor som 

sedan kapas bort och kasseras. Även om avfallsmängderna genom en noggrannare projektering och 

justeringar i produktionssystemet kan minskas kommer det alltid att uppstå någon form av 

materialspill. Det fortsatta arbetet har därför fokuserats på alternativa lösningar för att ta hand om 

det avfall som uppstår utifrån ett cirkularitetsperspektiv. 
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6.1.2.1 Mineralull 

I figur 9 visar de alternativa metoderna för omhändertagande av rester av mineralull som identifierats 

i litteraturstudien införda i materialhjulets sektioner. 

 

Figur 9. Prioritering av metoder för omhändertagande av mineralull enligt materialhjulet. 

Att sälja vidare materialet på en andrahandsmarknad eller att återanvända det på annat ställe i 

produktionen faller in under materialhjulets andra sektor. Då mineralullen inte innehåller några 

urskiljbara komponenter representerar sektor tre inte i någon aktuell användning för mineralull.  

Sönderrivningen av mineralullsskivor till lösull kan kopplas till materialhjulets fjärde sektor. Till sektor 

fyra kan även användningen av mineralullsrester i tillverkningen av nya produkter för värme- och 

ljudisolering som akustiktak och brandskyddsprodukter inräknas samt användning av spillfibrer i 

tillverkningen av ny mineralull.  

Inga metoder för atom- eller molekylåtervinning har identifierats i litteraturstudien. Mineralull 

deponeras istället för att energåtervinnas. Materialhjulets femte och sjätte sektor representerar alltså 

inte någon aktuell användning för mineralull.  
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6.1.2.2  Gips 

I figur 10 visar de alternativa metoderna för omhändertagande av rester av gips som identifierats i 

litteraturstudien införda i materialhjulets sektioner.  

 

Figur 10. Prioritering av metoder för omhändertagande av gips enligt materialhjulet. 

Att sälja vidare materialet på en andrahandsmarknad eller att återanvända det på annat ställe i 

produktionen faller, in under materialhjulets andra sektor. Då gips inte innehåller några direkt 

urskiljbara komponenter representerar sektor tre inte någon aktuell användning för gips. 

Till fjärde sektorn hör utvinning av gipspulver. Tillverkning av nya gipsprodukter, användning i 

cementtillverkning eller som jordförbättring kan alla räknas in i sektorn material. Till denna sektor hör 

även materialåtervinningen av pappret från gipsskivorna. Även det gips som använd som 

bränsleadditiv i kraftvärmeverk faller in under sektor fyra. 

Inga metoder för atom- eller molekylåtervinning har identifierats i litteraturstudien. Inte heller 

energiåtervinning har under litteraturstudien identifierats som en metod för omhändertagande av 

gipsavfall. Sektor fem och sex motsvarar därför inga aktuella användningar av gips.   
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6.1.2.3 Trä   

I figur 11 visar de alternativa metoderna för omhändertagande av rester av trä som identifierats i 

litteraturstudien införda i materialhjulets sektioner.  

 

Figur 11. Prioritering av metoder för omhändertagande av trä enligt materialhjulet. 

Återanvändning av träprodukter i produktionen eller genom försäljning på en andrahandsmarknad kan 

räknas in i sektor två. Då trä i form av reglar, balkar och plywoodskivor inte innehåller några urskiljbara 

komponenter representerar sektor tre i detta fall ej någon aktuell användning för trä. 

Tillverkning av kompositmaterial, MDF- /HDF-skivor samt spånskivor faller alla in under materialhjulets 

fjärde sektor. Hit hör även tillverkning av pellets från träspill för förbränning. Samt framställning av 

biokol som sedan kan användas som jordförbättring, exempelvis i växtbäddar i storstadsmiljö, eller 

istället för koks i järnverken. 

Utvinning av träets beståndsdelar med hjälp av kemiska processer hör till sektorn fem. Det finns en rad 

olika användningsområden för träets beståndsdelar: Som drivmedel, inom textilindustrin och 

betongframställning med mera (Domsjö Fabriker, uå). Men även i form av cellulosaisolering. 

Förbränning av träspill eller pellets tillverkat av träspill räknas in under sektor sex. Biokol inräknas i 

sektor fyra men bidrar även till sektor sex genom energiåtervinning. 
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6.1.3 Implementering inom Lindbäcks 

6.1.3.1 Transporter 

Som tidigare nämnts har det framkommit i intervjuer med både Chef B och Avfallsentreprenören att 

ett hinder för återvinning av mineralull och gips utgörs av transportkostnaderna. För mineralull 

tillkommer även aspekten gällande volym då mineralullen är skrymmande i förhållande till sin massa. 

Problemet med kostsamma transporter kopplande till återvinning av mineralull är något som även lyfts 

i tidigare genomförda studier (Väntsi & Kärki, 2014; Dunster, 2007). 

I samtal med Chef C framkommer att det finns utrymme kvar på volymtransporterna som skulle kunna 

användas för ytterligare transporter. Hur mycket utrymme som återstår efter att volymerna lastats 

varierar beroende på storlekarna på volymerna och lastbilssläpen. Detta är något som kan orsaka 

problem om övrigt gods lastas på ekipagen innan volymerna lastas. Den genomsnittliga outnyttjade 

lastlängden på 3,75 m/lastbil ger inte en helt rättvisande bild av läget, då längden delas mellan lastbilen 

och släp. Detsamma gäller även för den genomsnittliga outnyttjade lastvolymen som uppskattats till 

omkring 50 m³/lastbil. 

Eftersom transporttillstånden för transport av bred last söks för sträckan mellan fabrik och 

byggarbetsplats kan inga avstickare från denna rutt göras under tiden som volymerna står lastade på 

ekipagen. Detta innebär att eventuell övrig last behöver lastas innan volymerna lastas, samt lossas 

efter att volymerna lossats på byggarbetsplats. Alternativt måste lastning och lossning ske på samma 

plats som volymerna lastas och lossas. Detta kan skapa problem om samlastning görs med andra 

företag men utgör inget hinder för att samlasta med annat material från fabriken där volymen 

tillverkas. Volymstorlekarna och lastbilarnas längder är kända variabler. Det är därmed teoretiskt 

möjligt att i förväg beräkna det exakta outnyttjade utrymmet för varje transport. 

