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Sammanfattning 
Bygg- och industrisektorn är en av mest klimatpåverkande industrier, i form av 
växthusgasutsläpp. År 2018 bidrog denna sektor med mer än en femtedel av Sveriges 
totala växthusgasutsläpp. Samma sektor genererar ungefär en tredjedel av den totala 
avfallsmängden i Sverige. Regeringen hade som mål att fram till år 2020 återvinna eller 
återbruka 70 procent av icke-farligt material. I verkligheten landade denna siffra på 50 
procent där materialet framförallt energiåtervinns och endast en liten del återbrukas.  
 
Med Sveriges miljömål i sikte har regeringen tagit fram åtgärder och nya bestämmelser 
för att försöka uppnå detta. Dessa driver på att byggindustrin tar sitt ansvar och 
implementerar åtgärder. Man ser att allt fler och fler byggföretag miljöcertifierar sina 
byggnader, vilket påvisar att de eftersträvar att arbeta mot en negativ klimatpåverkan. 
Att miljöcertifiera en byggnad kräver att byggnaden uppnår vissa ställda krav. Samtidigt 
som de uppnår kraven för miljöpåverkan ska produkten även hålla sina kvalitativa 
egenskaper.  
 
Syftet med examensarbetet är att öka kunskapen om återbruk och vilka 
återbruksmöjligheter det finns samt var kostnadsbesparingarna kan göras. Målsättningen 
är att undersöka hur byggavfall på byggarbetsplatsen kan minskas genom åtgärder som 
återbruk och återvinning samt hur dess klimatpåverkan ser ut ur en generell synpunkt. 
Arbetet föreslår även lösningar på hur avfall kan minska genom att planera för att avfallet 
inte ska uppstå.   
 
För att besvara forskarfrågorna har en litteraturstudie genomförts för att kunna besvara 
om det finns alternativa behandlingsmetoder för avfallet samt hur man kan arbeta för att 
minska att avfallet uppkommer. En empirisk studie har även genomförts genom att 
avfallsstatistik har inhämtats och analyserats för ett bostadshus på sju våningar med 
platsgjuten källare, stomme och lägenhetsskiljande väggar av prefabricerad betong samt 
övriga innerväggar i lättkonstruktion, för att se vilka behandlingsmetoder som använts 
på avfallet från nyproduktionsprojektet samt avfallets mängder. Med hjälp av Boverkets 
klimatdatabas beräknades även klimatpåverkan från fyra utvalda avfallsfraktioner. En 
analys genomfördes med hjälp utav Boverkets klimatdatabas för att jämföra hur 
klimatpåverkan från avfallet hade sett ut om andra materialval hade gjorts istället. 
Analysen visade att produktframtagningssskedet (modul A1-A3) bidrar till störst 
klimatpåverkan av A-modulerna. Jämförelseanalysen mellan stenullsisolering gentemot 
träfiberskivor och EPS cellplast visade att träfiberskivor har lägre klimatpåverkan än 
både stenullsmaterial och cellplasten men även något lägre värmeisoleringsförmåga 
samt något lägre fuktbeständighet utifrån att den kritiska relativa fuktigheten är satt 
något lägre.  
 
Analysen visade att det hade gått att minska klimatpåverkan från avfallet genom att välja 
andra material men materialen har andra egenskaper som gynnar byggnaden som 
exempelvis isoleringsegenskaper och beständighet mot fukt. Från avfallsstatistiken 
framkommer det att 45 procent av det icke farliga avfallet går till brännbart fraktionen 
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samt att endast stenullsavfallet gick till deponi. Klimatpåverkan från stenullen som 
hamnade på deponi var 7 390 kg CO2-ekv, vilket är mindre än vad de övriga 
avfallsfraktionerna som studerades påverkade klimatet med. Mineraliska massor stod för 
30 procent av det totala icke-farliga avfallet och är därmed den största fraktionen följt 
av brännbart avfall med 27 procent. 
 
Slutsatserna som har dragits från denna studie är att för mycket material hamnar direkt 
till förbränning till ny energi, med bakgrunden till denna studie bör det eftersträvas att 
större procent av avfallet ska kunna hamna högre upp i avfallshierarkin. Utöver det finns 
det kostnadsbesparingar att göra om man kan minska att avfallet uppstår från första 
början.  
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Abstract 
 
The construction and industrial sector are one of the most climate-affecting industries, 
regarding greenhouse gas emissions. In 2018 this sector contributed to more than a fifth 
of the total greenhouse gas emissions in Sweden. The same sector generates 
approximately one third of the total amount of waste. The government aimed to recycle 
or reuse 70 percent of non-hazardous materials by 2020. In reality, this figure landed at 
50 percent, where the material is primarily recycled to extract energy and only a small 
part is reused. 
 
With Sweden's environmental goals in mind, the government has developed measures 
and new regulations to try to achieve these. These drive the construction industry to take 
responsibility and implement measures. It is seen that more and more construction 
companies are environmentally certifying their buildings, which shows that they strive 
to work towards a negative climate impact. Environmental certification of a building 
requires that the building meets certain set requirements. At the same time as they meet 
the requirements for environmental impact, the product must also maintain its qualitative 
properties. 
 
To answer the research questions, a literature study has been conducted to be able to 
answer whether there are alternative treatment methods for the waste and how to work 
to reduce the waste. An empirical study has also been carried out by collecting waste 
statistics and analyzing them to see which treatment methods have been used on the 
waste from the project and the amounts of the waste. With the help of the Boverket’s 
climate database, the climate impact was also calculated from four selected waste 
fractions.  
 
An analysis was carried out with the help of the Boverket’s climate database to compare 
what the climate impact from the waste would have looked like if other material choices 
had been made instead. The analysis showed that the product development phase 
(module A1-A3) contributes to the greatest climate impact of the A-modules. The 
comparative analysis between rock wool insulation against wood fiber boards and EPS 
foam plastic showed that wood fiber boards have a lower climate impact than both rock 
wool material and the foam plastic, but lower thermal insulation capacity and a slightly 
lower moisture resistance based on that the critical relative humidity is lower.  
 
The analysis showed that it is possible to reduce the climate impact of the waste by 
choosing other materials, but the materials have other qualities that benefit the building, 
such as the ability to isolate and resistance to moisture.  
 
The waste statistics show that 45 percent of the non-hazardous waste goes to the 
combustible fraction and that only the rock wool waste went to landfill. The climate 
impact from the rock wool that ended up in the landfill was 7,390 kg CO2-eq. Which is 
less than what the other waste fractions that were studied affected the climate with.      
 



 

vi 

The conclusions that have been drawn from this study are that too much material ends 
up directly for incineration into new energy, with the background to this study it should 
be sought that a larger percentage of the waste should end up higher up in the waste 
hierarchy. In addition, there are cost savings to be made if you can reduce the waste from 
the outset.  
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Förord 
Detta arbete är avslutning på vår utbildning Väg- och vattenbyggnad som vi har studerat 
under våra fem år på Lunds Tekniska Högskola. Det har varit otroligt givande att arbeta 
med detta examensarbete som vi hoppas kommer kunna dels öka kunskapen om 
problematiken som finns gällande återbruk och återvinning men även kunna hjälpa till 
med att överkomma problematiken.  
 
Förslaget till ämne har uppkommit genom dels diskussioner mellan oss författare samt 
tidiga diskussioner med Ulla Janson som sedermera blev handledare till detta arbete. Vi 
vill rikta ett stort tack till henne för all hennes kunskapsbidragande samt hur hon har 
hjälpt oss att komma framåt när vi har kört fast. Hennes entusiasm i detta ämne gjorde 
skrivandet roligare och motiverande. Vi tackar Skanska för att vi fick studera ett av deras 
bostadsprojekt. Utan detta hade inte arbetet varit möjligt. Vi vill även tacka alla som har 
tagit sig tid att svara på våra frågor och mail som bidragit till att vi har kunnat tagit oss 
framåt med arbetet. Sist vill vi säga stort tack oss författare emellan för en fantastisk 
studietid men även för gott samarbete under detta arbete.  
 
Nu är snart våran studietid över och det har varit en otroligt givande och utvecklande tid 
och erfarenhet. Avslutningsvis vill vi även tacka alla som har bidragit till att göra våra 
år på LTH till några av de roligaste åren vi har varit med om. Nu checkar Don och RiRi 
ut!  
 
 
 
Lund i maj 2021  
Rikard Aho 

Donna Tieu 
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Ordlista 
Avfall – Föremål eller ämne som innehavaren avser att göra sig av med eller är 
skyldig att göra sig av med. 

Avfallshierakin – Prioriteringsordning för olika behandlingsmetoder för att 
minimera avfallet. Ordningen och rubrikerna i hierarkin är förebyggande, 
återanvända, återvinning, annan återvinning och slutligen bortskaffande.  

CE-märkning (förkortning av Conformité Européenne) – Att CE-märka en 
produkt visar att produkten uppfyller EU-direktivens krav och tillåter handel av 
CE-märkta produkter inom EU.  

𝐶𝐶𝐶𝐶2ekv (Koldioxidekvivalent) – En måttenhet på växthusgasemissioner som 
beskriver hur stor mängd utsläpp av en specifik växthusgas motsvaras med den 
mängd utsläpp av koldioxid som ger samma påverkan på klimatet.  

Deponi – Upplagsplats för avfall 

EPD (eng: Environmental Product Declaration) – En miljövarudeklaration är en 
dokumentation av en produkts miljöprestanda ur ett livscykelperspektiv och 
används för att bedöma produktens klimatpåverkan.  

Miljöbalken – En del av svensk lagstiftning innehållandes bestämmelser och 
grundlagar med syfte att främja en hållbar utveckling så att människor och miljö 
skyddas. 

Relativ fuktighet - Kvot mellan verklig ånghalt och mättnadsånghalt vid specifik 
temperatur. 

Tillsynsmyndighet – En kontrollmyndighet vars uppdrag är att kontrollera att 
uppsatta krav och lagar inom olika verksamheter efterföljs (Opic u.å.)  

Återbruk – Att återanvända materialet igen i dess befintliga form. 

Återvinning – Återanvändning av antingen materialet eller energin som 
materialet innehåller. 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 
1.1.1 Klimatförändring 
Att det råder en global klimatförändring är svårt att undgå. Förändringarna beror främst 
på människans växthusgasutsläpp och bidrar därmed till växthuseffekten 
(Naturskyddsföreningen u.å.b). Till följd av detta fenomen uppstår en global 
uppvärmning som bland annat innebär höjd havsnivå på grund av smältande isar, 
extrema väderförhållanden i form av skyfall, värmeböljor och starka vindar. Dessa leder 
till stora konsekvenser och kostnader för människans hälsa men även för samhället i 
helhet (Europeiska kommissionen u.å.). 
 
1.1.2 Byggindustrins klimatpåverkan 
Bygg- och fastighetssektorn är en av de industrier som bidrar till störst utsläpp av 
växthusgaser. År 2018 stod denna sektor för ungefär 21 procent av de totala 
växthusgasutsläppen i Sverige. Många projekt importerar byggmaterial från utlandet och 
bidrar således även till nästan lika stor andel utsläpp utomlands (Boverket 2018). 
 
För andel avfallsmängd visar Boverket (2021) att samma sektor generar ungefär en 
tredjedel av Sveriges totala avfallsmängd. I detta är byggsektorns egna avfall samt den 
övriga branschens mineralavfall från bygg och rivning inkluderad.  
 
För år 2020 var regeringens mål för avfallshanteringen att 70 procent av icke-farligt 
material återvinns eller återanvänds men enligt IVL ligger denna siffra endast på 50 
procent (IVL Svenska Miljöinstitutet 2018). Största delen av dessa procent återvinns på 
ett “lågvärdigt” sätt, vilket innebär att materialet degraderas och ofta används för 
energiåtervinning medan resterande, ungefär fem procent används för återbruk (Von 
Bahr 2019). 
 
Med hjälp av avfallsstatistik kan man identifiera ett byggprojekts största 
avfallsfraktioner. Mängden avfall för varje fraktion kan sedan användas för att beräkna 
den klimatpåverkan som avfallet utgör. Med hjälp av materialens EPD:er kan man 
beräkna vilken påverkan respektive avfall har på klimatet. 
 
Ett sätt att minska miljöpåverkan har varit att allt fler aktörer valt att bygga enligt olika 
miljöcertifieringar och kraven som finns från dem. Kravbilden från certifieringar är till 
för att främja hållbart byggande och att materialet som används ska ha väldokumenterat 
innehåll och egenskaper (Boverket 2019a). 
 

1.1.3 Återbruk av material  
Eftersom byggindustrin bidrar till stora klimatpåverkande utsläpp är det högst aktuellt 
att försöka minska dess klimatpåverkan genom att förstå varför påverkan är stor och vad 
man skulle kunna göra för att förebygga den.   
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Processen för att tillverka byggmaterial är energi- och resurskrävande. Kan man minska 
användning av jungfruligt material och istället återanvända material från rivna 
byggnader kan man spara på kostnaderna samt på jungfruligt material. Om 
resurseffektivitet kan ökas, det vill säga låta produkten gå från linjärt till cirkulärt flöde 
kan eventuella klimatbesparingar göras (Strömsten 2020).  Begreppet cirkulärt byggande 
omfattar hela byggnationens livscykel, det vill säga från att planera och designa 
resurseffektivt, återanvända material, minska byggavfallet till att utveckla cirkulära 
affärsmodeller (IVL Svenska Miljöinstitutet 2020).  
 

1.2 Syfte och Mål 
Studiens syfte grundar sig i hur byggavfall som uppstår på byggarbetsplatsen i dagsläget 
kan återbrukas i en byggprocess och hur dess klimatpåverkan ser ut. Studien baseras på 
data från ett byggprojekt från ett fallföretag där data om materialets miljödeklaration 
samt avfallsstatistik inhämtas. Utifrån dessa är målet att kunna kartlägga hur stor 
klimatpåverkan materialet som sorterats som avfall från en byggarbetsplats har, samt om 
det kasserade materialet hade kunnat återanvändas i andra projekt istället för att 
deponeras. Utöver detta ska frågan om vilka typer av material som är mest lämpliga för 
cirkulärt byggande i framtiden undersökas där de fyra största avfallsfraktionerna från 
avfallsstatistiken tas hänsyn till.  
 
Frågeställningarna bryts ned i delfrågor för att bäst kunna besvara hur ett materials 
livscykel kan optimeras. Frågorna lyder som följande: 
 

• Hur mycket av det inköpta materialets spill går till deponi (i det 
analyserade fallprojektet) och hur stort är detta avfallets klimatpåverkan 
baserat på EPD-kalkyler? 

o Vad räknas som avfall? När fattades beslutet om att materialet blev 
avfall?  

o Måste avfallet gå till deponi eller finns det andra alternativ för avfallet 
att ta vägen (säljas, återanvändas i andra projekt m.m.)?  

• Kan man ta hänsyn till att avfallet minskas redan vid inköp? 
o Kan man välja material utifrån dess återbruksegenskaper? Vilka hinder 

och möjligheter finns? 
o Hur stor påverkan har miljöcertifieringar som exempelvis Svanen på 

materialvalet? Påverkar Svanen möjligheterna till återbruk? 
o Hur stora är kostnadsbesparingarna utifrån dessa åtgärder och vart 

kommer de ifrån (transport, sortering m.m.)? 
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1.3 Metod 
1.3.1 Empirisk studie 
För att uppnå Sveriges miljömål diskuteras och analyseras konceptet cirkulär ekonomi 
som är en grund för hur avfall inte längre blir avfall. I denna ingår bland annat 
avfallstrappan. Ett material behöver inte bli avfall och gå till deponi under olika 
förutsättningar enligt EU-direktiv och Sveriges lagar och bestämmelser, vilket 
framkommer i rapportens litteraturstudie.  
 
För genomförandet av detta examensarbete har avfallsstatistik inhämtats från ett verkligt 
fallprojekt. Därefter har ur den statistiken undersökts vilket material som genererar de 
stora avfallsfraktionerna samt vilka behandlingsmetoder från avfallsförordningen som 
har använts för att ta hand om avfallet. Utifrån de största fraktionerna har återvinning 
och återbrukbarhet för dessa material undersökts i en litteraturstudie. 
 
En beräkning av klimatpåverkan samt kostnader för respektive avfallsfraktion utfördes 
för att analysera och jämföra vilka material som främst bör tas hänsyn till vid återbruk 
och/eller återvinning. 
 
Beräkningen av klimatpåverkan från avfallet fokuserade på de största fraktionerna och 
beräknades med generiska klimatdata från Boverkets klimatdatabas (Boverket 2021b). 
Från 2022 ska Boverkets generiska data användas om ett materials specifika EPD inte 
finns tillgänglig. I denna studie har det inte funnits tillgång till produktspecifik EPD för 
materialen vilket gör att den generiska klimatdata från Boverket användes istället. 
Byggentreprenören har också använt generiska data i fallprojektet för att beräkna dess 
klimatpåverkan.  
 
För avfallsfraktioner där exakt typ av material har varit okänt har olika varianter av 
generiska data för materialet använts för att beräkna ett snittvärde på klimatpåverkan. 
Samma metod har använts när det exakta materialet inte har funnits med i Boverkets 
databas. Då har ett snittvärde av liknande material använts för att beräkna 
klimatpåverkan.  
 
Kostnader för avfallet har beräknats med hjälp av att kontakt har tagits med tre 
återvinningsstationer för att få deras prislista för olika fraktioner av avfall. Därefter har 
ett snittvärde beräknats.  
 
Från början avsåg denna studie att även undersöka vilket byggskede för fallprojektet som 
genererade mest avfall, men efter att ha tagit del av tidsplanen och avfallsdata visade det 
sig att det inte var möjligt. Detta på grund av att avfallsdata visade statistik månad för 
månad och enligt tidsplanen arbetades det med olika skeden parallellt med varandra 
vilket gjorde att avfall inte kunde hänföras till ett visst specifikt skede.  
 

1.3.2 Litteraturstudier 
Litteraturstudier inom området har genomförts för att besvara om avfallsmängderna går 
att minska redan vid inköp, hur behandlingsmetoder för olika avfall ser ut och används 
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samt hur miljöcertifieringar påverkar möjligheterna till återbruk. Dessa studier har 
främst fokuserats på tidigare rapporter som berört vissa delar av denna studie. 
För miljöcertifieringarna har Svanen undersökts närmare för att se hur deras krav ställer 
sig gentemot återbrukat material. Svanen valdes för att det dels är en nordisk certifiering 
och för att det är en välkänd certifiering inom Sverige.  
 
Även svensk lagstiftning och direktiv från EU har studerats för att veta vilka 
förordningar och lagar som styr verksamheter samt vad de innebär för verksamheternas 
möjligheter att ta hand om sitt avfall. 
 

1.3.3 Avgränsningar    
Avgränsningar i denna rapport är att avfallsstatistiken var från enbart ett befintligt 
byggprojekt i Malmö och begränsat till det avfall som uppstår på byggarbetsplatsen 
vilket begränsade studien till att endast kunna dra slutsatser från avfallets 
klimatpåverkan från det specifika projektet.  
 
Den allmänna avfallsstatistiken inom olika branscher i Sverige som fanns dokumenterad 
är från år 2018. Det fanns inte tillgänglig dokumenterad statistik senare än denna period 
när undersökningen gjordes.  
 
Ändringar och uppdateringar i lagar, direktiv eller föreskrifter och rapporter som blev 
tillgängligt efter 26 februari 2021 togs inte med i beaktning.  
 
Från avfallsstatistiken har enbart material som har kunnat separerats använts för att 
beräkna klimatpåverkan, vilket innebär att blandade fraktioner inte har ingått i 
beräkningen. Fraktionen med armerad betong har det bara funnits en total mängd för, 
men från Boverkets klimatdatabas ska armering och betong räknas var för sig. Eftersom 
det inte har funnits data om hur stor mängd vartdera materialet utgör har det inte kunnat 
beräknas. Det har även funnits osäkerheter i vilka material som ingår i 
avfallsfraktionerna på grund av att statistiken visar vilken fraktion det har sorterats i men 
inte varken vilket avfallsslag eller mängd som ingår där. Det gavs ingen information om 
produkter som exempelvis ventilationskanaler eller glasmaterial var ett avfallsslag som 
ingick. Samma avgränsning har gjorts för blandat avfall.  
 
För kostnadsbesparingarna har enbart större fraktioner av avfall som ger upphov till en 
kostnad tagits i beaktning. Skrot ger en intäkt men rapporten undersöker hur man hade 
kunnat minska avfallsmängderna och därmed utgifterna, vilket gör att skrot inte blir 
relevant. För klimatberäkningen av avfallets har även där skrot inte tagits i beaktning, 
detta för att det inte var känt hur stor mängd och metallslag skrotet utgjorde. Det gjorde 
att en klimatberäkning inte kunde genomföras.  
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2 Litteraturstudie och teori 
En litteraturstudie har genomförts som bas för fortsatt arbete. Den har berört lagstiftning 
och direktiv på europeisk och svensk nivå för att veta vad som reglerar avfallen och 
möjligheterna till återbruk och återvinning. Därefter har produktmärkningar undersökts 
och hur man kan arbeta med dem samtidigt som man använder återbrukat material. 
Slutligen analyseras byggmaterials möjligheter till återbruk och återvinning.  
 

2.1 Cirkulär ekonomi 
2.1.1 Bakgrund  
År 2015 introducerade EU-kommissionen en handlingsplan om cirkulär ekonomi för 
medlemsländerna där åtgärder föreslås om hur kretsloppet för ett materials livscykel kan 
slutas genom minimering av avfall (Europeiska kommissionen u.å. a). Handlingsplanen 
omfattar handlingskrafter som täcker produkternas hela livscykel (Naturvårdsverket 
2020h). Den 9 februari 2021 togs beslut fram om strängare bestämmelser angående 
materialåtervinning som bör uppnå de bindande målen för cirkulär ekonomi till 2030 
(Europa parlamentet 2021). Direktivet har satt som mål att förebygga användningen av 
engångsartiklar och istället kunna återanvända eller återvinna produkten. De produkter 
som framförallt ska fokuseras på är batterier, textilier, elektronik, plast samt 
konstruktioner. Ett annat uppsatt mål är att det kommunala avfallet ska minskas till 
hälften fram till 2030 och ska följas upp genom en undersökning om EU:s lagstiftning 
om avfall.  
 
Innebörden av konceptet cirkulär ekonomi är att på mest effektiva möjliga sätt 
återanvända och återvinna produkter och material så långt det går och således minska på 
avfall och spara på naturens resurser (Naturskyddsföreningen 2018a). Kort sagt är 
grundtanken av konceptet cirkulär ekonomi att bevara värdet hos en produkt för att 
kunna återbruka den så långt det går. 
 
Vagga till vagga är ett koncept (engelska: cradle to cradle eller C2C) som den 
amerikanska arkitekten William McDonough och tyske kemiprofessorn Michael 
Braungart utvecklat fram på 1990-talet (EPEA u.å.). Konceptet fokuserar på att designa 
produkter som inte bara minskar negativa avtryck på klimatet men även lämnar positiva 
avtryck. Lösningen för detta koncept ligger då i produktens designfas, då allt material 
och alla komponenter ska vara giftfria och återvinningsbara (EPEA u.å.). C2C är ett sätt 
att uppnå cirkulär ekonomi där cirkulär ekonomins helhetskoncept innebär minskning 
av användandet av jordens resurser.   
 

2.1.2 Sveriges handlingsplan för cirkulär ekonomi  
I juli 2020 upprättades en strategi för cirkulär ekonomi som Sverige har antagit. 
Regeringens vision och övergripande mål för cirkulär ekonomi i Sverige utläses 
som: ”Ett samhälle där resurs används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter 
jungfruliga material” respektive ”Omställningen till en cirkulär ekonomi ska bidra till 
att nå miljö- och klimatmålen, samt de globala målen i Agenda 2030” (Regeringskansliet 
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2020a). Miljö- och klimatminister Isabella Lövin uttalade sig om att en ineffektiv 
resurshantering bidrar till cirka 50 procent av klimatutsläppen samt drabbar naturen 
negativt (Regeringskansliet 2020a). För att göra en omställning till en effektiv 
resurshantering behövs en genomgående åtgärd i hela värdekedjan samt från alla 
involverade aktörer (Regeringskansliet 2020b).  
 
Handlingsplanen som tagits fram av regeringen är baserad på strategier för att bemöta 
omställningen av detta och tar upp åtgärder inom flera aspekter, bland annat 
industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering. 
Åtgärderna är indelade i fyra olika fokusområden där det de lyder:  

• Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign som är strategier 
rörande hållbar produktion och produktdesign i landet. Livslängden och 
återanvändningen av en produkt blir påverkade av besluten gjorda inför 
produktframtagningen.  

• Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, 
produkter och tjänster. Denna omfattar sparsam konsumtion och användning av 
produkter och material minskar belastningen på miljön i form av mindre 
koldioxid- och andra växthusgasutsläpp eftersom processen för 
produkttillverkning är påfrestande på miljön.  

• Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp innebär en förbättrad 
avfallshantering, med åtgärder minska brottslighet inom avfallsområdet och 
återanvändning av metaller och mineral. 

• Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder 
som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller, vilket är strategier som 
fokuserar på åtgärder som stödjer innovation och utveckling av cirkulära 
affärsmodeller inom bland annat teknik och forskning (Regeringskansliet 
2020b).  
 

2.1.3 Sveriges miljömål 
Sveriges nationella miljömål kan förklaras med ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
samt några etappmål. Det sistnämnda finns för att kunna nå generations- och miljömålen 
på ett effektivare sätt (Sveriges miljömål u.å.). Ett av etappmålen handlar om bygg- och 
rivningsavfall där det eftersträvas att förbereda återanvändning och återvinning av icke-
farligt bygg- och rivningsavfall ska utgöra minst 70% fram tills 2025 (Sveriges miljömål 
2021).  I dagsläget är endast ett av de totala 16 miljökvalitetsmål uppnått, se tabell 1 
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Tabell 1. Uppnådda respektive icke-uppnådda miljökvalitetsmål i Sverige (Naturvårdsverket 
2021f). 

Begränsa klimatpåverkan Nej, icke-uppnått mål 

Bara naturlig försurning Nej, icke-uppnått mål 

Skyddande ozonskikt Ja, uppnått mål 

Ingen övergödning Nej, icke-uppnått mål 

Grundvatten av god kvalitet Nej, icke-uppnått mål 

Myllrande våtmarker Nej, icke-uppnått mål 

Ett rikt odlingslandskap Nej, icke-uppnått mål 

God bebyggd miljö Nej, icke-uppnått mål 

Frisk luft Nej, icke-uppnått mål 

Giftfri miljö Nej, icke-uppnått mål 

Säker strålmiljö Nära att uppnå målet 

Levande sjöar och vattendrag Nej, icke-uppnått mål 

Hav i balans samt levande kust och skärgård Nej, icke-uppnått mål 

Levande skogar Nej, icke-uppnått mål 

Storslagen fjällmiljö Nej, icke-uppnått mål 

Ett rikt växt- och djurliv Nej, icke-uppnått mål 

 
Sverige importerar vissa varor från andra länder vilket bidrar till global miljöpåverkan 
genom produktframtagningen samt transporten. Med hjälp av genrerationsmålet ska 
Sverige försöka minska på nationella miljöproblem för att i helhet minska på 
miljöproblemen globalt (Naturvårdsverket 2020d).  

2.2 Lagar och föreskrifter 
En stor del av Sveriges lagar och bestämmelser om avfall är ursprungligen baserad på 
EU:s lagstiftning. Den 1 augusti 2020 beslutades nya avfallsbestämmelser i form av SFS 
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2020:614 där ändringarna innebär bland annat att alla verksamheter som hanterar farligt 
avfall genom produktion, transport, insamling eller annan typ av behandling har 
skyldighet att registrera uppgifter om farligt avfall hos Naturvårdsverket (Foyen 2021).  
 
Det är byggherrens ansvar att byggavfallet hanteras i enlighet med de lagar och 
föreskrifter som finns, kommunerna som byggnationer sker i kan kontrollera att avfallet 
hanteras enligt gällande bestämmelser (Naturvårdsverket 2020k). 
 
Det har hänt mycket på kort tid inom detta område och det kommer ske fler förändringar. 
Från och med 1 januari 2022 kommer det vara krav på att en byggnad som uppförs ska 
ha en klimatdeklaration som visar klimatpåverkan. Byggherren har ansvar att skicka in 
till Boverket samt kunna uppvisa för kommunen att den är inskickad för att kunna få 
slutbesked (Boverket 2021a). Detta för att det ska gå att avgöra hur stor klimatpåverkan 
från en ny byggnad är, samt att det ska ske en minskning av klimatpåverkan från 
nyuppförda byggnader (Boverket 2021a).  

  

2.2.1 Avfallstrappa och hantering av avfall 
I miljöbalken 15 kap. 10§ och 2 kap. 5§ beskrivs konceptet avfallstrappan som en 
vägledning av hur hanteringen av avfall bör gå till. Det är ett EU-direktiv och fungerar 
som ett verktyg för att uppnå EU:s miljömål. Direktivet sätter mål som ska uppnås av 
EU-medlemmarna där länderna däremot själva får avgör hur målen ska uppnås.  
 
Avfallstrappan består av fem delar och är uppdelade i prioritetsordningen nedan, se figur 
1. 
 

 
Figur 1. Avfallstrappa med avfallshantering i prioriteringsordning 
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1. Förebyggande/minimera. 
2. Återanvändning.  
3. Materialåtervinning.  
4. Annan återvinning, exempelvis utvinning av energi. 
5. Deponera 

där den första nivån, att förebyggande/minimera, eftersträvas främst. Nivå två antas om 
det är lämpligare än 1 och så vidare (Naturvårdsverket 2020b). Syftet med hierarkin är 
att styra mot åtgärder för minimering av avfall.  
 

2.2.2 Avfallsförordningen 
Den generella definitionen av avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om den upphävande av vissa 
direktiv i artikel 3 lyder ”ett ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med, avser 
att göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med”. Bygg- och rivningsavfall är 
således avfall som specifikt kommer från byggindustrin under produktions- eller 
rivningsskedet. På europeisk nivå tog Europaparlamentet år 2018 fram ett så kallat 
avfallspaket som omfattar flera revideringar i avfallslagstiftningen och som ska uppnås 
fram till 2025. Några av ändringarna som är tillämpbara och relevanta i byggbranschen 
diskuteras vidare i kapitel 3.2.2.2. Avsikten med dessa revideringar är att gynna en 
cirkulär ekonomi och är därmed kopplade till EU:s huvudmål om att avfall ska bli resurs 
med hjälp av avfallspaketet (Naturvårdsverket 2020c). Avfallspaketet omfattar åtgärder 
för att minska på avfallet som exempelvis införd avfallsskatt, ta ut avgift på att slänga 
produkter och material eller se till att tillverkare tvingas återta sina produkter för att ge 
incitament för att minska mängden avfall (Europeiska kommissionen u.å. d). EU:s fokus 
har varit att resursanvändningen ska övergå från linjär till cirkulär med förbättrad 
återanvändning, återvinning och avfallshantering samt att avfallsmängderna minskar 
(Naturvårdsverket 2020c). 
 