6.1.3.2 Mineralull 

Förutsättningarna för återanvändning av mineralullsskivor är beroende av storleken på avfallet. Då 

denna studie utförs på nyproduktion utgörs avfallet av det spill som uppstår när skivorna 

måttanpassas. Detta medför bitar i små dimensioner och att möjliga områden för återanvändning 

därmed begränsas. Nästa alternativa lösning enligt den prioritering som gjorts enligt materialhjulets 

sektioner (figur 9) återfinns i materialhjulets fjärde sektor ”Material”.  

Såväl användningen av mineralullsrester för tillverkning av nya produkter för värme- och ljudisolering 

som akustiktak och brandskyddsprodukter, som rivning av mineralullsskivorna till lösull utgör möjliga 

lösningar. Det är ett pågående arbetet med att hitta en lokal aktör för materialåtervinning av mineralull 

(Avfallsentreprenören). Av de alternativa lösningarna för omhändertagande av mineralull kräver 

samtliga alternativ, förutom rivning av mineralullen till lösull, idag att materialet transporteras till 

annan ort för materialåtervinning.  

Eftersom Lindbäcks idag använder lösull för att isolera vindsbjälklagen i de färdiga husen hade 

mineralull som blir över i fabriksproduktionen kunnat materialåtervinnas i form av lösull på 

byggarbetsplats. Genom att nyttja det utrymme som finns över på volymtransporterna kan extra 

transporter helt undvikas när lösullen transporteras från fabriken till byggarbetsplats. Den överblivna 

mineralullen från fabriken i Öjebyn uppgick år 2018 till omkring 650 m³. Ställs detta mot den 

genomsnittliga outnyttjade lastvolymen/volymtransport på ca 50 m³ hade teoretiskt sett samlastning 

på 13 st volymtransporter varit nog för att transportera hela årets överblivna volym av lösull till 

byggarbetsplats. 
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Då Lindbäcks byggarbetsplatser ligger utspridda över hela landet finns fördelar med att riva lösullen 

på plats i fabriken där materialspillet uppstår. Nyttjandet av mineralullsspillet i den egna produktionen 

innebär en ekonomisk besparing i form av uteblivna kostnader för deponering (25 450 kr för år 2018 

exklusive kärlhyra och fraktkostnader). Men även i form av en minskning i den mängd lösull som 

behöver köpas in och därmed minskade inköpskostnader. Detta kan jämföras med beräknad 

lösullsåtgång för Projekt 3 på omkring 540 m³ och en blåsentraprenad till en kostnad av ca 100 000 kr. 

Aspekter att ta hänsyn till innan implementering: 

− Initial investeringskostnad för inköp av maskin för rivande av lösullen 

− Hur bör lösullen bäst förpackas för transport  

− Lagringsmöjligheter i fabrik och på byggarbetsplats 

− Koordinering med blåsentreprenör isolering av vindsbjälklag 

 

6.1.3.3 Gips 

Förutsättningarna för återanvändning av gips är, precis som för mineralull, delvis beroende av 

storleken på avfallet. Även här utgörs avfallet till stora delar av det spill som uppstår när skivorna 

måttanpassas. Detta medför bitar i små dimensioner och användningsområdena för återanvändning 

är därmed begränsade. Det större spill som uppstår när öppningar för dörrar och fönster fräses ur 

utgörs av sammanlimmade skivor vilket även det begränsar möjligheterna för återanvändning.  

Som framgår av figur 10 återfinns nästa alternativa lösning i materialhjulets fjärde sektor ”Material”. 

Tillverkning av nya gipsprodukter, användning i cementtillverkning eller som jordförbättring får alla 

klassas som möjliga lösningar. Precis som i fallet med materialåtervinning av mineralull pågår ett 

arbete med att hitta en lokal aktör för materialåtervinning av gips (Avfallsentreprenören). I dagsläget 

krävs transporter av gipsavfallet för att materialåtervinning ska vara möjlig. Möjligheten finns att 

använda det outnyttjade utrymmet på någon av de 10 de volymtransporter/vecka (Chef C) som efter 

lossning på byggarbetsplats redan ska vidare till Bålsta för transport av gipsavfallet. På så sätt kan extra 

transporter undvikas. 

Det överblivna gipset från fabriken i Öjebyn uppgick år 2018 till omkring 340 m³. Ställs detta mot den 

genomsnittliga outnyttjade lastvolymen på ca 50 m³/volymtransport hade samlastning på 7 

volymtransporter teoretiskt sett varit tillräckligt för att transportera hela årets volym av överblivet gips 

till Bålsta för materialåtervinning. Detta är dock gällande den faktiska volymen gips och det faktiska 

tillgängliga utrymmet på volymtransporterna inte helt med sanningen överensstämmande. 

Marginalerna mellan de 10 tillgängliga volymtransporterna/vecka året om och det teoretiskt 

beräknade behovet för transport av gipsavfallet (7 transporter/år) är dock så pass stora att det inte 

bör utgöra något hinder. 

Den ekonomiska vinningen med denna alternativa lösning utgörs av uteblivna kostnader för deponi, 

94 571 kr för år 2018 exklusive kostnader för kärlhyra och frakt. 

Aspekter att ta hänsyn till innan implementation: 

− Hur bör gipset bäst förpackas för transport  
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6.1.3.4 Trä 

I första hand bör avfallet återanvändas (Olofsson, 2018). Men precis som för fraktionerna Isolering och 

gips består även fraktionen för träavfall av materialspill som uppstått i samband med måttanpassning 

av materialet i fabrik. Detta gör att områdena för återanvändning begränsas. Då det konstaterats i den 

genomförda fallstudien att även material som i denna studie klassats som överblivet delvis hanteras 

som avfall finns dock vissa förutsättningar för återanvändning. 