2.2.2.1 Tidigare bestämmelser av avfallsförordningen 
Tidigare lag gällande avfallshantering (SFS 2011:927) reglerade inte specifikt för 
byggavfall hur avfallsfraktioner ska sorteras. Därav kunde exempelvis plast hamna 
under brännbart avfall vilket det gjort i det fallprojektet som ingår i denna studie, då det 
projektet genomfördes innan lagen ändrades. Lagförändring tog laga kraft 1 augusti 2020 
där det under tiden finns vissa övergångsbestämmelser som gäller under perioder 
framöver för vissa kapitel och paragrafer. Det är olika tidsperioder på 
övergångsbestämmelserna men alla sista övergångsbestämmelsen gäller till och med 
sista december 2021. Behandlingsmetoderna som utgör hanteringen för återvinning och 
bortskaffande är detsamma, förändringen att tidigare låg dem i bilaga 2 för återvinning 
och 3 för bortskaffande i avfallsförordningen (SFS 2011:927). 
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2.2.2.2 Nuvarande bestämmelser av avfallsförordningen 
I Avfallsförordningen, SFS 2020:614, framkommer det att den som producerar eller 
hanterar farligt avfall ska kontinuerligt lämna uppgifter kring avfallet till 
Naturvårdsverkets databas för att det ska registreras i nationellt avfallsregister. Ansvaret 
att föra anteckningar och kunna lämna ut uppgifterna ligger på byggherren 
(Naturvårdsverket 2020c). Rapporteringsskyldigheten som gällde i tidigare förordning 
var inte lika omfattande. Det har funnits krav på att anteckningar om farligt avfall ska 
föras och kunna visas upp mot myndigheter men inget krav om att kontinuerligt 
rapportera in det till Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2020c). Syftet för denna åtgärd 
är att bättre kontrollera hanteringen av farligt avfall samt att Sverige har en plikt att 
uppnå av EU:s avfallskrav som kräver att farligt avfall ska vara elektroniskt registrerade 
(Naturvårdsverket 2021c) (Naturvårdsverket 2020i). En annan del av de nya 
bestämmelserna avseende avfall som tog laga kraft 1 augusti 2020 innebär hur 
avfallssorterna ska sorteras och avskiljas från varandra. Avsikten med 
utsorteringskraven är att sträva efter att komma så högt upp i avfallstrappan som möjligt. 
I avfallsförordningen finns det bestämmelser som reglerar avfallsförebyggande åtgärder 
och hanteringen av generat avfall (SFS 2020:614). Avfall ska i första hand sorteras på 
byggplatsen för att minska på nedskräpning av material som eventuellt kan gå till 
återanvändning. De olika fraktioner som avfallet är indelade i är följande grupper (SFS 
2020:614):  

• trä, 
• mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten, 
• metall, 
• glas, 
• plast, 
• gips, 
• farligt avfall (separeras i ytterligare mindre delfraktioner) 
• avfall som faller under producentansvar 
• brännbart avfall (dvs. det brännbara avfall som blir kvar efter att avfallsslagen 

ovan har sorterats ut) 

Det finns undantag för sortering av dessa fraktioner. Det gäller bland annat när 
separering av sammanfogade material inte är möjligt utan utgör risk för hälsa och 
säkerhet. Då ska det separeras på plats där verktyg finns för arbetet samt att det går att 
utföra utan risk (SFS 2020:614). Om ett visst avfall är förorenat och riskerar att skada 
övriga materialet i fraktionen, finns undantag för den delen av avfallet för att undvika att 
behöva förbränna allt (SFS 2020:614). 
 
I avfallsförordningen finns information om hur hanteringen av avfall ska gå till. I 
avfallsförteckningen klassificeras det enligt en sexsiffrig avfallskod beroende på vilken 
avfallstyp det är. Bedömningen av koden sker utifrån om avfallet har farliga egenskaper 
enligt 2 kap. 2§, vidare genom identifiering av källan som orsakade avfallet och slutligen 
välja en lämplig avfallskod.   
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2.2.2.3 Behandlingsmetoder för avfall 
I bilaga 1 från avfallsförordningen framgår det vilka behandlingsmetoder som räknas 
som återvinning och i bilaga 2 vilka åtgärder som går under bortskaffande (SFS 
2020:614). Om inte återbruk är möjligt är det utifrån dessa bilagor avfallet ska hanteras.  
 
Några behandlingsmetoderna som går in under återvinning är (SFS 2020:614): 

• R1- Användning som bränsle eller annan energikälla 
• R4-Materialåtervinning av metall eller metallförening 
• R5-Materialåtervinning av andra oorganiska material 
• R12- Utväxling av avfall som ska bli föremål för hantering som anges i R1 till 

och med R11 

En behandlingsmetod som går under bortskaffande är (SFS 2020:614): 
• D1- Deponering under eller över markytan 

 

2.2.3 Miljöbalken 
I andra kapitlet i miljöbalken finns de allmänna hänsynsregler som (SFS 1998:808) 
hjälper verksamhetsdrivaren att vägleda arbetet mot en hållbar utveckling. Syftet med 
bestämmelserna är att i slutändan minska eller undvika negativ påverkan på miljö och 
hälsa, både för denna men även för kommande generationer. Det är grundläggande 
bestämmelser som finns till för att verksamheter ska vara miljömässigt hållbara 
(Naturvårdsverket 2020g). 
De bestämmelser som omfattas av Miljöbalkens hänsynsregler är följande 
(Naturvårdsverket 2020g):  

• Bevisbördesregeln 2 kap. 1§,  
• kunskapskravet 2 kap. 2§,  
• försiktighetsprincipen 2 kap. 3§,  
• bästa möjliga teknik 2 kap. 3§,  
• produktvalsprincipen 2 kap. 4§,  
• hushållning- och kretsloppsprincipen 2 kap. 5§ 
• lokaliseringsprincipen 2 kap. 6§ 
• rimlighetsavvägningen 2 kap. 7§ 
• skadeansvarsprincipen 2 kap. 8§ och 
• stoppregeln 2 kap. 9§. 

Undantag från bestämmelserna finns i rimlighetsavvägningen 2 kap. 7§, där det 
framkommer att kraven i 2 kap 2-5§ ska uppfyllas om det inte är orimligt att uppfylla 
dem. Denna innebär att bestlutstagaren ska beakta kostnaderna för skyddsåtgärder och 
jämföra dessa med dess medförda nytta. Detta innebär att de övriga paragraferna alltid 
ska beaktas.  
 
Det ligger på verksamhetsutövaren att visa att reglerna är uppfyllda genom 
bevisbördesregeln. För att tillsyn- och prövningsmyndigheten ska kunna avgöra om 
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hänsynsreglerna är uppfyllda krävs det att kunskapskravet är uppfyllt som är det mest 
grundläggande kravet som finns på verksamhetsutövaren. (Naturvårdsverket 2020l) 
 

2.2.4 När avfall inte längre är avfall 
Miljöbalken reglerar även om avfall ska fortsätta vara avfall efter genomgången av 
återvinningsprocessen eller om det klassas som produkt. När en bedömning är gjord 
tillämpas antingen avfalls- eller produktlagstiftningen på produkten.  
 
Produktlagstiftningen innebär att det återvunna avfallet ska gå igenom grundkraven för 
en produkt utifrån gällande EU-direktiv eller EU-förordning och sedan igenom de 
uppsatta kraven och lagarna på den nationella nivån. Om den aktuella produkten 
omfattas av en harmoniserad standard ska den CE-märkas och därmed försäkras att den 
uppnår kraven för säkerhet, miljöpåverkan och människors hälsa. Syftet med dessa krav 
är för att produkten som säljs och används inom EU ska vara säker.  
 
Om avfallet bedöms vara avfall ska avfallslagstiftningen tillämpas. Bestämmelserna om 
hur avfallet ska hanteras tog laga kraft 1 augusti 2020 och finnes i avfallsförordningen 
SFS 2020:614.  
 
För vissa avfallsfraktioner har EU tagit fram så kallade end of waste-kriterier.  Detta 
innebär att om avfallsfraktionen har uppfyllt dessa kriterier räknas det inte längre som 
avfall utan som produkt (Naturvårdsverket 2020e). På så sätt tydliggörs det att 
produktlagstiftningen ska gälla istället för avfallslagstiftningen. Tillämpning av dessa 
kriterier är frivillig och det är verksamhetsutövaren som avgör om den ska utföras eller 
inte. Generellt i Sverige har dock den enskilda bedömningen varit mer använd än end of 
waste-kriterierna (Naturvårdsverket 2020e). Med den enskilda bedömningen betyder det 
att verksamhetsutövaren med hjälp av miljöbalkens vägledning samt rådgivning från 
tillsynsmyndigheten bedömer om avfallet efter behandling fortfarande ska räknas som 
avfall eller inte (Naturvårdsverket 2020e). Om tillsynsmyndigheten anser att denna 
bedömning inte uppfyller kriterierna för att inte längre betraktas som avfall kan 
myndigheten beordra att verksamhetsutövaren ska fortsätta behandla produkten som 
avfall. Å andra sidan anser Naturvårdsverket, som också är en myndighet, att 
tillsynsmyndigheten inte har mandat att avgöra huruvida föremålet bör betraktas som 
avfall eller inte (Naturvårdsverket 2020e).   
 
I miljöbalken under 15 kap 9§ (SFS 1998:808) framgår det att avfall som blivit behandlat 
ska räknas som produkt och inte avfall om: 
 

1. Ämnet eller föremålet ska användas till ett ändamål 
2. Det finns en marknad med efterfrågan på ämnet/föremålet 
3. Ämnet/föremålet uppfyller lämpliga krav i lag och författning  
4. Ämnet/föremålet inte leder till negativa konsekvenser för människors hälsa och 

miljö 

Detta är viktigt att reglera för att veta om det är avfallslagstiftning eller 
produktlagstiftningen som produkten ska omfattas av. Om föremålet kan återvinnas som 
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en produkt istället för att låta den gå till deponi kommer man ett steg högre upp i 
avfallstrappan och därmed även ett steg närmare EU:s miljömål.  
 
Den europeiska förordningen Reach kan användas som bas vid processen av 
materialåterbruk och är direkt tillämpbar i den svenska lagstiftningen (ECHA u.å.). 
Reach innehåller bestämmelser om hantering av olika ämnen, allt från hur de ska 
registreras till regler om hur användare ska informeras. Då förordningen tillämpas för 
alla ämnen berörs de flesta företag inom EU (Kemikalieinspektionen 2021).  
Beroende på vem verksamhetsutövaren är: tillverkare, importör, distributör eller 
nedströmsanvändare, gäller olika bestämmelser i Reach. Det är tillverkarens eller 
importörens ansvar att registrera ämnen enligt Reach medan nedströmsanvändaren är 
skyldig till att kontrollera riskerna med användningen givet i säkerhetsbladet från dem 
genom lämpliga åtgärder (Naturvårdsverket 2021d). En nedströmsanvändare är den som 
nyttjar ett ämne i sin produktionsprocess eller yrkesmässiga verksamhet utan att på egen 
hand ha tillverkat eller importerat det (Kemikalieinspektionen 2020). Ett ämne ska inte 
användas för något annat än vad som är tänkt och registrerat (Naturvårdsverket 2021d). 
 
Den som har återvunnit avfall till nytt föremål ska även betraktas som tillverkare enligt 
Reach (Naturvårdsverket 2020e). EPR (på engelska: Extended Producer Responsibility) 
är riktlinjer över hur avfall ska hanteras och vem som är ansvarig för detta. Syftet med 
EPR är att lägga ansvar på tillverkaren och vägleda denne till en hållbar avfallshantering 
med en eftersträvan att nyttja vagga till vagga-konceptet (Smart City Sweden u.å.). 
Tillverkaren är alltså den som är den sista att hantera ett ämne i återvinningsfasen och är 
därmed ansvarig för att produktlagstiftningen är uppnådd innan föremålet får säljas på 
marknaden (Naturvårdsverket 2021d). Beroende på mängden och vad som tillverkas har 
verksamhetsutövaren en skyldighet att veta om en registrering enligt Reach behövs. 
Registreringen är en kvalifikation för att få säljas på marknaden (Naturvårdsverket 
2021d). 
 

2.3 Produktinformation 
Tillverkare kan använda sig av produktmärkningar som ett sätt att informera om 
produktens innehåll och hur det påverkar miljö, hälsa och säkerhet. CE-märkningen är 
en sådan märkning och finns för att konsumenterna ska veta vad de köper och att det är 
en tillförlitlig produkt. Principen med märkningen är för att försäljningen av produkter 
underlättas inom EU och EES-områden. Återbrukade produkter som uppnått kraven 
innebär att de är kvalitetsmässigt säkerställda och får säljas på den inre marknaden. Med 
detta kan cirkulär ekonomi implementeras.  
 
EPD är en miljövarudeklaration som visar beräknade utsläpp av växthusgaser för att 
kunna bedöma klimatpåverkan från en produkt. Från år 2022 ska en klimatdeklaration 
medfölja när en byggnad uppförs, denna klimatdeklaration baseras då på informationen 
som finns i produkternas EPD som byggnaden består utav eller generiska data om en 
EPD för den aktuella produkten saknas. 
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2.3.1 CE-märkning  
I början på 90-talet kunde produkttillverkare börja CE-märka deras produkter (CE = 
Conformité Européenne). Denna märkning hänvisar till prestandadeklarationen, det vill 
säga påvisar att produkterna tillfredsställer EU-direktivens krav inom hälsa, miljö och 
säkerhet. För att produkter ska få säljas obehindrat inom den inre europeiska marknaden 
krävs det oftast att de är CE-märkta. Vid denna process är tillverkaren ansvarig för att 
uppföra ett dokument som försäkrar att EU:s krav för produktsäkerhet uppfylls (Svenska 
Institutet för Standarder u.å. a) (Verksamt 2021). Oavsett vad materialet ska användas 
till, om det är för privat- eller kommersiellt bruk, ska det uppfylla 
produktsäkerhetskraven. Ansvaret hamnar hos tillverkaren eller produktimportören 
(Tullverket 2020). 
 
Produkter som omfattas av harmoniserade standarder ska CE-märkas. Om ett problem 
fortsätter att återkomma behövs en gemensam lösning tas fram som kan användas. Detta 
kallas för en standard och tas fram av alla involverade parter (Boverket 2018). En 
harmoniserad standard är en europeisk standard som tagits fram av EU-kommissionen 
(Svenska Institutet för Standarder u.å. b). Tillverkare använder sig av harmoniserade 
standarder för att bevisa att produkterna uppnår vissa krav i EU-lagstiftningen. I den 
Europeiska unionens officiella tidning finns tabeller som visar om byggprodukten är 
omfattas av en harmoniserad standard eller inte. CE-märkning av en produkt är frivillig 
om den inte omfattas av en harmoniserad standard. En specialtillverkad produkt eller en 
produkt som följer en traditionell tillverkningsprocess (för att inte ändra på ursprunget 
av ett skyddat byggnadsverk) behöver inte heller CE-märkas (Europeiska kommissionen 
u.å. c). För att CE-märka produkterna utan en harmoniserad standard behövs en 
europeisk teknisk bedömning (ETA) som utfärdas enligt byggproduktförordningen med 
prestandadeklarationer som når upp till samma krav. Att CE-märka återbrukade 
produkter bör generellt följa samma procedur som för nytillverkade produkter (Inblick 
2019). Enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 305/2011 av den 9 mars 
2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om 
upphävande av rådets direktiv 89/106/EG bör en upplysning om produkten innehåller 
några farliga ämnen även medföljas. Denna information bör vara tillgänglig för alla 
användare och aktörer i fråga (EU 305/2011).   
 
Tillverkaren av produkten är ansvarig för att alla kraven för CE-märkning är uppnådda. 
Denne ska avgöra om bedömningen får göras självt eller om ett anmält organ ska 
tillsättas. För att veta om ett oberoende organ ska genomgå bedömningen ska tillverkaren 
utifrån den tillämpliga lagstiftningen kolla reglerna för produktkategorin. Oavsett om 
bedömningen sker självständigt eller av en tredje part ska en dokumentation genomföras. 
Det som kontrolleras är om produkten uppfyller de tekniska kraven och en teknisk 
dokumentation ska sammanställas (Your Europe u.å.).  
 

2.3.2  EPD 
En EPD är en miljövarudeklaration innehållandes produktspecifik information om 
produktens klimatpåverkan (Boverket 2019b). I den ingår det ett produktblad, en 
bedömning av produktens miljöpåverkan samt vilken metod som använts vid 
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bedömningen. Det finns olika metoder för att bedöma miljöpåverkan från produkten, 
vilket innebär att för att produkter ska kunna jämföras med varandra bör samma metod 
använts vid bedömning av miljöpåverkan för att en korrekt jämförelse ska kunna 
genomföras (Boverket 2019b).  

Gemensamt för EPD är att de är baserade på en livscykelanalys som är standardiserad 
och ska följa standarder för byggnaders hållbarhet och produktspecifika regler. När EPD 
tas fram finns det kriterier som ska beaktas för olika produkttyper. För att EPD:er ska 
vara jämförelsebara med varandra gäller det att EPD har tagits fram och beaktats utifrån 
samma kriterier, dessa kriterier tas fram i samråd med branschorganisationerna. Utöver 
att tillverkaren gör EPD ska innehållet granskas och verifieras av oberoende källa. Detta 
för att garantera att informationen stämmer. (Trafikverket 2021) 

 

2.3.2.1 Beräkning av klimatpåverkan 
För att kunna beräkna klimatpåverkan i en klimatdeklaration görs det beräkningar från 
hela produktens livscykel: från råvarubrytning till tillverkning till bygg och installation 
med tillhörande transporter mellan processerna (Boverket 2021b). Avsikten för denna 
beräkning är för att veta vilket eller vilka steg i livscykeln som har störst klimatpåverkan 
och hur dessa kan minskas (Naturvårdsverket 2020j). Beräkningen av 
klimatdeklarationen delas upp i två större processer som är produktskede och 
byggproduktionsskede. I produktskedet ingår råvaruförsörjning, transport samt 
tillverkning. I byggproduktionsskedet ingår transport samt bygg- och 
installationsprocessen (Boverket 2021b).  
 
Beräkningarna utförs enligt den europeiska standardiseringen CEN (European 
Committee for Standardisation) där en byggnad är indelad i livscykelskeden: 
byggprocessen (A), användningsskedet (B), slutskedet (C) samt återvinningsskedet (D) 
(IVL Svenska Miljöinstitutet 2016).  
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Figur 2. En illustration över en produkts livscykel. Råvarorna som utvinns används som 
komponenter vid produkttillverkningen. Användningsskedet kräver drift och underhåll. 
Vid demontering och rivning hanteras materialet på olika sätt, exempelvis genom avfall 
eller återbruk. Bild hämtad från: Boverket 2021.   

 
I detta arbete ligger fokus på byggprocessen (A), där den är indelad ytterligare till 
produkt- och byggprocesskedet. Dessa skeden är klassificerade i moduler från modul A1 
till modul A5 och kommer från den europeiska standarden SS-EN 15804:2012 och 
används för att beräkna livscykelanalysen, se tabell 2. EPD:erna baseras utifrån denna 
standard. I modulerna beräknas vilka typer av emissioner och deras mängder samt 
energianvändning som förbrukas i processen för att avgöra klimatpåverkan (Trafikverket 
2018).   
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Tabell 2. Byggskedens moduler 

Modul Benämning 
A1 Råvaruförsörjning 
A2 Transport mellan A1-A3 

A3 Produkttillverkning 
A4 Transport mellan A3-A5 

A5 Bygg- och installationsprocess 

 

 
Figur 3. En illustration över byggskedet, indelat i modul A1-A5. Bild hämtad från 
Boverket (2021). 

I A1-A3 som är produktskede ska all klimatdata om produkterna som ska ingå i 
byggnaden vara med. I A4 ska information om distans, transportslag samt bränsletyp för 
transporten finnas med. I A5 ska energikrävande processer som används för produktion 
vara med samt information om spill för produkten (Boverket 2021b).  
 
I modulerna beräknas vilka typer av emissioner och deras mängder samt 
energianvändning som förbrukas i processen för att avgöra klimatpåverkan.   
 
Information som används är antingen EPD för varje produkt eller så har Boverket tagit 
fram generiska klimatdata för vissa produktslag som publicerades 2021 (Boverket 
2021b). Den generiska data från Boverket är ett genomsnittsvärde som bedöms enligt 
dem själva som konservativa värden med påslag. Detta för att få byggherrar att helst 
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använda produktspecifika data, men att den generiska data ska finnas med som ett 
alternativ utifall att produktspecifika data inte finns tillgänglig (Boverket 2021b).  
 

2.3.2.2 Koldioxidekvivalent  
Utsläppen som kopplas till de olika modulerna är olika typer av växthusgaser som 
påverkar klimat i olika grader. Växthusgaserna som koldioxid och metan är exempel på 
gaser som släpps ut. För att kunna jämföra utsläppen med varandra översätter alla utsläpp 
av växthusgaser till koldioxidekvivalenter (𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv) för att det ska vara enklare att 
jämföra vilken påverkan materialen faktiskt har (Naturvårdsverket 2020f). Om man 
jämför koldioxid och metan med varandra har metan 25 gånger större 
koldioxidekvivalent än vad koldioxid har.  
 

2.4 Förebyggande av avfall 
Ett annat sätt att angripa avfallsproblemet är genom att redan från start planera för att 
avfall inte ska uppstå. Enligt Fredriksson och Höglund (2012) kan det ske om man 
planerar och projekterar för det i förväg. Deras metod gäller hela byggprocessen och inte 
enbart produktionen. Genom förebyggande åtgärder kan kostnaderna även minska för 
avfallshanteringen. Metoden förespråkar att både beställaren samt entreprenören har ett 
stort ansvar för att förebygga avfallet. Beställaren ska ställa krav vad gäller 
avfallshanteringen medan entreprenören ansvarar för genomförandet.   
 
Fredriksson och Höglund (2012) menar att genom att identifiera vilket typ av avfall som 
uppkommer och varför, kan man därefter identifiera lösningar och åtgärder för att 
minska det. Konkreta förslag som tas upp är att bygga efter standardmått, måttbeställa 
material vid inköp, möjliggöra användning av prefabricerade produkter samt Just-in-
Time leveranser. Alla dessa förslag är för att förebygga att avfall uppstår under 
produktionen men planeringen för dessa måste genomföras tidigare i processen.  
 
I inköpsprocessen lyfter Fredriksson och Höglund (2012) punkter som möjligheten att 
returnera obrutna förpackningar av material, att förpackningar skyddar materialet utan 
slöseri av förpackningsmaterial, om förpackningarna är återanvändningsbara eller 
engångsförpackningar samt att material som hör ihop eventuellt förpackas ihop istället 
för separat.  
 
I regeringens handlingsplan för övergången till cirkulär ekonomi från år 2021 togs det 
upp att produkters utformning ska anpassas för att livslängden ska bli längre genom att 
reparation och återanvändning av materialet ska möjliggöras (Regeringskansliet 2021b).  
Att kunna separera sammansatta material för att antingen byta ut eller reparera delar av 
ett sammansatt material skulle kunna öka livslängden och hjälpa de cirkulära flödena 
(Johannson, Brander, Jansson, Karlsson, Landel, Svennberg 2017).  
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2.5 Återbruk av material 
Att återbruka material innebär att en minskning på användning av jungfruligt material 
kan uppnås. Återbruk har även potential för att minska den totala klimatpåverkan. 
Återbruk är en stor del av konceptet cirkulär ekonomi som eftersträvar en hållbar 
konsumtion av material, produkter och tjänster. Genom att implementera cirkulär 
ekonomi menar man att genom en sparsam konsumtion minskas miljöbelastningen från 
växthusgaser då dessa emitteras under produkttillverkningsprocessen.  
 
I rapporten Arkitektens återbruksmetodik av Björn Johansson (2018) undersöks hur en 
metod för återbruk kan ske. Arbetsmoment som inventering, nedmontering samt 
uppföljning beskrivs som väsentliga och det som vanligtvis brukar planeras i 
projekteringsskedet utförs istället fram till byggskedet för att vissa lösningar tillämpas 
på plats. Vid återbruk av demonterade byggmaterial ska en viss undersökning av dess 
kvalitet göras. Denna undersökning som brukar utföras på plats bör dokumenteras och 
ske regelbundet. Ju noggrannare och mer regelbunden dokumentation, desto mer 
kunskap om byggnaden och materialet som har använts och på så vis smidigare 
återbruksmöjligheter i framtiden (Johansson 2018).  
 
För att veta vilka byggdelar som finns i ett rivningsobjekt samt hur deras skick är för att 
veta om de är återbruks- eller försäljbara görs en inventering. En miljöinventering hålls 
för att identifiera om miljögiftiga ämnen förekommer (Johansson 2018). Produkter utan 
CE-märkning för brand och akustik innebär att ingen kontroll mot dessa ställda krav har 
gjorts och kan därför behövas genomgå tester. För produkter med känd leverantör kan 
leverantören göra en direkt kontroll på plats som garanterar att de ställda kraven uppnås 
(Johansson 2018).  I rapporten anges att en potentiell anledning till att varför man väljer 
nya framför använda produkter är för att vissa specifika krav som ställs är för höga och 
är därmed inte tillräckligt lönsamt för företagen att sträva efter. Det som menas är att 
man får överväga hur klimatpåverkan för att producera nya produkter med produktens 
kvalitet. Baserat på inventeringen kan en utvärdering av hur effektiv och hur värt det är 
att genomgå denna process göras (Johansson 2018).   
  
Vidare föreslår Johansson (2018) att vid rivning av byggnad kan byggdelar demonteras 
som utvärderas och kontrolleras av experter eller konsulter på plats. Beroende på skicket 
kan de sorteras in i olika grupper: antingen återbruk av material på plats, säljas vidare 
till andra projekt eller till återförsäljare av material eller om produkten värderas till 
oanvändbar kan de återvinnas.  
 
 

2.5.1 Hinder för återbruk 
Fritzon (2002) tar upp hinder för att bygga med återbrukat material. Det tas upp att det 
tillkommer extra kostnader som ofta överstiger priset för jungfruligt material så som 
renovering samt svårigheter att hitta större mängder vilket leder till större fraktkostnader 
när materialet skickas från olika delar av landet. Jungfruligt material ofta innebär en 
minskad energianvändning under byggnadens livscykel då exempelvis 
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energianvändningen går att minska då nytt material har bättre isoleringsegenskaper. 
Dessa är några av hindren som finns för återbruk.  
 
Fritzon (2002) lyfter även ansvarsfrågan för återbrukat material som ett hinder för att 
använda det. Att det hamnar på inköparen att kvalitén i materialet är tillfredsställande.  
 
Utöver detta lyfter Almasi, Fråne och Miliute-Plepiene i sin rapport (2018) att 
materialåtervinning sker bättre om material sorteras på plats där avfallet uppstår för att 
det då kan tas hand om direkt utan att riskeras att blandas med annat avfall samt att 
renligheten i materialet inte riskerar att förstöras. Det kan dock finnas logistiska 
svårigheter med det att sortera avfallet där det uppkommer, exempelvis genom plats- och 
tidsbrist. För att materialåtervinning ska kunna ske bör fraktionerna vara avskilda från 
varandra samt oskadda. Därutöver kan kostnaden för flertalet containrar vara ytterligare 
ett hinder.  
 
Vidare utvecklar de och tar upp fler exempel på svårigheter för återvinning. Bland det 
som lyfts fram är att sammansatta material kan vara svårseparerade, ingen efterfrågan på 
somliga återvunna material, bristande kunskap om värdet för återvinning ur ett 
ekonomiskt och miljömässig synvinkel samt avsaknad av kunskap om 
återvinningsmöjligheterna (Almasi et al 2018).  
 

2.5.2 Undersökta material  
 
De fraktioner som har valts att undersökas under detta kapitel är de som har störst vikt 
ur fallprojektet samt det som går till deponi. I detta avsnitt har blandade fraktioner inte 
tagits i beaktning för att det inte har gått att utskilja vad de blandade fraktionerna faktiskt 
innehåller. 
 

2.5.2.1 Gips  
Enligt en rapport skriven av Bok, Brander och Johansson (2018) tas det upp att det finns 
goda möjligheter för att återbruka gips. Idag återvinns mycket av gipset som kommer 
från byggprojekt som jordförbättring vilket gör att det inte hamnar på deponi, men det 
minskar inte behovet av jungfrulig råvara som används vid gipstillverkningen.  
 
Gips kan återvinnas på två sätt: open-loop recycling (återvinning med öppen slinga) 
vilket innebär att produkter kan återvinnas till nya produkter eller closed loop recycling 
(återvinning med stängd slinga) vilket innebär att produkter återvinns till samma 
produkter (General kinematics u.å.). Den kemiska sammansättningen för råmaterial av 
gipsskivor förblir densamma vid closed-loop metoden och kan därför efter nedbrytning 
till mindre komponenter återbyggas till liknande produkter med bevarande kvalitet 
(Eurogypsum, 2013).  
 
Bok, Brander och Johansson (2018) tar upp att generellt inom nyproduktion sorteras spill 
från gipset som en egen fraktion vilket gör det möjligt för gipset att återanvändas som 
nya gipsskivor. Den tekniken finns idag, olika tillverkare kan ha olika krav men generellt 
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är kraven på gipset som ska återtas att det inte ska vara förorenat av miljö och 
hälsoskadliga ämnen som exempelvis asbest och tungmetaller. Det finns inte heller ett 
krav på att gipset ska vara torrt. Det går att återvinna materialet även om det skulle vara 
blött men att det kan leda till högre kostnad då vikten ökar eftersom kostnaderna av 
återvinningshanteringen av materialet är baserad på avfallets vikt. Vanligen är det inget 
problem om det förekommer papp, tapet eller småskruv och spik i gipset då de försvinner 
under valsningen. Gipset ska dock vara fritt från stål, exempelvis armering, eftersom det 
kan skada maskinen som genomför valsningen. Detta gör att det blir svårare att återvinna 
gips från ombyggnad- och rivningsavfall, då det oftast är sammansatt med andra 
byggnadsdelar och måste på så vis det sorteras ut först (Bok et al 2018).  
 
Återtaget fungerar genom att gipset sorteras som en egen fraktion och sedan 
transporteras till en anläggning som bearbetar gipsskivorna så att gipsråvaran hamnar 
för sig. Därefter transporteras gipsråvaran till producenten (Bok et al 2018).  
 
För att öka mängden gips som återvinns till nytt gips krävs det enligt Bok, Brander och 
Johansson (2018) att branschen dels informeras och utbildas om varför gips ska sorteras 
som egen fraktion samt att insamlingen måste underlättas.  
 

2.5.2.2 Betong 
Betong kan delas in i två olika typer, restbetong eller rivningsbetong. Restbetong är den 
betong som är överbliven från industriella processer som får härda och sedan krossas till 
ballast för återanvändning. Denna krossade ballast förekommer i tre olika typer: ballast 
från färsk betong, krossad restbetong eller från riven konstruktion. De två förstnämnda 
ballasttyperna får utgöra maximalt 5 procent av den totala ballastinnehållet. För att 
använda mer ballast från färsk restbetong eller krossad restbetong måste den sorteras 
samt uppfylla ballastkraven enligt standarden SS-EN 12620 respektive uppfylla reglerna 
för återvunna rivningsmaterial (Helsing 2015). Rivningsbetong är den betong som 
uppstår då konstruktionen rivs ner. Denna betong är oftast inte ren utan innehåller med 
stor sannolikhet rester av rivningsavfall (exempelvis elinstallationer, organiska 
lösningsmedel, isolering med mera) och/eller armering. Beroende på hur betongen är 
tänkt att återanvändas bör hänsyn tas till de ämnen som den innehåller.   
 