Nästa möjliga lösningar i materialhjulet, bortsett från återanvändning, återfinns i fjärde sektorn 

”Material”. Tillverkning av kompositmaterial, MDF- /HDF-skivor samt spånskivor faller alla in under 

materialhjulets fjärde sektor och är alla möjliga lösningar. Även pelletstillverkning och tillverkning av 

biokol har genom litteraturstudien identifierats som möjliga lösningar. Tillverkningen av pellets för 

förbränning (materialhjulets sista sektor) ses som en mindre fördelaktig lösning ur ett 

cirkularitetsperspektiv än de övriga alternativa lösningarna i sektorn ”Material” (figur 11) Precis som 

för de övriga två fraktionerna så är långa transporter en faktor att väga in även här. Då en anläggning 

för tillverkning av biokol finns lokal i Norrbotten har denna metod för materialåtervinning valts som 

förslag på en möjlig implementering för Lindbäcks. 

Vid tillverkningen av biokol utgör föroreningar av träavfallet i form av lim, färg eller metall inte några 

problem (Biokolstillverkaren). Detta innebär att inga förändringar från dagens sorteringsnivå för 

träavfall behöver genomföras. Då den studerade produktionsanläggningen endast ägnar sig åt 

nyproduktion finns goda förutsättningar att säkerställa att inget isoleringsmaterial slängs i 

avfallsfraktionerna för trä. Detta skulle göra det möjligt att framställa biokol från allt träavfall som 

genereras i den studerade fabriken (Biokolstillverkaren). Att skicka avfallet från Lindbäcks 

produktionsanläggning i Öjebyn till Harads innebär en transport på omkring 110 km, att jämföra med 

de 11 km som avfallet idag transporteras för att förbränning.  

De ekonomiska fördelarna med tillverkning av biokol istället för dagens förbränning är idag svåra att 

uppskatta. Den aktuella anläggningen för tillverkning av biokol är i ett stadium av att trappa upp sin 

produktion (Biokolstillverkaren) och även om tester genomförts för användning av träavfall i 

produktionen är det inget som används i dagsläget. 

Det ökade transporterna jämfört med dagens avfallshantering medför såväl ökade kostnader som en 

ökad miljöpåverkan. Dessa måste dock ställas mot den miljövinst som görs då det tillverkade biokolet 

i nästa steg kan användas för att ersätta exempelvis stenkol i metallindustrin. För att avgöra om 

alternativet med biokolstillverkning är att föredra framför förbränning av avfallet trots att det innebär 

mer transporter behöver en livscykelanalys genomföras.  
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6.2 Överblivet material 

6.2.1 Nuläge 
Stora skillnader i mängden överblivet material från produktionen i Lindbäcks fabrik i Öjebyn har 

registrerats mellan olika projekt och materialtyper i den genomförda kartläggningen. Mängderna 

varierar från ett materialunderskott till ett materialöverskott på motsvarande 27 % av det material 

som köpts in av den aktuella materialtypen för det aktuella projektet. Beräknas ett genomsnittligt 

procentuellt värde för mängden överblivet material (bortsett de fall där materialbrist uppstått) landar 

värdet på omkring 10 % av mängden inköpt material. Detta ligger i linje med tidigare genomförda 

studier som pekar på att omkring 85–90% av det inköpta materialet kommer till användning i 

byggproduktionen (Esposito, Tse & Soufani, 2017). Siffrorna från den genomförda kartläggningen är 

dock ej direkt jämförbara med tidigare genomförda studier. Då endast ett fåtal av de i slutprodukten 

ingående materialen inkluderats i fallstudien motsvarar de redovisade värdena inte den totala 

mängden överblivet material för de tillverkade husvolymerna. De redovisade värdena inkluderar heller 

inte det avfall som uppstår i fabriken eller på montageplats. På grund av den stora variationen i de 

mängder överblivet material som registrerat skulle en fördjupad undersökning behöva genomföras för 

att kunna dra säkrare slutsatser kring hur stor andel av det inköpta materialet som blir över i varje 

projekt.  

Logistikledare A uppfattar virke som det stora problemet gällande överblivet material. Den 

kartläggning som gjorts visar dock att mängden överblivet skivmaterial överstiger mängden överblivet 

virke, både sett till massa och procentuellt överskott. Det har till följd av begränsade resurser inom 

ramarna för denna studie inte kunnat fastställas vilka materialtyper som är dominerande när det 

kommer till det överblivna materialet. En möjlig förklaring till att den registrerade mängden överblivet 

virke understiger den för skivmaterial skulle kunna vara att virke slängts innan det hunnit registrerats 

i kartläggningen som överblivet. 

I den genomförda fallstudien har det visat sig att inga direkta ansträngningar görs från företagets håll 

för att nyttja överblivet material i kommande projekt. De gånger överblivet material från tidigare 

projekt kommer till användning är det i första hand för att täcka akuta materialbrister i produktionen. 

Som beskrivits av Johansson et al. (2017) att det ofta är mer ekonomiskt fördelaktigt att köpa in nytt 

material istället för att använda de materialrester som uppstår till kommande projekt. Detta verkar 

kunna vara fallet här. Logistikledare A beskriver att endast en liten del av det överblivna materialet 

återanvänds i produktionen. En del säljs vidare, men stora delar lagerhålls i fabriken. Både 

återanvändning innanför fabrikens väggar och återanvändning genom försäljning till annan aktör faller 

in under sektor två i materialhjulet (Olofsson, 2018).  

Materials livslängd och ändrade regler gällande tillåtet innehåll har i tidigare studier nämnts som 

potentiella hinder för återbruk och återvinning av byggmaterial (Johansson et al., 2017). Då fallstudien 

berör nyproduktion av bostäder och nyproducerade byggmaterial behöver inte materialens livslängd 

eller eventuella ändringar kring tillåtet materialinnehåll beaktas i avseende att bedöma materialets 

potential för återbruk eller återvinning. Då produktionen sker i en väderskyddad fabriksmiljö föreligger 

heller ingen risk för fuktskador eller mikrobiell påväxt som annars skulle kunna utgöra hinder för 

återbruk/återvinning. Att lagring av material och produktion sker inomhus ligger även helt i linje med 

det remissförslag som presenterats av Sveriges byggindustrier (2018) för resurs- och avfallsriktlinjer 

vid byggande och rivning, gällande hur material bör förvaras för att bidra till en ökad cirkularitet. 

Ett annat hinder för återbruk/återvinning av byggmaterial som beskrivits av Johansson et al. (2017) är 

liten materialtillgång. I detta fall skulle just den begränsade mängden material kunna vara en orsak till 

de begränsade möjligheterna för återvinning av byggmaterial i närområdet. Vidare framkommer både 

i samtal med Chef B och Avfallsentreprenören att just dom långa transporterna utgör ett stort hinder 
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för återvinning av byggmaterialet. För ett företag med ett annat geografiskt läge behöver detta dock 

inte utgöra något problem. 

6.2.2 Alternativa lösningar för ökad cirkularitet  
För att nå en ökad cirkularitet med avseende på överblivet material finns två huvudsakliga alternativ; 

Stanna kvar i materialhjulets andra sektor och öka andelen överblivet material som används för 

återbruk och upcycling, eller förebygg att materialöverskottet uppstår och därmed backa tillbaka till 

materialhjulets första sektor ”Primär” (Olofsson, 2018). 

6.2.2.1  Förebygga 

Remissförslag från Sveriges byggindustrier (2018) för resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och 

rivning innehåller krav på att projektera för cirkulär ekonomi. En av grundpelarna i den cirkulära 

ekonomin är just att optimera resursanvändningen genom medveten hantering av materialflöden 

(Ellen MacArthur Foundation, 2015). Detta skulle då innebära att krav kan i framtiden kan komma att 

ställas på att projektera för att minimera materialspill. Logistikledare A beskriver revideringar som görs 

efter att materialbeställningarna för projektet lagts som en av de bakomliggande orsakerna till att 

materialöverskott/underskott uppstår. För att komma till rätta med detta behövs justeringar i de 

rutinerna kring gränssnitten mellan projektering och inköp. Den produktion som sker innanför 

fabrikens väggar är med dagens arbetssätt ofta inte direkt ansvariga för uppkomsten av överblivet 

material. Även om fabriken nu tagit över ansvaret för materialinventering som tidigare låg på 

inköpsavdelningen (Logistikledare A).  

Ett sätt att förebygga uppkomsten av materialöverskott som inte går att nyttja i kommande projekt är 

att köpa in material på bulk. Material som köps in som bulkvara istället för projektspecifikt kan nyttjas 

i flera projekt och därmed utgör inte eventuella materialöverskott något problem. En förutsättning för 

att material ska kunna köpas som bulkvara är att det material som köps in standardiseras i en högre 

utsträckning än i dagsläget. Då den produkt som Lindbäcks tillverkar inte utgör en standardiserad 

produkt är det troligt att en ökad standardiseringsgrad på det inköpta materialet skulle medföra en 

högre grad av materialberedning i fabrik. En möjlig effekt av den ökade graden av materialberedning i 

fabriken blir därför en ökad mängd avfall i form av materialspill. Som tidigare nämnts finns studier som 

beskriver en hög grad av materialbearbetning redan hos leverantör som en metod för att förebygga 

materialspill (Johansson et al., 2017). En ökad standardisering av inköpt material skulle alltså kunna 

innebära ett steg i fel riktning med avseende på ett effektivt nyttjande av resurser. 

Valet av standardiseringsgrad blir en balansgång där det finns risk för suboptimering, om beslut 

gällande bulk eller projektspecifik beställning av material fattas utan en helhetsbild av processen. Olika 

delar av produktionen har olika förutsättningar för standardisering. Då väggarnas höjder i 

produktionssystemet för den genomförda fallstudien följer en standard finns bättre förutsättningar för 

standardisering av väggmaterial än för golv- och takblock där elementstorlekarna varierar från projekt 

till projekt. Detta är något som redan nyttjas i fabrikens nuvarande arbetssätt, där väggskivor beställs 

i färdiga längder medan golv- och takskivor kapas fram på plats i fabriken.  

Då de bakomliggande orsakerna för det uppkomna materialöverskottet ligger utanför fabriken ligger 

de därmed även utanför avgränsningarna för detta arbete, därför har det inte utretts vidare.  
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6.2.2.2 Återanvända 

En förutsättning för att kunna nyttja det överblivna materialet är kännedom om att materialet 

existerar. Att logistikavdelningen tagit över arbetet med materialinventeringarna från inköp 

(Logistikledare A) kan ses som ett första steg mot en bättre kontroll över lagernivåerna i fabriken. Men 

för att till fullo kunna dra nytta av det överblivna materialet i produktionen skulle någon form av 

sökbart katalogiseringssystem behövas.  

Som framkommit i intervjun med Logistikledare A förekommer redan i dagsläget återbruk i form av 

det material som säljs vidare samt det material som används för att täcka akuta materialbrister i 

fabriken. Delar av det överblivna materialet nyttjas även för upcycling i form av nytillverkning av 

produkter hos externa aktörer (Logistikledare A). Av det material som sålts vidare för återbruk utgörs 

den största delen av dimensionerat virke (Logistikledare A). Detta går i linje med tidigare genomförda 

studier som identifierat just dimensionerat virke som det virke som lämpar sig bäst för återbruk (Shami, 

2006). För nå en ökad cirkularitet genom återanvändning skulle det till stor del handla om att applicera 

åtgärder som redan används i en större skala. 

En utgångspunkt i den cirkulära ekonomin är att se avfall som resurser i form av material och produkter 

att återanvända (Olofsson, 2018). I dagsläget ses det överblivna materialet snarare som en börda än 

en resurs. Logistikledare A beskriver att materialet säljs vidare för att undvika lagernivåer som är högre 

än vad fabriken kan hantera. Logistikledare A beskriver den ekonomiska vinningen med att sälja 

materialet vidare till material för återbruk som liten men att det är ett sätt att undvika översvämmade 

lager. Ett sätt att öka den ekonomiska vinningen skulle kunna vara att se över möjligheterna för 

återbruk och upcycling i egen regi. Detta skulle även kunna minska mängden transporter och där med 

även resultera i en minskad miljöpåverkan. 
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 Workshop 
Vid den avslutande workshopen deltog en ledare från projekteringsavdelningen, en ansvarig för 

verksamhetsutveckling, två projektutvecklare, en projekterande ingenjör och en konstruktör. Även 

representanter från logistik- respektive inköpsavdelningen var inbjudna, men hade tyvärr inte 

möjlighet att närvara. 