En undersökning från Schweiz visade att vid återanvändning av betong är återvunnen 
ballast bättre än jungfruligt material ur klimatsynpunkt. Detta beror på att ingen extra 
tillverkning av cement behöver göras, vilket minskar den process som är mest 
klimatpåfrestande i betongtillvekningen (Svensk Betong u.å.). Skanska har utvecklat en 
typ av betong, vilket de kallar för grön betong, som ersätter cementen med 
slaggprodukter. Med denna metod kan koldioxidutsläpp minska samtidigt som den 
behåller sin kvalitet (Skanska u.å. d) 
 
Krossad betong som ska återvinnas behöver uppnå förutsatta krav och regler för att 
försäkra att den håller tillräcklig hög, teknisk kvalitet samt inte innehåller giftiga ämnen 
(Winsnes Sunnemark och Tinnerstedt 2020).  
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Enligt en undersökning av Winsnes Sunnemark och Tinnerstedt (2020) anser aktörer i 
byggbranschen att det finns många ekonomiska fördelar men även ekologiska fördelar 
med att återvinna betong, men flera av dem tycker dock att lagstiftningarna komplicerar 
och begränsar möjligheten att göra det. Flera anser även att det har brist på kunskap om 
hur återvinningen sker praktiskt sett. Undersökningen hävdar att ett problematiskt 
område är att ingen vill ansvara för betongens tekniska kvalitet. För att se till att 
kvalitetskriterier uppnås kan experter eller ursprungsleverantörer bedöma kvaliteten av 
återbrukade betongprodukter (Johansson 2018b). I en rapport skriven av Huuhka, 
Kaasalainen, Hakanen, & Lahdensivu (2015) står det att fördelen med att återbruka 
prefabricerade komponenter är att de är mer lätthanterliga då de kommer i färdigt gjutna 
mått. För att bedöma om komponenterna är återanvändbara eller inte tittar man på hur 
skadade de är samt hur svårseparerade anslutningarna mellan dessa är.  
 
Återvunnen krossad betong kan bland annat användas som fyllnadsmassor i 
vägkonstruktioner eller som bullerskydd i bullervallar. Att återvinna på detta vis är 
billigare än att använda jungfruligt material. Betongkross fungerar som 
koldioxidupptagare. Detta fenomen uppstår genom att en kemisk process sker på 
materialets ytskikt och på så sätt binder upp koldioxiden i luften. Om betongen då 
krossas uppstår större mängd yta som i sin tur kan binda upp mer koldioxid. Krossad 
betong väger även mindre än stenmaterial vilket bidrar till att transport med lägre 
miljöpåverkan än nytt material (Skanska, u.å. c).  
 

2.5.2.3 Trä 
Trä är ett material som innehåller mycket energi som går att utvinna genom förbränning 
(Svenskt trä 2015b). Trä är en naturlig råvara som har använts som byggmaterial under 
en lång period. Byggtekniken för materialet är olika beroende på vad den används till 
samt materialets egenskaper. Då det finns en mängd olika träsorter och 
sammansättningar varierar egenskaperna (Svenskt trä, u.å. a). Trämaterial som 
byggmaterial delas in i tre grupper: rent trä och träbaserade skivor (exempelvis 
plywood), där de oftast kommer målade eller är ytbehandlade av något slag samt 
impregnerat trä. Träfiberskivor är ett industriellt tillverkat material som bland annat 
används som isoleringsmaterial. Materialet består av små träfraktioner som har 
industriellt behandlats och formats till skivor (Svenskt trä 2017). 
 
Trä är material som inte återbrukas effektivt i dagsläget på grund av en kostsam och 
energikrävande sanering av farliga och skadliga ämnen som eventuellt frigörs vid 
rivning av gamla byggnader. En annan anledning är att Sverige har mer än tillräcklig 
tillgång till trä från naturen (Johansson, Brander, Jansson, Karlsson, Landel & 
Svennberg 2017).  
 
De flesta träprodukter omfattas av en harmoniserad standard, vilket innebär att en CE-
märkning är obligatorisk. De produkter som saknar en standard är exempelvis trätrappor, 
lister, prefabricerade trähus med mera. (Svenskt trä u.å. b).  
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Vid återbruk av trämaterial krävs det att trävirket främst ska brytas ned till mindre 
fraktioner, där de sedan kan användas som hårda eller mjuka skivor där de mjuka 
skivorna kan nyttjas som värme- eller akustiskt isoleringsmaterial (Johansson, Brander, 
Jansson, Karlsson, Landel & Svennberg 2017). En studie från det Nordiska Ministerrådet 
(ENCORT-CDW 2014) diskuterar betydelsen av kvalitetssäkringen av egenskaper hos 
de återvunna träprodukterna (Arm, Wik, Engelse & Erlandsson 2014). 
 
Trä är ett organiskt material som kan bli utsatt för biologiska angrepp vid förhållanden 
som gynnar mögel- och rötsvampar. Mögel bryter inte ner träet och försämrar dess 
hållfasthet som rötsvampar gör utan påverkar det estetiskt samt kan bidra till sämre 
inneklimat (Svenskt trä 2018). För att tillåta användning av återbrukat trä, krävs det att 
materialet är fritt från giftiga ämnen som skyddsmedel eller kemikalier samt att det inte 
är utsatt för biologiska angrepp (Johansson, Brander, Jansson, Karlsson, Landel & 
Svennberg 2017). 
 
För att återbruka materialet som endast är angripet av mögelsvampar kan åtgärder som 
exempelvis borthyvling av de tre första millimetrarna göras (Johansson, Brander, 
Jansson, Karlsson, Landel & Svennberg 2017).   
 

2.5.2.4 Stenull 
Mineralull omfattas av två typer: stenull samt glasull. Dessa är byggmaterial som främst 
används som värmeisolering. Grundkomponenter sten och sand smälts samman och 
spinns sedan till fibrer (Swedisol u.å.). Materialet är mycket energikrävande under 
produktframtagningen då det kräver höga temperaturer (Ekobyggportalen u.å.). 
  
Stenull har varit ett material som oftast har skickats till deponi när det blivit över på 
byggarbetsplatser. Under de senaste åren har det startats projekt där stenull har 
materialåtervunnits för att minska mängden som går till deponi (Ragn-Sells 2018). 
Under 2019 har byggentreprenörer även börjat använda sig av denna metod för att 
stenullen ska återvinnas (Siljevall 2019).  
 
Utöver att återanvända stenullen som nytt material, finns möjligheterna att riva det och 
få ut lösull som går att använda vidare i andra projekt om det inte finns behov av det i 
det nuvarande projektet (Paroc 2021).  
Väntsi och Kärki (2014) menar att utmaningarna med mineralullsåtervinning är hur hög 
renlighet och stabilitet materialet har (välbehållen kvalitet) samt kostnaderna för 
transport som kan bli höga på grund av att de är otympliga och tar mycket plats relativt 
vikten.  
 
I Anneroths (2016) studie har flertalet personer intervjuats om stenull och återvinningen 
utav det. I den rapporten framkommer det att svårigheter med återvinning av stenull är 
exempelvis transportkostnaderna som inte får överstiga deponikostnaden. Problem som 
att materialet även måste förvaras torrt och tar plats på byggarbetsplatsen är ytterligare 
faktorer som måste lösas för att återvinning ska vara gynnsamt rent ekonomiskt. 
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2.5.2.5 Skrot 
Skrot är samlingsordet för olika typer av metallavfall. Idag finns det bra system för att 
ta till vara på materialet och materialåtervinna det genom att samla in skrotet och sedan 
smälta ned det för skapandet av nya material (Suez u.å.). Skrotet kan även 
materialåtervinnas flera gånger (Suez u.å.) vilket gör att det är ett lämpligt material sett 
ur cirkulära kretslopp förutsatt att stålkomponenten inte har blivit utsatt för utmattning, 
brand eller korrosion. De behåller då sina tekniska egenskaper (Prodevelopment u.å.).  
Eftersom skrotet som samlas in för återvinning ofta har olika ålder och egenskaper, både 
kemiska och fysiska, så är en förutsättning för effektiv återvinning att det sorteras i olika 
grupper för att skrotet som är likt det andra hamnar ihop (Jernkontoret u.å).  Detta görs 
för att dels få en så effektiv återvinning som möjligt men även för att råvarorna ska kunna 
bilda nytt material efter lämpligheten i deras grupp (Jernkontoret u.å).  För att särskilja 
en blandad fraktion med olika typer av metaller utnyttjar man egenskaperna hos 
metallen. Genom att utnyttja att vissa metaller är magnetiska och har olika densitet kan 
man separera de olika sorterna (Lantz järn och metall AB 2016).  
 
För att återanvända stål från ett gammalt projekt till ett nytt projekt utan nedsmältning 
tas ett koncept fram utifrån vilka behov som finns. Sedan eftersöks ett relevant objekt 
för att demontera och kontrollera dess stålkomponenter inför nästa bruk. Beroende vilka 
befintliga komponenter som finns tillgängligt anpassas en teknisk utformning av det nya 
objektet. Tillverknings- och monteringsprocessen kan sedan ske på normalt vis efter 
godkänd kontroll och eventuell rekonditionering. Denna strategi är svår att generalisera 
då man behåller den gamla byggnadens komponenter och ska anpassa till en ny byggnad. 
Å andra sidan är den resurseffektiv och skonsam mot miljön (Husson 2018).  
 
Ett annat alternativ för återbruk av stål kan göras genom att värdera nyttan av att 
återbruka en konstruktion och sedan certifiera de demonterade komponenterna. Således 
antas de vara i samma skick som nytt stål. Certifieringen av produkterna ska ske enligt 
standarden SS-EN 1090-1 och ska CE-märkas samt att en prestandadeklaration ska 
utföras. Dessa standardkrav ställs av Byggproduktförordningen (CPR) och trädde kraft 
1 juli 2014. Endast stålprodukter som tillverkas i verkstad behöver följa kraven enligt 
CPR, det vill säga arbeten på övriga ställen, exempelvis på byggarbetsplatsen, behöver 
inte certifieras. Däremot behöver de följa standarden SS-EN 1090-2 då de är kopplade 
med de europeiska konstruktionsstandarderna Eurokoderna (Husson & Lagerqvist 
2020). 
 

2.5.2.6 Brännbart avfall 
Avfall som ingår i denna fraktion är sådant som återvinns för att utvinna dess energi. 
Material som ingår är exempelvis trä, papper och plast (Ragn-Sells u.å).  
 

2.6 Svanen miljöcertifiering 
Svanen är en nordisk miljömärkning som ställer krav på bland annat byggprocessen, 
material samt energianvändning. Den ska även på bästa möjliga sätt säkerställa en god 
innemiljö (Weber u.å.).  
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Produkter och material som används i väldigt liten omfattning och miljö- och 
hälsopåverkan är begränsad, det vill säga understiger bagatellgränsen, behöver inte 
kvalitetssäkras (Nordisk miljömärkning 2016). Utöver detta ska allt byggmaterial, varor 
samt kemiska produkter ha kontrollerats (Miljömärkning Sverige 2021). För att detta ska 
underlättas har en husproduktportal tagits fram där materialtillverkare kan registrera sina 
produkter för att underlätta för entreprenörer att hitta godkända material (Miljömärkning 
Sverige 2021). För miljön och människans hälsas skull finns hårda krav på vilka 
kemikalier som får användas, där det eftersträvas att hälsovådliga ämnen helt ska 
försvinna från byggbranschen utan att det ska påverka kvaliteten på husen 
(Miljömärkning Sverige u.å). Från Svanens kriteriedokument framkommer det inget om 
att kraven är annorlunda för återbrukat material än vad det är för jungfruligt material. 
(Nordisk miljömärkning 2016) 
 
En byggnad som är uppförd och blivit Svanen-märkt ska ha en produktlista samt en 
digital loggbok över materialet som har använts (Nordisk miljömärkning 2016). 
Produktlistan ska innehålla en sammanställning över produkter och varor som har 
använts i uppförandet av byggnaden där namn på produkt, namn på tillverkare samt 
användningsområde för produkten ska finnas med (Nordisk miljömärkning 2016). I den 
digitala loggboken ska byggprodukter, byggvaror, material samt kemiska produkter som 
har använts i byggnaden finnas med. Där ska det framgå namn på produkt, namn på 
tillverkare och leverantör, plats i byggnaden samt vilka beståndsdelar 
byggvaran/byggprodukten/materialet består av (Nordisk miljömärkning 2016).  
 
Det finns kriterier för hur en renovering ska uppföras för att renoveringsobjektet ska bli 
Svanen-märkt. Kriterierna försäkrar bland annat att objektet har fullföljt uppsatta 
miljökrav under utförandet samt sett till att sorteringen av miljöfarliga ämnen och farliga 
avfall har skötts på rätt sätt (Svanen u.å.).   
 
För att en byggnad ska kunna Svanen-märkas krävs det att man uppfyller deras 
kriteriedokument. Det är uppbyggt av obligatoriska krav och poängkrav, där samtliga 
inte måste uppfyllas. För att klara kraven ska alla obligatoriska krav uppfyllas samt en 
andel poängkrav. De områden som omfattas av de obligatoriska kraven är bland annat 
resurseffektivitet, innemiljö, kemiska- och byggprodukter, kvalitetstyrning av 
byggprocess samt kvalitets- och lagkrav. Poängkraven omfattar områden såsom 
energieffektiva lösningar, återvinning av material, ljudmiljö, nytänkande och innovativa 
lösningar i byggprojekt. Se tabell 3 för rubrikerna som ingår i de obligatoriska kraven 
och tabell 4 för rubrikerna i poängkraven. 
 
Tabell 3. Obligatoriska krav av Svanen som måste uppfyllas för Svanen-miljöcertifieras. 

Nr Obligatoriska krav 
1 Övergripande beskrivning av byggnaden  
2 Ansvar för Svanenmärkningen 
3 Uppnådda poäng 
4 Byggnadens energianvändning 



Klimatpåverkan från byggavfall och alternativ återvinning 

28 

5 Styrning av belysningen 
6 Energieffektiva vitvaror 
7 Möjlighet till källsortering 
8 Källsorteringsstation 
9 Radon 
10 Fuktförebyggande arbete 
11 Ventilation 
12 Ljudmiljö (endast för skolor) 
13 Dagsljus 
14 Emissioner av formaldehyd 
15 Produktlista och loggbok över byggnaden 
16 Klassificering av kemiska produkter 
17 CMR-ämnen 
18 Konserveringsmedel i inomhusfärg och inomhuslack 
19 Konserveringsmedel i övriga produkter avsedda för inomhusbruk 
20 Övriga exkluderade ämnen 
21 Nanopartiklar i kemiska produkter 
22 Exkluderade ämnen i byggprodukter, byggvaror och material 
23 Nanopartiklar och antibakteriella tillsatser i byggprodukter och byggvaror 
24 Ytskikt på golv, tak och väggar 
25 Fönster och ytterdörrar i icke-förnybar material 
26 Koppar i tappvattenledningar och som fasad- och takmaterial 
27 Träslag som inter får användas i Svanenmärkta byggnader 
28 Träråvaror 
29 Beständigt virke för utomhusbruk 
30 Lufttäthet 
31 Styrning av krav på produkter och material 
32 Information till involverade i byggprocessen 
33 Entreprenörens egenkontroll 
34 Besiktning av färdig byggnad 
35 Dokumentation  
36 Dokumentation av byggnader 
37 Planerade ändringar 
38 Oförutsedda avvikelser 
39 Reklamationer  
40 Lagar och förordningar 
41 Drift- och skötselinstruktioner 
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Tabell 4. Poängkrav från Svanen som kan uppfyllas vid miljöcertifiering men som inte är obligatoriska. 