Deltagarna vid workshopen uttryckte förvåning över hur stora mängder projektspecifikt material som 

blivit över i vissa av projekten, samt att det kan skilja så mycket mellan olika projekt. Man hade heller 

inte haft kännedom om hur stor del av utrymmet på de befintliga transporterna som nyttjas. Det 

resonerades kring möjligheterna att i egen regi sälja vidare överblivet material eller att i större 

utsträckning kunna nyttja de lokala aktörer som finns gällande återbruk och upcycling. Man var dock 

överens om att det bästa hade varit att förebygga att överskottet uppstår. I diskussionen om hur 

förebyggandet av materialöverskott kan åstadkommas saknades dock input från inköp och logistik. 

Det uttryckes även en förvåning över att så stor procentuell andel av avfallet deponeras av 

avfallsentreprenören. Projektutvecklarna beskrev att det i dagsläget är få beställare som ställer 

uttryckliga krav på material- och avfallshanteringen under produktionsskyddet, men att det är troligt 

att det kommer att bli vanligare. Man var överens om att det inte ser helt bra ut mot kund att 

presentera siffror som visar att endast 5 % av avfallet från fabriken materialåtervinns. 

Projektutvecklarna beskrev att det i dagsläget troligtvis skulle vara svårt att ta mer betalt av slutkunden 

för de eventuella satsningar på en miljövänligare produktion som genomförs. Uppfattningen var dock 

att en materialhantering som utmärker sig positivt ur ett cirkularitetsperspektiv, i jämförelse till 

konkurrenterna, kan öppna upp möjligheter att skriva kontrakt för nya projekt som kanske annars inte 

uppstått. 

Det konstateras under workshopen att det krävs ett fåtal åtgärder för att åstadkomma en stor skillnad 

gällande fabrikens avfallshantering. Inga hinder ses för att börja skicka tillbaka gipsavfallet till 

leverantören för återvinning genom nyttjande av de befintliga transporterna. Ett förslag framfördes 

att transporterna eventuellt skulle kunna underlättas genom att gipsavfallet finfördelas innan det 

paketeras för transport. Deltagarna gillade tanken av att tillverka biokol av träavfallet istället för att 

skicka det direkt till förbränning. Man ser vissa problem med de extra transporter som alternativet ger 

i relation till dagens hantering. Förslaget kom upp om det inte på sikt hade varit möjligt att starta en 

liten anläggning för biokolstillverkning i direkt anslutning till den större av företagets två fabriker. 

Gällande att riva överbliven mineralull till lösull för användning till isolering av vindsbjälklagen i den 

egna produktionen är intresset lägre. Här uttrycktes istället funderingar gällande möjligheter att lämna 

över isolersavfallet till en extern aktör för rivning till lösull.  
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 Diskussion och Slutsatser 

8.1 Materialflöden och avfallshantering 

− Hur ser materialflödena/avfallshanteringen ut i Lindbäcks fabrik i Öjebyn? 

Med en avfallshantering där i dagsläget 30 % av avfallet lämnas för deponi och 63 % för 

energiåtervinning finns utrymmen för förbättring med avseende på cirkulär ekonomi. Andelen avfall 

för återvinning i den studerade fabriken är lägre än de genomsnittliga värden som uppmätts för bygg- 

och rivningsavfall i Sverige år 2016. Andelen avfall till förbränning är hög, vilket i tidigare genomförda 

studier nämns som ett känt fenomen för verksamheter med hög andel träavfall. För att nå de mål som 

ställts från EU, samt för att eliminera deponi som behandlingsmetod krävs en annan avfallshantering 

än dagens för fraktionerna gips, mineralull och träavfall.  

Genomförda intervjuer indikerar att kännedomen kring det materialspill som uppstår i den studerade 

fabriken idag är relativt låg. Det är ett känt faktum inom företaget att materialöverskott uppstår, men 

vilka mängder det rör sig om eller vilka material som utgör det största problemet har inte fastställts. 

Den genomförda kartläggningen visar att skillnaderna mellan olika materialslag och projekt är stor. De 

remissförslag för hårdare lagstiftning, samt de krav som nu ställs från beställarna av husen tyder på att 

miljöaspekten kan komma att få en allt viktigare roll i beslutsfattandet.  

Det finns i dagsläget arbetssätt i den studerade fabriken som bidrar till en ökad cirkularitet. Delar av 

det överblivna materialet säljs vidare för återanvändning och upcycling. Även det pågående arbetet 

med att förbättra avfallssorteringen, samt arbetet med att se över hur material köps in kan ses som 

steg i rätt riktning mot en cirkulär ekonomi. De pågående åtgärderna har potential att minska 

uppkomsten av avfall och överblivet material samt öka förutsättningarna för återvinning och därmed 

bidra till en effektivare användning av resurser. För att dra slutsatser kring effekterna av det pågående 

arbetet gällande förbättrad sortering och ändrade inköpsrutiner krävs en mer omfattande kartläggning 

än det som genomförts inom ramarna för detta arbete. 

Det faktum att studien innefattar nyproduktion av bostäder i en fabriksmiljö kan anses ha en positiv 

inverkan på förutsättningarna för cirkulär ekonomi. Den väderskyddade miljön bidrar till att säkerställa 

att materialet behåller sina egenskaper och sitt värde som är en av målsättningarna med en cirkulär 

ekonomi. Det standardiserade produktionssystemet skapar förutsättningar för att genom planerade 

processer och inköp minska materialspill och -överskott. Detta är något som bör vara gällande även 

för andra aktörer inom industriellt träbyggande.  

8.2  Åtgärder för att närma sig en cirkulär ekonomi 
− Vilka möjliga lösningar finns för att närma sig en cirkulär ekonomi? 

Det geografiska läget för den studerade produktionsanläggningen är inte gynnsamt med avseende på 

möjligheter för materialåtervinning. Transporter och långa avstånd som ett hinder för ökad cirkularitet 

har konstaterats även i tidigare genomförda studier. Trots det geografiska läget finns alternativa 

lösningar som kan bidra till en ökad cirkularitet. 

Avfall och materialöverskott bör ur ett cirkularitetsperspektiv i första hand förebyggas. 

Den största delen av det avfall som i dagsläget deponeras utgörs av gips. Här finns det en möjlig lösning 

för ökad cirkularitet där gipsavfallet skickas tillbaka till leverantören för materialåtervinning. Genom 

att nyttja befintliga transporter medföljer ingen extra miljöpåverkan eller extra kostnader. Möjligheten 

finns för materialåtervinning av mineralull i egen regi utan extra transporter. Att riva mineralullen till 

lösull i egen regi kräver dock en initial inverstering samt en översyn gällande hur den framställda 
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lösullen kan samordnas med blåsentreprenaden. Den framtagna lösningen för materialåtervinning av 

trä är den av de föreslagna lösningarna som kräver mest arbete innan den kan realiseras. Detta då 

anläggningen fortfarande är under uppstartsskedet. 

De alternativa lösningarna i denna studie har utvärderats ur ett cirkularitetsperspektiv men det finns 

fler aspekter att ta hänsyn till. För att fullt ut utvärdera effekterna av de alternativa lösningarna krävs 

att hänsyn tas till hela livscykeln. 

Få studier har gjorts gällande cirkulär ekonomi inom byggbranschen vilket gör att Jämförelser med här 

framtagna resultat är svåra. De tidigare genomförda studierna behandlar olika byggnadsmaterials 

förutsättningar för cirkularitet, samt metoder för att påbörja arbetet mot en cirkulär ekonomi, snarare 

än lösningar.  

Resultatet av denna studie baseras på en fallstudie av en ledande aktör inom industriell produktion av 

flerbostadshus i trä. Andra produktionssystem än det studerande kan ha en annan avfallsfördelning 

och där med andra förutsättningar för att implementera lösningar för att närma sig en cirkulär 

ekonomi. Ett företag med mindre marknadsområde har kanske inte samma möjlighet att nyttja 

befintliga transporter. Ett annat geografiskt läge kan även erbjuda alternativa lösningar för ökad 

cirkularitet som ej beaktats i denna studie. 

Förutsättningarna för att närma sig en cirkulär ekonomi finns, men för att nå hela vägen krävs mer 

omfattande studier av processen som en helhet. 

8.3 Förslag på fortsatt arbete/forskning 
- Fördjupade studier av materialflödena i fabriken med avseende hur avfall och 

materialöverskott kan förebyggas. Hur kan exempelvis tillverkningen av väggelement 

optimeras för att minska mängden gipsavfall? 

- Inkludera projektering, byggplats och eftermarknad i studien. Hur kan ett industriellt 

byggföretag exempelvis arbeta under projekteringsprocessen för att närma sig en cirkulär 

ekonomi? 

- Utvärdera möjliga alternativa lösningar för ökad cirkularitet ur ett livscykelperspektiv. Är det 

exempelvis fördelaktigare ur ett livscykelperspektiv att tillverka biokol av träavfall från 

produktionen än att förbränna det? 

- Undersöka alternativa material med bättre förutsättningar för cirkularitet. Finns det 

exempelvis förnyelsebara material som kan ersätta gips i produktionen med bibehållen 

funktion?  
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Bilaga 1 Sammanställning av genererat avfall, Öjebyn 
2016. September-december   Kvantitet         

Varugrupp Artikelbenämning Avfallskod Sep. Okt. Nov. Dec.  Summa Kg 

Alternativa Råvaror Brännbart, utsorterat 191210     3360 kg 3360 kg 

Alternativa Råvaror Byggavfall brännbart 170904 23040 kg 12740 kg 13220 kg 6760 kg 55760 kg 

Alternativa Råvaror Gips 170802 23500 kg 23740 kg   47240 kg 

Alternativa Råvaror Isolering 170604 6700 kg    6700 kg 

Alternativa Råvaror Trä, bygg-riv 170201 46080 kg 51560 kg 78760 kg 61920 kg 238320 kg 

Alternativa Råvaror Träavfall, omålat 200138 4440 kg 7400 kg  5700 kg 17540 kg 

Alternativa Råvaror Verksamhetsavfall för sortering 200301   3480 kg  2960 kg 6440 kg 

Alternativa Råvaror Verksamhetsavfall till deponi 191209    400 kg  400 kg 

Järn Blandskrot 200140     3320 3320 kg 

Järn Komplext skrot för fragm 120199 920 kg 2440 kg 1960 kg 12560 kg 17880 kg 

Järn Skärskrot 120199     780 kg 780 kg 

Metaller Blybatterier, truck 160601 1940 kg    1940 kg 

Metaller Cu-Skrot, Sekunda 200140 9 kg    9 kg 

Metaller Kopparkabel 160214 6 kg    6 kg 

Papper Wellpapp, löst 200101 2880 kg 2310 kg 2260 kg 3220 kg 10670 kg 

Plast Plast 200139 1660 kg 3400 kg 2530 kg 2840 kg 10430 kg 

          
 

2017. Januari-december     Kvantitet                         

Varugrupp Artikelbenämning Avfallskod Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.  Summa Kg 

Alternativa Råvaror Brännbart, utsorterat 191210           1160 kg 800 kg           1960 kg 

Alternativa Råvaror Byggavfall brännbart 170904 12520 kg 9320 kg 13920 kg 7780 kg 9920 kg 11860 kg 4200 kg 8400 kg 10520 kg 13560 kg 11920 kg 9680 kg 123600 kg 

Alternativa Råvaror Reklamation Alt.Råv  10 kg            10 kg 

Alternativa Råvaror Gips 170802     8840 kg 580 kg 11600 kg 7400 kg 23060 kg 580 kg  72000 kg 21720 kg 145780 kg 

Alternativa Råvaror Isolering 170604   11600 kg  60 kg   6360 kg   2900 kg 11940 kg 6120 kg 38980 kg 

Alternativa Råvaror Trä, bygg-riv 170201 62630 kg 57960 kg 53360 kg 44320 kg 66800 kg 53700 kg 24720 kg 56000 kg 64920 kg 79380 kg 79300 kg 56760 kg 699850 kg 

Alternativa Råvaror Trä, impregnerat blandat 200137    280 kg          280 kg 

Alternativa Råvaror Träavfall, omålat 200138        4160 kg      4160 kg 

Alternativa Råvaror Verksamhetsavfall för sortering 200301 13900 kg          6080 kg 2760 kg 22740 kg 