Nr Poängkrav 
1 Energitillskott från lokal energikälla eller energiåtervinning 
2 Individuell mätning av tappvarmvatten 
3 Beräkningar av VVC-förluster och byggnaders klimatavtryck 
4 Vitvaror av bättre energiklass 
5 Energieffektiva sanitetsarmaturer 
6 Cement och betong med minskad energi- och klimatbelastning 
7 Träkonstruktion 
8 Ljudmiljö (enbart småhus och flerbostadshus) 
9 Miljömärkta byggprodukter och byggvaror 
10 Medvetna produktval 
11 Lister i trä från certifierat skogsbruk 
12 Återvunnet eller återanvänt material i byggprodukter 
13 Materialåtervinning av byggavfall 
14 Gröna grepp 

 
 
Ett av kraven som kan ge poäng är användning av återvunnet och återanvänt material. 
Under P12 i Svanens kriteriedokument framkommer det att byggmaterial som inte är 
avsedda för invändigt bruk och består av minst 25% återvunnet material kan ge en poäng 
och totalt tre om det är flera byggmaterial som uppnår kravet.  Undantag görs för material 
där återvinning är vedertaget såsom gips, metaller, viss typ av isolering samt 
träfiberprodukter. Dessa undantag görs inte för material som återanvänds (Nordisk 
miljömärkning 2016). 
 
 
Antal poäng som ska uppfyllas för att klara kraven varierar mellan typ av byggnader, 
även maxpoäng som kan nås varierar (Nordisk miljömärkning 2016), se tabell 5.  
 
Tabell 5. Typ av byggnad samt antal poängkrav och maxpoäng 

Typ av byggnad Minst antal poäng Max antal poäng 
Flerbostadshus 17 44 
Småhus 16 42 
Skola 15 39 
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3 Analys av avfallsstatistik från fallföretag  
Utifrån insamlade data från Skanska kunde en sammanställning av avfallsfraktionernas 
mängd som uppstår på byggarbetsplatsen göras. Denna delades in i farligt- och icke-
farligt avfall. Med dessa kunde hur stor mängd som gick till respektive 
behandlingsmetod att urskiljas. Mängderna hämtades från både det transportföretag, som 
hanterar Skanskas avfallsfraktioner, samt Skanskaverksamheten. Med hjälp av 
information om behandlingsmetoderna kunde vidare analys och slutsatser dras om hur 
och varför avfallet genomgick respektive behandling. Dessutom kunde analys om hur 
stora kostnaderna blir för varje avfallsfraktion för att sedan diskutera vilka åtgärder som 
kan tas för att sänka utgifterna. Avfallsstatistiken användes även för att beräkna 
klimatpåverkan med hjälp av Boverkets generiska klimatdatabas. Med denna 
information ska slutsatser dras om vilket material som har störst påverkan på klimatet, 
sett ur hela dess livscykel och slutligen analysera vilka möjligheter som finns för 
återbruk.  
 

3.1 Beskrivning av det studerade projektet 
Fallprojektet är en nyproduktion av bostäder som har uppförts i Skanskas regi och ligger 
i centrala Malmö. Byggnaden består av sju våningar och totalt är det 129 lägenheter med 
underjordiskt garage. Hela projektet är även Svanen-märkt (Skanska u.å b).  
 
Fallbyggnaden består av platsgjuten källare och garage medan stommen och 
takkonstruktionen är av prefabricerad betong. Fasaden är för det mesta i tegel men även 
målad betongfasad förekommer. Innerväggarna är antingen i betong eller i lätt 
konstruktion. Stommen samt lägenhetsavskiljande väggar är av betong medan väggarna 
i lägenheterna är i lätt konstruktion (Skanska u.å a). Virket som har använts är inte 
måttbeställt utan har kapats på plats.  
 

3.2 Avfallsmängder  
I tabell 2 sammanställs givna data av genererad avfallsmängd för fallprojektet. 
Sorteringen har skett utifrån avfallsfraktioner. Avfallet delades in i farligt- och icke-
farligt avfall för att skilja på hur stor andel är för respektive avfallsdel. Projektet 
använder sig av en transportkoncern som erbjuder transport- och logistiktjänster i södra 
Sverige. Siffrorna mellan denna koncern och Skanska skiljer sig för icke-farligt avfall. 
Den avfallsmängd som kommer användas i denna rapport är från Skanska eftersom det 
är för företaget analysen utförts. Det har inte gått att klarlägga orsaken till varför 
avfallsmängderna mellan verksamheterna skiljer sig eller hur och var de bestäms.  
 
Behandlingsmetoden för respektive fraktion är enligt avfallsförordningen och framgår 
även i litteraturstudien. Ur tabell 6 samt i figur 2 utläses att totala mängden avfall var 
470 295 kg varav 470 115 kg stod för icke-farligt avfall medan 180 kg stod för farligt 
avfall.  
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Tabell 6. Avfallsfraktioner och dess mängd genererat från fallprojektet.  

 
Icke-farligt avfall  

  Transportföretag Skanska 
Typ av avfall Mängd (kg) Mängd (kg) 
Betong oarmerad under 500 mm 16 240 12 740 
Betong armerad över 500 mm 5 180 5 180 
Mineraliska massor 129 337 140 837 
Trä (rent, målat/limmat) 72 760 74 650 
Gips 38 588 40 438 
Brännbart avfall 122 310 125 720 
Blandat avfall med gips och 
isolering 8 740 10 600 
Blandat avfall utan gips och 
isolering 6 830 7 630 
Isolering stenull 4 460 4 230 
Skrot 45 570 48 090 
Totalt 450 015 470 115 

 
Farligt avfall  

  Mängd (kg) Mängd (kg) 
Färg- och lackavfall, fogmassa 106 49 

Sprayburkar 77 50 

Absorbent 54 54 

El-avfall 34 27 
Totalt 271 180 
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Figur 4. Procentuell fördelning av icke-farligt avfallsmängder, räknat i kg. 

 
Det farliga avfallet motsvarar produkter som färg- och lackavfall, sprayburkar med mera. 
I diagrammet visar de noll procent eftersom mängden är i jämförelse med övriga 
avfallsslag obefintlig. Kriterierna för användningen av farligt avfall såsom hälsovådliga 
kemikalier blir begränsade när man bygger Svanen-märkt. Avfallsdata visar att man ur 
denna aspekt uppfyllt kravet med att användningen av farligt avfall har varit mycket 
begränsad.  
 

3.3 Behandlingsmetoder för avfallsfraktioner från fallprojektet 
Avfallsfraktionerna som byggprojektet genererar hamnar under olika 
behandlingsmetoder, se tabell 5. Metoderna som omfattas är följande: 

• R1 – Användning som bränsle eller annan energikälla,  
• R4 – Materialåtervinning av metall eller metallförening,  
• R5 – Materialåtervinning av andra oorganiska material, 
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• R12 – Utväxling av avfall som ska bli föremål för hantering som anges i R1 till 
och med R11,  

• D1 – Deponering under eller över markytan. 

I tabell 7 nedan är ytterligare en kolumn tillagd för att visa vilken behandlingsmetod 
som avfallstypen omfattas av. 

 
Tabell 7. Behandlingsmetoder för icke-farligt avfall. 

 
Icke-farligt avfall 

  

  
Transport-
verksamhet  Skanska Behandlingsmetod 

Typ av avfall Mängd (ton) Mängd (ton)   

Betong oarmerad 
under 500 mm 16 240 

12 700 
R5, materialåtervinning eller 
återställande av oorganiska 
material 

Betong armerad över 
500 mm 5 180 5 200 R4, materialåtervinning eller 

återställande av metaller 

Mineraliska massor 129 337 
140 800 

R5, materialåtervinning eller 
återställande av oorganiska 
material 

Trä (rent) 2 990 2 990  R1, bränsle eller annan 
energikälla 

Trä (målat/limmat) 69 770 74 250 R1, bränsle eller annan 
energikälla 

Gips 38 588 
40 400 

R5, materialåtervinning eller 
återställande av oorganiska 
material 

Brännbart avfall 122 310 125 700 R1, bränsle eller annan 
energikälla 

Blandat avfall med 
gips och isolering 8 740 

 
10 600 

R12, utväxling av föremål som 
ska hanteras enligt R1-R11 

Blandat avfall utan 
gips och isolering 6 830 

 
7 600 

R12, utväxling av föremål som 
ska hanteras enligt R1-R11 

Isolering stenull 4 460 4 200 D1, deponering på eller under 
markytan 

Skrot 45 570 48 100 R4, materialåtervinning eller 
återställande av metaller 

Totalt 450 015 470 000   
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Tabell 8. Behandlingsmetoder för farligt avfall. 

 
Farligt avfall 

  

 
Transport- 
verksamhet Skanska  Behandlingsmetod 

 Typ av avfall Mängd (kg) 
Mängd  
(kg)   

Färg- och lackavfall, 
fogmassa 106 49 

R1 bränsle eller annan 
energikälla 

Sprayburkar 77 50 
R1 bränsle eller annan 
energikälla 

Absorbent 54 54 
R1 bränsle eller annan 
energikälla 

El-avfall 34 27 

R5, materialåtervinning eller 
återställande av oorganiska 
material 

Totalt 271 180   
 
 
Tabell 9 nedan visar hur mycket mängd avfall varje behandlingsmetod står för. 
 
Tabell 9. Hur stor mängd av respektive avfallsslag går till respektive behandlingsmetod 

Behandlingsmetod Mängd (kg) 
Viktprocent 
(%) 

R1 – Användning som bränsle eller annan 
energikälla,  203 093 43,0 
R4 – Materialåtervinning av metall eller 
metallförening,  53 300 11,3 
R5 – Materialåtervinning av andra oorganiska 
material, 193 927 41,0 
R12 – Utväxling av avfall som ska bli föremål för 
hantering som anges i R1 till och med R11,  18 200 3,9 

D1– Deponering under eller över markytan. 4 200 0,9 
 
Majoriteten av avfallet går under behandlingsmetod R1 som innebär att avfallet 
förbrukas som bränsle eller annan energikälla. Knappt en procent sorteras till direkt 
deponi. Detta avfall är stenullsisolering. R12 är blandat avfall och kan delas in i två 
grupper: blandat avfall inklusive gips, och blandat avfall exklusive gips. Denna 
indelning är på grund av att gips måste vara separerat och avskiljas från varandra enligt 
de nya bestämmelserna i avfallsförordningen för att komma upp i högre nivå i 
avfallshierarkin. Avfallsfraktionen tas hand om transportkoncernen där det transporteras 
till en återvinningscentral, där ytterligare en sortering sker. Avfallet sorteras utifrån 
vilket typ av material det är: tungt- eller lätt material. Tungt material motsvarar bland 
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annat sten, tegel, betong med mera, medan lätt material motsvarar gips, isolering, trä 
med mera. Brännbart avfall är sådant avfall som klassas som icke-farligt avfall och som 
inte anses vara återvinningsbar (exempelvis plast, trä, papper med mera). Material som 
inte infaller i någon av dessa kategorier sorteras som övrigt avfall och behandlas genom 
att krossas för att kunna återvinna dess energi och därmed gå till fjärrvärme. Material 
som inte kan förbrännas hamnar slutligen på deponi. Sorteringen hanteras maskinellt av 
utbildad personal. Dessa material kan vara avfall som inte får eller kan återvinnas, 
exempelvis farligt avfall eller material som inte kan sorteras ytterligare.  
 

3.4 Kostnader för hantering av olika avfall 
Byggherren har som ansvar att hantera avfall enligt avfallsförordningen. Ett sätt att göra 
detta är att nyttja bolag som sköter dessa verksamheter som i sin tur tar ut avgifter för 
denna hantering. Avgifterna varierar beroende på kommun samt avfallsslag. Från 1 
januari 2021 antogs nya priser för inkommande avfall då en förbränningsskatt höjdes 
från 75 kronor per ton avfall till 100 kronor per ton (Sysav 2020). 
 

3.4.1 Hanteringen och sortering av avfall  
På en återvinningscentral i Göteborg, som på många andra återvinningscentraler, kan 
byggverksamheter lämna in avfall och betala utifrån avfallets vikt. Detta sker genom att 
avfallen ställs på en våg som ger utslag på vikt och därefter bestäms en kostnad. Vid 
samtal med kundtjänst på företaget framkom att enligt dem är det vanligaste avfallet som 
tas emot från byggföretag är osorterat avfall, även kallat avfall till sortering. I denna 
fraktion får inte elektronik eller farligt avfall ingå. Företag kan välja att inkludera gips i 
denna fraktion men behöver då benämna den som avfall till sortering, med /utan gips.  
 
Vidare berättar de att byggföretag kan sortera ut avfallsslagen på byggarbetsplatsen för 
att sedan transportera bort dem. Detta är mer vanligt för större företag som utför större 
projekt där större mängd avfall genereras eller projekt som är miljöcertifierade, då 
företaget kan spåra hur stora mängder som går till respektive avfallsfraktion. Denna 
metod är mer ekonomiskt lönsam för byggföretaget eftersom en kostnad för 
eftersortering på återvinningscentraler tillkommer. Avfall kan, som nämnt innan, slängas 
in i under samma fraktion och benämns då som osorterat eller avfall för sortering 
(Sunesson 2021). Skulle exempelvis målat trä hamna tillsammans med plast, blir 
benämningen varken målat trä eller plast utan i sådana fall osorterat avfall, och därmed 
även kosta mer för företaget då återvinningscentralen skulle behöva sköta 
eftersorteringen. Farligt avfall måste alltid separeras från andra avfall (Sunesson, 2021).  
 

3.4.2 Sortering av farligt avfall 
För att förhindra att farligt avfall hamnar med andra avfallsslag görs en bedömning för 
att se till att avfallsfraktionen är ren redan på byggarbetsplatsen innan den transporteras 
bort. Att bedömningen är fullständigt felfri är en utmaning. Avfallsfraktionen 
transporteras till en avfallsstation med sorteringsplats där det behandlas. Om det bedöms 
att andra avfallsslag har hamnat i samma container kan en avgift tas ut på företaget 
(Sunesson).  
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3.4.3 Avfallshanteringskostnader på avfallsstationer 
En undersökning av kostnader för olika avfallsfraktioner har gjorts. Dessa tre 
verksamheter är kommunala och är baserade i Göteborg med omnejd, norra Stockholm 
respektive södra Skåne. Dessa utvalda regioner valdes då de är belägna i Sveriges tre 
största och folktätaste områden där bostäder byggs.  
 
Kostnaderna för de olika avfallen varierar mellan de olika bolagen. En medelkostnad för 
respektive avfall beräknas utifrån de tre avfallsföretagen som sedan används för att 
beräkna Västra Citadellskajens avfallsutgifter. Avfallsfraktioner som skrot togs inte 
hänsyn till eftersom skrot inte bidrar till den totala utgiften. Farligt avfall togs inte heller 
hänsyn till då mängden är obefintlig.  
 
Tabell 10 redovisar de kostnader som avfallsföretagen tar ut för hantering av respektive 
avfall. Priserna är inklusive moms.  
 
Tabell 10. Kostnader för avfallshantering på. 

  Kostnad (kr/ton) Medelkostnad 
(kr/ton) 

Avfallsfraktion 
Företag i 
Göteborg med 
omnejd 

Företag i 
Stockholm 
med omnejd 

Företag i 
södra Skåne 
med omnejd   

Stenmaterial utan armering 353 400 500 418 

Stenmaterial med armering 390  400  500 430 

Trä (rent) 304 250 250 268 

Trä (målat/limmat) 718 250 450 473 

Gips 833 1095 1000 976 

Brännbart avfall 1333 1200 775 1103 
Blandat avfall m. gips och 
isolering 1797 1420 1175 1464 

Blandat avfall utan gips och 
isolering 1551 1200 865 1205 

Isolering, stenull 1200 1080 1000 1093 
 

3.4.3.1 Kostnadsberäkning hos fallprojektet 
Utifrån fallprojektets avfallsmängder i tabell 6 och medelkostnaden tabell 10 beräknades 
kostnaden för avfallet och presenteras i tabell 11 samt i figur 5 nedan. 
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Tabell 11. En sammanställning av kostnaden för respektive avfall. 

Icke-farligt avfall 

Typ av avfall  Mängd (kg)  Mängd (ton)  
Medelkostnad  
(kr/ton)  

Kostnad per 
avfall (kr)  

Stenmaterial utan 
armering  153 500 153,5 417,7 64 117,0 
Stenmaterial med 
armering  250 5,2 430,0 2 236,0 

Trä (rent)  2 990 2,99 268,0 801,3 

Trä (målat/limmat)  74 250 74,25 472,7 35 098,0 

Gips  40 400 40,4 976,0 39 430,4 

Brännbart avfall  125 700 125,7 1102,7 138 609,4 
Blandat avfall m. 
gips och isolering  10 600 10,6 1464,0 15 518,4 
Blandat avfall utan 
gips och isolering  7 600 7,6 1205,3 9 160,3 

Isolering, stenull  4 200 4,2 1093,3 4 591,9 

Totalt  419 490 419,49    309 562,6 
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Figur 5. Fördelning av kostnad för respektive icke-farligt material. 

 
Avfall är som nämnt indelat i farligt- och icke-farligt avfall. För icke-farligt avfall står 
brännbart avfall för största kostnaden vid detta projekt, följt av mineraliska massor. 
Farligt avfall utgör endast 0,04 procent av det totala avfallet.  
 
Priserna för farligt avfall varierar beroende på vilken produkt det är. Då det saknades 
information om specifika produkter och endast visade översiktligt fraktionerna färg- och 
lackavfall, sprayburkar, absorbenter samt el-avfall kan ingen kostnad sättas. Men då 
farligt avfall endast utgör 0,04 procent av det totala avfallet, kommer inte den slutliga 
kostnaden påverkas signifikant och kan därmed uteslutas.  
 

3.5 Beräkning av klimatpåverkan 
3.5.1 Boverkets klimatdatabas 
För att beräkna avfallets klimatpåverkan har Boverkets generiska klimatdatabas använts. 
Detta för att dels beräknade Skanska klimatpåverkan på fallprojektet med generiska data 
från IVL. Samt att från och med januari 2022 ska Boverkets generiska data användas vid 
en klimatdeklaration om EPD inte finns tillgängligt.   
 
För beräkning av betongens klimatpåverkan har det inte kunnat avgöras vilken typ av 
betong med tillhörande tillsatser som har använts i det studerade projektet. I denna studie 
användes därför ett genomsnittsvärde för klimatpåverkan för all fabriksbetong från 
Boverkets klimatdatabas. Den armerade betongen har inte tagits i beaktning då betong 
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och armering beräknas separat och det inte går att avgöra hur stor del de två avfallen 
utgör. I avfallstatistiken har även tegel sorterats in med viss betong som mineralisk 
massa, det innebär att det inte har kunnat avskilja hur stor mängd varje material utgör i 
den fraktionen. I klimatkalkylen Skanska har utfört har en beräkning för tegel gjorts som 
visar att allt tegel har en påverkan på 326 963 kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv. Vilket utgör en liten 
procentuell del av totalen då all betong utgör 6 242 675 kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv enligt 
klimatkalkylen.  
 
För beräkning med trä har de produkter från Boverkets databas som används till 
innerväggar, skiljeväggar samt lättare konstruktioner använts för att beräkna ett 
snittvärde.  
 

3.5.2 Sammanställning av beräkningen från klimatdatabas  
I detta avsnitt sammanställs den generiska data från Boverkets klimatdatabas för de 
undersökta materialen gips, betong, trä och stenull. I de fall som inte ett specifikt material 
har funnits har ett genomsnittsvärde beräknats av material som har samma 
användningsområde. Exempelvis har information om vilken betongtyp som använts inte 
funnits och då har medelvärdet av olika betongtyper använts istället. I tabellerna 12-15 
visas klimatpåverkan för varje modul i kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv/kg. 
 
Generiska data för gips från Boverkets klimatdatabas, se tabell 12. 
 
Tabell 12. Generiska data för gips 

Typ 

A1-A3  
(kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv 
/kg) 

A4  
(kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv 
/kg) 

A5  
(kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv 
/kg) Totalt 

Gips, standardskiva 0,2838 0,0232 0,0341 0,3411 
 
Sammanställning av generiska data för olika betongtyper med ett beräknat medelvärde, 
se tabell 13. 
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Tabell 13. Generiska data för betong 

Typ av betong 

A1-A3  
(kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-
ekv/kg) 

A4  
(kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv 
/kg)  

A5  
(kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv 
/kg) Totalt 

C20/25 0,122 0,004 0,0037  
C20/25 klimatförbättrad 0,091 0,004 0,0027  
C25/30 0,129 0,004 0,0039  
C25/30 klimatförbättrad 0,096 0,004 0,0029  
C28/30 0,137 0,004 0,0041  
C28/30 klimatförbättrad 0,102 0,004 0,0031  
C30/37 0,145 0,004 0,0043  
C30/37 klimatförbättrad 0,108 0,004 0,0033  
C32/40 0,148 0,004 0,0044  
C32/40 klimatförbättrad 0,111 0,004 0,0033  
C35/45 0,163 0,004 0,0049  
C35/45 klimatförbättrad 0,122 0,004 0,0037  
C40/50 0,176 0,004 0,0053  
C40/50 klimatförbättrad 0,132 0,004 0,0040  
C45/55 0,189 0,004 0,0057  
C45/55 klimatförbättrad 0,142 0,004 0,0043  
C50/60 0,204 0,004 0,0061  
C50/60 klimatförbättrad 0,153 0,004 0,0046  
C55/67 0,220 0,004 0,0066  
C55/67 klimatförbättrad 0,165 0,004 0,0050  
C60/75 0,229 0,004 0,0069  
C60/75 klimatförbättrad 0,172 0,004 0,0052  
Genomsnitt  0,148 0,004 0,0044 0,156 

 
Sammanställning av generiska data för olika trätyper med ett beräknat medelvärde, se 
tabell 14. 
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Tabell 14. Generiska data för trä 

Typ 

A1-A3  
(kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-
ekv /kg) 

A4 
(kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-
ekv /kg) 

A5 
(kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2e-
kv /kg) Totalt 

Korslimmat trä  
u 12% 0,12 0,0345 0,0060  
Sågad vara Barrträ  
u 16% 0,0863 0,0158 0,0086  
Genomsnitt  0,10315 0,02515 0,0073 0,136 

 
Generiska data för gips från Boverkets klimatdatabas, se tabell 15. 
 
Tabell 15. Generisk data för stenull 

Typ 

A1-A3  
(kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-
ekv /kg) 

A4  
(kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-
ekv /kg) 

A5  
(kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-
ekv /kg) Totalt 

Stenull, skivor och rullar 1,6 0,0345 0,112 1,7465 
 

3.5.3 Beräkning mängd 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪-ekv 
För att beräkna avfallets 𝐶𝐶𝐶𝐶2ekv påverkan multipliceras de framtagna värdena avseende 
klimatpåverkan med avfallsmängden. Från Skanskas klimatkalkyl framkommer det att 
de studerade materialen har en klimatpåverkan med 9 971 236 kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv. Avfallets 
påverkan kommer att divideras med deras totala beräknade klimatpåverkan för att se hur 
stor del av projektets klimatpåverkan som hamnar som avfall.  
I tabell 16 finns sammanställningen av de undersökta materialens avfallsmängd, 
klimatpåverkan per kg, den totala klimatpåverkan för avfallet och hur stor del det utgör 
procentuellt av dessa material.  
 
Tabell 16. Sammanställning av klimatpåverkan för de undersökta materialen 

Typ 
Mängd  
kg  

Kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv 
/kg 

Totalt kg 
𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv 

Procentuellt av 
totalen för de 
studerade materialen 

Gips 40 438 0,34106 13 791,78 0,14 
Betong 153 577 0,156 23 958,01 0,24 
Trä 74 650 0,136 10 152,40 0,10 
Stenull 4 230 1,7465 7 387,7 0,07 
Totalt    0,55 

Resultatet i tabell 13 visar att avfallet från de fyra valda fraktionerna utgör drygt en halv 
procent av de studerade materialens totala klimatpåverkan.   
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3.5.4 Klimatpåverkan om andra materialval hade gjorts 

3.5.4.1 Trästomme istället för betong 
Från Boverkets klimatdatabas framkommer det att det genomsnittliga spillet från betong 
är tre procent av det som används. För ett sorts trä som kan användas som bärande 
element är motsvarande fem procent. Träsorten som har det beräknande spillet är limträ 
och data hämtas från Boverkets klimatdatabas. I tabell 17 visas den generiska data från 
Boverkets klimatdatabas för limträ.  
 
Tabell 17. Generiska data för limträ 

 A1-A3 (Kg 
𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv /kg) 

A4 (Kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-
ekv /kg) 

A5 (Kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-
ekv /kg) 

Totalt (Kg 
𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv /kg) 

Limträ 0,1325 0,0345 0,0066 0,174 
 
 
 
Tabell 18 visar jämförelsen mellan limträ och betong som är baserad på volymen för 
avfallet. För att beräkna hur stor volymen är användes datan från Boverkets 
klimatdatabas för att få fram densiteten. Den dividerades sedan med avfallsmängden för 
att få fram volym. För limträ användes samma volym men ökades i enlighet med att 
limträ har högre spilltal än betong. Den volymen multiplicerades därefter med densiteten 
för limträ som togs från Boverkets klimatdatabas för att beräkna avfallsmängden och 
därefter totala klimatpåverkan.  
 
Tabell 18. Skillnader mellan egenskaper hos limträ och betong. 

Material  
Densitet 
(Kg/m3) 

Avfallsmängd 
(Kg) 

Volym 
(m3) 

Klimatpåverkan 
(Kg CO2ekv) Spilltal 

Betong 2350 153 557 65 23955 1,03 
Limträ 434 47017 108 8181 1,05 

 
Om 153 557 kg motsvarar tre procent av totalt använt material innebär det att den totala 
mängden använt material är 5 116 667 kg. 𝑚𝑚3då 65 för betongen. Eftersom limträ𝑚𝑚3s 
spillfaktor är fem procent innebär det att spillet hade varit 108￼ vilket hade motsvarat 
47 017kg om det hade använts istället för betong. Det hade då gett ett utsläpp på 8 181 
kg CO2-ekv, se ekvation 3 nedan. 
 

47 017 ∗ 0,174 = 8 181𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒  (ekvation 3) 
 
Kostnaderna för att ta hand om avfallet hade förändrats också. För limträ blir kostnaden 
22 225 kronor.  
 

472,7 ∗ 47,017 = 22 225 𝑘𝑘𝑘𝑘 (ekvation 4) 
Från tabell 18 framkommer det att betong har högre klimatpåverkan än vad limträ har 
om man utgår från att volymen kommer vara proportionella för båda avfallsmassorna. 
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Limträ har större klimatpåverkan sett till per kg men slutsumman av analysen visar att 
det går åt mer betong. Det blir även en kostnadsskillnad då det hade kostat mindre att ta 
hand om avfallet från limträ istället för betong.  
 
I denna analys finns det svagheter som att det inte går att utgå från att volymen totalt 
använt material hade varit samma för båda materialen. Det hade troligen inte behövts 
samma volym vilket gör att avfallsmängderna hade varit olika för materialen.  
 
 
Det finns ytterligare faktorer som påverkar och som inte har tagits med i analysen på 
grund utav att informationen inte har funnits tillgänglig. Det är information som visar 
vad inköpspriserna ligger på de respektive materialen, ska man kunna göra en fullständig 
analys behövs inköpspriset vara känt samt vilken faktiskt mängd av materialet som går 
åt och blir till avfall. Den analysen vi har genomfört är baserat på Boverkets 
klimatdatabas och vad det står om spillmängder i den.   
 

3.5.4.2 Annat isoleringsmaterial istället för stenull 
Som nämnts är livscykelskedena uppdelade i olika moduler, där rapportens fokus ligger 
inom byggprocessen, modul A.  
 
Utifrån tabell 13 (stenull) framkommer det att stenullsmaterial har störst klimatpåverkan 
sett ur 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv/kg. Det är även det enda materialet som går under behandlingsmetod 
D1, det hamnar alltså på deponi. Det påverkar i sin tur utsläppen av 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv framförallt 
vid råvaruframtagningen och framställandet av material (A1-A3). Från litteraturstudien 
framkommer det att framtagningen av stenull är en väldigt energikrävande process. Om 
man hade kunnat minska på avfallsmängden för stenull och satsat på att 
resurseffektivisera och återbruka materialet hade denna siffra kunnat sänkas. Eventuellt 
om materialet hade bytts ut mot ett annat värmeisoleringsmaterial med lägre 
klimatpåverkan under hela dess livscykel. I litteraturstudien framgår att trämaterial kan 
användas som värmeisoleringsmaterial om de är i mindre fraktioner. 
 
Hur hade klimatpåverkan sett ut om träfiberskivor eller cellplast EPS hade använts som 
isolering istället för stenull? EPS-cellplast (Expanderad styrencellplast) är en annan typ 
av isoleringsmaterial gjord av polymer. Det som analysen tittar på är hur utsläppen av 
𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv hade förändrats, hur bra isoleringsförmåga materialet har samt hur fuktsäkert 
det är att använda. Det analysen inte jämför är hur mycket av materialet som hade 
behövts för att tillgodose behovet, det hade kunnat påverka mängden avfall som bildas. 
Även om spilltalet är samma för alla tre material kan mängden som behövs för att ge 
tillräcklig isolering variera. Detta då materialen har olika densitet vilket innebär att det 
kan krävas mer av någon isolering för att fylla utrymmet där isolering ska vara. Då de 
tre material har samma spilltal enligt Boverkets klimatdatabas görs antagandet om att 
avfallsvolymen hade varit samma för de tre materialen. Det hade antagligen inte varit 
exakt samma då spilltalet baseras procentuellt på det totala som används, och det går inte 
att garantera att samma mängd hade använts. Men det är den jämförelsen som går att 



Klimatpåverkan från byggavfall och alternativ återvinning 

45 

genomföra med informationen som finns. Antagande om samma volym är rimlig då 
materialen har värmeledningsförmåga/lambda-värde i samma storleksordning (se tabell 
21) , vilket hade styrt mängden material då dess primära funktion är att uppnå ett lågt U-
värde.   
 
Vid en jämförelse mellan materialens olika moduler framförs det att cellplast hade haft 
högst mängd av kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv/kg med totala 4,3145 kg, därefter följer stenull med 1,7465 
kg och minst påverkan per kg hade träfiberskivor haft med 0,4317 kg, se tabell 19. 
 
Tabell 19. Sammanställning av isoleringsmaterialens klimatpåverkan/kg och spilltal 

Material A1-A3 (Kg 
𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv 
/kg) 

A4 (Kg 
𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv 
/kg) 

A5 (Kg 
𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv 
/kg) 

Totalt (Kg 
𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv 
/kg) 

Spilltal 

Stenull 1,6 0,0345 0,112 1,7465 1,07 
Träfiberskiva 0,3712 0,0345 0,02598 0,4317 1,07 
Cellplast EPS 4,0 0,0345 0,28 4,3145 1,07 

 
Från Boverkets klimatdatabas har värdena på materialens densitet hämtats. Det 
framkommer att stenull har en densitet på 29kg/m3, träfiberisolering har en densitet på 
50kg/m3 och EPS cellplast har en densitet på 16kg/m3. 
 
I tabell 20 sammanställs isoleringsmaterialens uppskattade avfallsmängd och 
avfallsmängdens totala klimatpåverkan. Denna jämförelse bygger på att volymen för 
avfallen hade varit densamma. För att jämföra materialen har volymen beräknats genom 
att dividera stenullens avfallsmängd med dess densitet. För cellplast och träfiberskiva 
har samma volym som för stenullen multiplicerats med densiteten för få fram 
avfallsmängden.  
 