Alternativa Råvaror Verksamhetsavfall till deponi 191209 17300 kg            17300 kg 

Farligt Avfall Lysrör 200121    82 kg     29 kg     111 kg 

Järn Blandskrot 200140      400 kg 1240 kg       1640 kg 

Järn Komplext skrot för fragm 120199 2160 kg 2740 kg 2120 kg 2040 kg 280 kg 1140 kg 2260 kg 1300 kg 2360 kg 980 kg 1280 kg 3300 kg 21960 kg 

Järn Osorterat elavfall 160214      140 kg    480 kg    620 kg 

Järn Skärskrot 120199 8240 kg        3840 kg    12080 kg 

Järn Smidesskrot Kl.11 klipp 120199 840 kg    400 kg        1240 kg 

Metaller Aluminium Raff gjute 100399          240 kg    240 kg 

Metaller Blybatterier, truck 160601           950 kg   950 kg 

Metaller Cu-Skrot, Sekunda 200140                

Metaller Kopparkabel 160214                

Papper Wellpapp, löst 200101 1260 kg 1180 kg 4390 kg 2680 kg 3580 kg 3575 kg 400 kg 3940 kg 3070 kg 3530 kg 2020 kg 3270 kg 32895 kg 

Plast Plast 200139 1040 kg 880 kg 3920 kg 1970 kg 3570 kg 3010 kg 1180 kg 2430 kg 2120 kg 2560 kg 2900 kg 2650 kg 28230 kg 



ii 
 

 

 

2018. Januari-december     Kvantitet                         

Varugrupp Artikelbenämning Avfallskod Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Summa Kg 

Alternativa Råvaror Brännbart, utsorterat 191210                           

Alternativa Råvaror Byggavfall brännbart 170904 13320 kg 9480 kg 12200 kg 6800 kg 5240 kg 6800 kg 2080 kg 6840 kg 6600 kg 8400 kg 7980 kg 4400 kg 90140 kg 

Alternativa Råvaror Gips 170802 63620 kg 57860 kg 43140 kg 9320 kg 19240 kg 320 kg  22280 kg 48080 kg 11780 kg 10940 kg  286580 kg 

Alternativa Råvaror Isolering 170604 9680 kg  840 kg     3220 kg 5540 kg    19280 kg 

Alternativa Råvaror Trä, bygg-riv 170201 90340 kg 59740 kg 49200 kg 50300 kg 49180 kg 35220 kg 12540 kg 38360 kg 38720 kg 48000 kg 48420 kg 30160 kg 550180 kg 

Alternativa Råvaror Trä, impregnerat blandat 200137                

Alternativa Råvaror Träavfall, omålat 200138                

Alternativa Råvaror Verksamhetsavfall för sortering 200301 3540 kg  5240 kg  6480 kg    4000 kg    19260 kg 

Alternativa Råvaror Verksamhetsavfall till deponi 191209    800 kg          800 kg 

Farligt Avfall Spillolja 130208   180 st           180 kg 

Farligt Avfall Lysrör 200121                

Järn Blandskrot 200140                

Järn Komplext skrot för fragm 120199 1620 kg 720 kg 2040 kg  2240 kg 1460 kg  1420 kg 1360 kg 4660 kg 1940 kg  17460 kg 

Järn Osorterat elavfall 160214      340 kg    35 kg    375 kg 

Järn Skärskrot 120199                

Järn Smidesskrot Kl.11 klipp 120199                

Metaller Aluminium Raff gjute 100399                

Metaller Blybatterier, truck 160601                

Metaller Cu-Skrot, Blank 200140           82 kg  82 kg 

Metaller Cu-Skrot, Sekunda 200140            371 kg  371 kg 

Metaller Mässing, Grov 200140           210 kg  210 kg 

Metaller Kopparkabel 160214                

Papper Wellpapp, balat 200101     450 kg       150 kg  600 kg 

Papper Wellpapp, löst 200101 4180 kg 2250 kg 1500 kg 600 kg 1650 kg 450 kg 300 kg 1050 kg 1200 kg 1500 kg 1350 kg 750 kg 16780 kg 

Plast Plast 200139 3780 kg 2520 kg 1080 kg 1440 kg 1800 kg 1080 kg 720 kg 720 kg 1080 kg 1800 kg 1800 kg 720 kg 18540 kg 
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Bilaga 2 Överblivet material, Projekt 1 
 

Projekt 2   2018-11-13   

     

 

   

Tak 
Dimension 
[mm] Antal [st] Vikt [kg/m²] Massa [kg] 

 

 

Gips GF15 2398*1200 96 st 12,7 3508  
 

 
3138*1200 48 st 12,7 2296   

  3698*1200 12 st 12,7 676   

Summa: 
 

15%  6480 kg   

       

Golv           

Gips GG13 Brist 1 pkt 2400 fick ta från överblivet    

 
 

     

Golv 
Dimension 
[mm] Antal [st] Vikt [kg/m³] Massa [kg]   

Spån 22mm 1825*600 22 st 695 368   

 1915*600 19 st 695 334   

 3660*600 10 st 695 336   

  3695*600 15 st 695 508   

Summa: 
 

  1546 kg   

       

Vägg 
Dimension 
[mm] Antal [st] Vikt [kg/m³] Massa [kg]   

Limträ S2  90*220*2670 43 st 500 1137   

Limträ S2  90*220*2781 2 st 500 55   

Summa: 
 

  1192 kg   

       

Plywood 
Brist pga revideringar.  Gäller både 2970 & 
2490    

Kortvirke Slängt pga. platsbrist     
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Panel 
(brand.målad) 

Dimension 
[mm] Antal [st] Vikt [kg/m³] Massa [kg]   

E-fas halvspont 950*145*22 34 st 500 52   

E-fas halvspont 520*145*22 124 st 500 103   

E-fas halvspont 800*145*22 18 st 500 23   

E-fas halvspont 1270*145*22 70 st 500 142   

Z-panel 4300*145*22 95 st 500 652   

E-fas halvspont 8278*145*22 120 st 500 1584   

E-fas halvspont 10120*145*22 73 st 500 1178   

       

Z-panel 520*145*22 58 st 500 48   

Z-panel 950*150*22 34 st 500 53  
 

Z-panel 3100*145*22 43 st 500 213  
 

Z-panel 3100*145*22 58 st 500 287  
 

     
 

 

Spikläckt 22*70*2905 98 st 500 219  
 

     
 

 

Panel (målad)     
 

 

Råsida 22*70*2230 87 st 500 149  
 

Råsida 22*70*3600 46 st 500 128  
 

Råsida 22*95*3600 39 st 500 147  
 

Råsida 22*125*3600 80 st 500 396  
 

Råsida 22*145*3600 178 st 500 1022  
 

Summa: 
 

  6395 kg  
 

  



v 
 

Bilaga 3 Överblivet material, Projekt 2 
 

Projekt 2    2018-12-04   

       

       

Tak Dimension [mm] Antal [st] 
Vikt 
[kg/m²] Massa [kg]   

Gips GF15 3698*1200 192 st 12,7 10821 kg   

       

Golv Dimension [mm] Antal [st] 
Vikt 
[kg/m²] Massa [kg]   

Gips GG13 3690*600 250 st 14 7749 kg   

       

Spån 22mm Brist 1 pkt 3650 fick ta från överblivet    

       

Vägg Dimension [mm] Antal [st] 
Vikt 
[kg/m³] Massa [kg]   

Lyftstolpar 90*220*2890 35 st 500 1001   

       
Kortvirke 45*70*1000 240 st 500 378   

  45*95*110 14 st 500 3   

Summa: 
 

  1383 kg   

       

       

       

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

till projekt 4 
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Bilaga 4 Överblivet material, Projekt 3 
 

Projekt 3    2018-12-14   

       

Tak Dimension [mm] 
Antal 
[st] 

Vikt 
[kg/m²] Massa [kg]   

Gips GF15 3726*1200 24 st 12,7 1362,8   

 
3393*1200 7 st 12,7 362,0   

 
2998*1200 15 st 12,7 685,3   

 
3013*1200 19 st 12,7 872,4   

 
3393*1200 24 st 12,7 1241,0   

 
2280*1200 12 st 12,7 417,0   

 
2288*1200 48 st 12,7 1673,7   

 
2438*1200 8 st 12,7 297,2   

 
2438*1200 8 st 12,7 297,2   

 
2698*1200 24 st 12,7 986,8   

 
2698*1200 24 st 12,7 986,8   

 
3193*1200 7 st 12,7 340,6   

 
2836*1200 6 st 12,7 259,3   

 
3698*1200 192 st 12,7 10820,6   

  2195*1200 50 st 12,7 1672,6   

Summa: 
 

  22276 kg   

       

Golv Dimension [mm] 
Antal 
[st] 

Vikt 
[kg/m²] Massa [kg]   

Gips GG13 1835*600 38 st 14 586   

 2190*600 50 st 14 920   

 2190*600 10 st 14 184   

 2633*600 4 st 14 88   

 2995*600 4 st 14 101   

 3625*600 5 st 14 152   

 2995*600 33 st 14 830   

  3135*600 55 st 14 1448   

Summa: 
 

  4309 kg   

       

Golv Dimension [mm] 
Antal 
[st] 

Vikt 
[kg/m³] Massa [kg]   

Spån 22mm 3688*1200 28 st 695 1895   

 
3355*1200 14 st 695 862   

 
3660*1200 9 st 695 604   

 
3695*1200 19 st 695 1288   

 
3688*1200 17 st 695 1150   

 
2975*1200 4 st 695 218   

 
1913*1200 18 st 695 632   

  2998*1200 10 st 695 550   

Summa: 
 

  7200 kg   
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Vägg Dimension [mm] 
Antal 
[st] 

Vikt 
[kg/m³] Massa [kg]   

Stolpar 3000*45*70 16 st 500 76   

 2769*45*70 14 st 500 61   

 2515*45*70 12 st 500 48   

 2440*45*70 13 st 500 50   

 2687*45*70 9 st 500 38   

 2638*45*70 4 st 500 17   

 1968*45*70 5 st 500 15   

 1537*45*70 10 st 500 24   

 1454*45*70 65 st 500 149   

 

 

     

 
1265*45*90 3 st 500 8   

 
1760*45*90 17 st 500 61   

 
2460*45*90 15 st 500 75   

 
2769*45*90 8 st 500 45   

 

 

     

  45*220*2826 13 st 500 182   

Summa: 
 

  665 kg   

 

 

     

Limträ 95*170*2781 2 st 500 45   

 
190*220*2826 2 st 500 118   

 
42*270*2685 2 st 500 30   

 
90*220*2781 3 st 500 83   

 
95*225*2781 1 st 500 30   

 
42*270*6998 8 st 500 317   

 
42*225*7265 8 st 500 275 Pga. ritningsfel 

 

 

     
Kortvirke Slängt pga. platsbrist     

            

Summa: 
 

  898 kg   
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Bilaga 5 Överblivet material, Projekt 4 

 

Projekt 4   2019-01-15   

       

Tak Dimension [mm] 
Antal 
[st] 

Vikt 
[kg/m²] Massa [kg]   

Gips GF15 2538*1200 24 st 12,7 928,3 

 

 3698*1200 264 st 12,7 14878,4 

          

Summa: 
 

  15807 kg 

     

Golv Dimension [mm] 
Antal 
[st] 

Vikt 
[kg/m²] Massa [kg]   

Gips GG13 2591*600 200 st 14 4353   

            

Summa: 
 

  4353 kg   

       

Golv Dimension [mm] 
Antal 
[st] Vikt [kg/m³] Massa [kg]   

Inget överblivet material      

            

Summa: 
 

  0 kg   

       

Vägg Dimension [mm] 
Antal 
[st] Vikt [kg/m³] Massa [kg]   

Dubbelstolpar 2781*90*95 16 st 500 190   

 2890*90*95 44 st 500 544   

 

 

     

 
2781*90*220 8 st 500 220   

 
2890*90*220 15 st 500 429   

            

Summa: 
 

  1383 kg   

 

 

     

Limträ Inget öveblivet material     

 

 

     
Kortvirke Slängt pga. platsbrist     

            

Summa: 
 

  0 kg   

       

 

 
 