Tabell 20. Isoleringsmaterialens avfallsmängd och avfallets totala klimatpåverkan 

Material  
Densitet 
(Kg/m3) 

Avfallsmängd 
(Kg) 

Volym  
(m3) 

Klimatpåverkan 
(Kg CO2ekv) 

Stenull 29 4230 146 7 388 
Träfiberskiva 50 7293 146 3 148 
EPS Cellplast  16 2334 146 10 069 

 
 
Träfiberskivor ger alltså upphov till lägre klimatpåverkan än stenull. Om träfiberskivor 
hade använts hade även mängden som hamnar på deponi minskat då träfiberskivor 
antagligen hade följt med resten av trämaterialet till förbränning till energi 
(behandlingsmetod R1). Cellplasten hade haft högst klimatpåverkan med cirka 10 069 
kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv.  
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Ser man till materialens isoleringsförmåga får man undersöka materialens 
värmeledningsförmåga. Mineralullens värmeledningsförmåga ligger mellan 0,033–
0,039 W/(m*C) (Arfvidson, Harderup, Samuelson 2017). Det fanns ingen tillgänglig 
specifik data för stenull, men samlingsdata för mineralull fanns tillgänglig varför denna 
användes. För träfiberskivor ligger värmeledningsförmågan mellan 0,13–0,065 
W/(m*C) (Arfvidson et al 2017). EPS Cellplast har en värmeledningsförmåga som ligger 
i intervallet 0,033–0,036 W/(m*C) (Arfvidson et al 2017). I tabell 21 sammanställs 
värmeledningsförmågan för isoleringsmaterialen.  
 
Tabell 21. Isoleringsmaterialens värmeledningsförmåga 

Material Värmeledningsförmåga (W/(m*C)) 
Mineralull (Stenull) 0,033–0,039 
Träfiberskiva 0,050-0,130 
EPS Cellplast  0,033–0,036 

 
Detta visar att träfiberskivor förmåga att isolera inte skiljer sig avsevärt från 
mineralullens isoleringsförmåga samt att cellplast kan ha lite bättre 
värmeisoleringsförmåga än mineralull.  
 
Den kritiska relativa fuktigheten är vid vilken relativ fuktighet som är maximalt tillåten 
för material innan olägenheter uppstår. För träbaserade material ligger det kritiska 
relativa fuktigheten i intervallen 75–80 procent och riskerna som uppstår kan vara mögel, 
missfärgning, stora fuktbetingade rörelser såsom svällning och krympning (Arfvidson et 
al 2017).  För mineralull är nivån i intervallet 90–95 procent relativ fuktighet med 
riskerna mögel och missfärgning (Arfvidson et al 2017). EPS cellplast som består av 
extruderad polystyren, det vill säga en typ av polymer som har blivit behandlad, har sin 
kritiska relativa fuktighet över 95 procent (Arfvidson et al 2017). I tabell 22 
sammanställs isoleringsmaterialens kritiska relativa fuktighet.  
 
Tabell 22. Isoleringsmaterialen kritiska relativa fuktighet 

Material Kritisk relativ fuktighet (%) 
Mineralull 90–95 
Träfiberskiva 75–80 
Cellplast EPS >95 

 
Ju högre kritisk relativ fuktighet, desto mindre risk för att materialet utsätts för 
fuktskador.   
 
Tabell 23 nedan visar en sammanställning för avfallshanteringskostnader av stenull, 
träfiber samt EPS-cellplast.  
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Tabell 23. Sammanställning av kostnader för avfallshantering av isoleringsmaterialen 

 Mängd (ton) Medelkostnad (kr) Total kostnad (kr) 
Stenull 4,2 1093 4590,6 
Trä (målat/limmat) 7,3 472 3446 
Brännbart avfall 
(cellplast) 2,3 1103 2537 

 
Då träfiber eller cellplast inte användes i projektet gjordes en teoretisk kostnadsanalys 
baserat på tidigare data samt antaganden. Träfibermaterialet antas gå under 
avfallsfraktionen målat/limmat trä för att detta ger det värsta utfallet av kostnad. Enligt 
Stena Recycling (2021) går cellplast under brännbart avfall.  
 
Utifrån tabell 23 är cellplast det billigaste materialet att ta hand om i ersättning mot 
stenull. Kostnadsskillnaden mellan dessa material är 2053 kronor med hänsyn till att lika 
stor mängd av vardera materialet användes.  

3.6 Analys av material utifrån återbruksmöjligheter 
3.6.1 Gips 
Tidigare har det varit vanligt att gips som blir till avfall har använts som jordförbättring 
men idag finns det tekniker och tillverkare som kan återanvända gipset till nya 
gipsskivor. Även om det är bra att det inte hamnar på deponi är det enbart när det sker 
återvinning till nytt material som efterfrågan på jungfruligt material minskar, vilket då 
inte sker när gipset används som jordförbättring.   
 
Gipsmaterialet ingår som nämnt i två avfallsfraktioner: under rent gips samt brännbart 
avfall inklusive gips och isolering. Att den ingår i den sistnämnda fraktionen tyder på 
att det inte sorteras ut fullständigt utan blandas med andra 
avfallsmaterial. Anledningarna kan vara olika men konsekvenserna blir att kostnaderna 
för hanteringen ökar samt att en lägre nivå i avfallstrappan uppnås, vilket resulterar i 
att chansen för att uppnå EU:s miljömål minskar. För att gipset ska kunna återvinnas 
måste det vara fritt från andra ämnen som kan skada valsningsmaskinen under 
återvinningsprocessen.   
   
3.6.2 Betong 
Den givna avfallsdata visar att betongen återvinns för att skapa nytt material. Från 
litteraturstudien framkommer det att det finns tydliga miljömässiga och ekonomiska 
fördelar med att återvinna betongen. Det står även att lagstiftningarna för att återvinna 
betong är komplicerad och kräver kunskap om hur det går till. Hindren för återvinning 
av betong har snarare handlat om lagar och bestämmelser som reglerar hur betongen får 
återvinnas men att det även tidigare har funnits ett kunskapsglapp om hur återvinningen 
faktiskt fungerar.   
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3.6.3 Trä 
Istället för att energiåtervinning sker för träavfallet finns det andra möjligheter att ta hand 
om avfallet som uppstår. Litteraturundersökningen visar att det går att materialåtervinna 
det genom att göra dessa till träskivor som i sin tur kan uppfylla olika 
isoleringskrav. I litteraturundersökningen framkommer det att återvinning av 
träprodukter i dagsläget inte är särskilt effektiv vilket den valda behandlingsmetoden 
i projektet också tyder på. Istället borde man försöka förhindra att träavfall uppstår från 
första början.   
  

3.6.4 Stenull 
Varför materialet hamnar på deponi istället för återvinning när det enligt litteraturstudien 
finns tekniker för att återvinna stenull kan bero på flera saker. Från litteraturstudien 
framkommer det att det finns andra vägar för avfall från stenull att ta vägen istället för 
att hamna på deponi, då det dels kan återvinnas till ny stenull eller rivas till lösull. 
Materialet kan ha varit skadat vilket gör att återvinning inte blir möjligt då det måste 
förvaras torrt och vara rent. Det ska dessutom transporteras till en fabrik där återvinning 
kan ske. Att okunskap om materialåtervinning för detta material eller att nyttan för 
materialåtervinning inte översteg kostnaden för att återvinnas påverkar beslutet om det 
hamnar på deponi eller inte. Att mängden för stenullsmaterialet var relativt liten samt att 
återvinningsprocessen förbrukar energi bidrar till nyttan inte var tillräckligt hög för 
kostnaden och energiförbrukningen. Detta gör att den valda behandlingsmetoden D1, det 
vill säga deponi, är godtagbar enligt rimlighetsavvägningen 2 kap. 7§ ur miljöbalken.  
 

3.7 Svanens påverkan på återbruk 
Projektet som är Svanen-märkt ska använda sig av produkter som uppnår Svanen-
kriterierna. Dessa kriterier är tänkta att hjälpa Sverige att uppnå Sveriges nationella 
miljömål att öka återanvändning och återvinning till minst 70 procent av icke-farligt 
bygg- och rivningsavfall fram tills 2025. Då Svanen begränsar innehåll av vissa skadliga 
kemikalier med syfte att fasa ut dem ur byggbranschen, innebär det att produkter och 
byggmaterial som används i ett Svanen projekt har uppnått dessa kriterier. Även CE-
märkta produkter påvisar att de har gått igenom krav inom hälsa, miljö och säkerhet för 
att få tillåtelse att säljas i den europeiska marknaden. Med dessa uppfyllda kriterier är 
det även enklare för materialen i framtiden att återvinnas då ett krav för att få återbruka 
eller ens återvinna material som betong, trä, gips eller stenull krävs det att de är fria från 
skadliga ämnen.  
 

3.8 Tidplanen 
Produktionen för bostadsprojektet har planerats för att pågå mellan april 2019 till och 
med november 2021 enligt tidplanen. Projektet delades upp i olika etapper som är 
källardel, stomresning, invändigt arbete, markarbete och hyresgästanpassning. Arbetet 
med projektets olika skeden sker parallellt med varandra vilket gör det svårt att koppla 
ett visst typ av avfall till ett visst skede.  
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Största mängden avfall sett till månad är november 2020, under den perioden arbetar 
man stomme, stomkomplettering, takarbeten, källare, trapphus för husen samt 
finplanering för innergården. Eftersom dessa arbeten ligger inom olika byggskeden går 
det inte med den data som finns tillgänglig att hänvisa vilket avfall som tillhör vilket 
skede.  
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4 Sammanfattning av resultat 
4.1 Avfallsmängder  
Utifrån tabell 6 framgår hur stor varje mängd varje avfallsfraktion står för. Skanskas 
registrerade/dokumenterade avfallsmängder utläses att totala mängden avfall var 
470 295 kg varav 470 115 kg stod för icke-farligt avfall medan 180 kg stod för farligt 
avfall. Statistiken från transportföretaget för samma projekt utläses till 450 286 kilogram 
totalt avfall där 450 015 kg stod för icke-farligt avfall medan 271 kg stod för farligt 
avfall. Som kan observeras skiljer sig den totala avfallsmängden med cirka 20 ton och 
det farliga avfallet nästan 90 kg vilket motsvarar nästan 4,3 procent. Skillnaden i den 
förstnämnda ligger främst i mineraliska massor med nästan 11,5 ton. Skillnaden för 
övriga avfallsfraktioner är mindre.  
 

4.2 Behandlingsmetoder 
Tabell 7 visar vilka avfallsfraktioner som går till respektive behandlingsmetod och tabell 
8 sammanfattar den totala viktmängden för varje metod. Det som visas är att 
behandlingsmetod R1, det vill säga användning som bränsle eller annan energikälla, är 
den vanligaste metoden och står för 46,7 procent följt av R5, det vill säga 
materialåtervinning av andra oorganiska material med 35,7 procent. Det materialet som 
behandlades som D1 var endast stenullsmaterialet och endast en procent av avfallet 
hamnade under den behandlingsmetoden.  
 

4.3 Kostnader 
För att analysera hanteringskostnaderna av avfallet togs en medelkostnad fram för 
respektive fraktion. Blandat avfall med gips och isolering låg på en medelkostnad av 
1464 kronor/ton, och var också den högsta kostnaden. För blandat avfall utan gips och 
isolering kostade det 1205,3 kronor/ton. Det betyder alltså att inkluderad gips och 
isolering bidrar till en högre hanteringskostnad. Den lägsta kostnaden på 268 kronor/ton 
var vid hantering av rent trä. Då farligt avfall endast utgör 0,04 procent av det totala 
avfallet kommer dess kostnad inte ha en signifikant betydelse på helhetskostnaden och 
tar därför inte med i beräkningen.   
 
Slutkostnaden landade på 309 563 kronor, baserat på respektive avfallsmängd och dess 
medelkostnad. Avfallsslaget mineraliska massor hamnade med stenmaterial utan 
armering då det inte finns specifika priser för denna typ. Enligt analysen står brännbart 
avfall för den högsta kostnaden med 138 610 kronor, medan den lägsta kostnaden är rent 
trä som ligger på 801 kronor.  
 

4.4 Klimatpåverkan 
Med användning av generiska data från Boverkets klimatdatabas beräknades gipsets-, 
betongens-, träets- samt stenullens klimatpåverkan med hjälp av 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv. Det framgick 
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från analysen att stenullen bidrog till störst klimatpåverkan med sina totala 1,7465 kg 
𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv/kg  jämfört med exempelvis trä med sina 0,136 kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv/kg.   
För alla material är det i modulerna A1-A3 som bidrar till störst klimatpåverkan, det vill 
säga under själva produktframtagningen. Att transportera och installera den färdiga 
produkten har relativt låga värden i jämförelse med produkttillverkningsprocessen.  
 
Då mängden betong är avsevärt högre än de andra nämnda materialen står den även för 
den största mängden 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv. Även om stenull i sig är det mest klimatpåverkande 
materialet står den endast för 0,07 procent av projektets totala klimatpåverkan. Detta 
eftersom dess användningsmängd endast är 4 230 kg medan exempelvis betong är 
153 577 kg. Avfallet för gips, betong, trä och stenull utför ungefär en halv procent av 
hela projektets klimatpåverkan. Se sammanställning i tabell 24. 
 
Tabell 24. Sammanställning av de undersökta materialens avfallsmängd, 
klimatpåverkan per kg, avfallets totala klimatpåverkan samt hur stor del av 
klimatpåverkan från projektet de utgör 

Typ 
Mängd  
(kg) 

Mängd (kg 
𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv /kg) 

Totalt (kg 
𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv) 

Procentuellt av totalen 
för projektet 

Gips 40 438 0,34106 13 791,78 0,14 
Betong 153 577 0,156 23 958,01 0,24 
Trä 74 650 0,136 10 152,40 0,10 
Stenull 4 230 1,7465 7 387,70 0,07 
Totalt    0,55 

 

4.4.1 Jämförelse av stenull mot träfiber och EPS-cellplast 
En analys om hur klimatpåverkan hade sett ut om ett annat material än stenull användes 
som isolering. De jämförande materialen var träfiber och EPS cellplast. Skedena A1-A3 
för stenullen låg på 1,6 kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv, för träfiberskiva 0,3712 kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv och för 
cellplasten 4 kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv. För skedena A4 och A5 är siffrorna inte utmärkande stora. 
Därför kan det konstateras att produktframtagningen av cellplast bidrar till störst 
klimatpåverkan gentemot stenull och träfiber, där träfiber endast bidrar till  3 148 kg 
𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv. En jämförelse med avseende fuktsäkerhet gjordes för samma material för att 
förstå motivet för byggföretagets materialval ur ett annat perspektiv. Både cellplast och 
mineralull (inklusive stenull) har en kritisk relativ fuktighet på 90–95 procent medan 
motsvarande värde för träfiberskivan hamnar på 75–80 procent. Träfiber är alltså inte 
lika fukttålig som de andra materialen.  
 
Även isoleringsförmågan (värmeledningsförmågan) för dessa material undersöktes. Det 
som visades var att cellplasten och stenullen har liknande värmeisolerande egenskaper. 
Träfiberskivan har högre värde och leder därmed värme, det vill säga isolerar sämre än 
mineralull och cellplast.  
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5 Diskussion 
5.1 Avfallsmängder  
Avfallsmängderna från transportföretaget och Skanska är inte exakt samma. Denna 
studie har utgått från Skanskas uppgifter och det är den mängden som undersökningen 
baseras på. Varför avfallsmängderna skiljer sig är okänt utan det konstateras bara att det 
gör det.   
 
Som tabell 6 visar utgör brännbart avfall fallprojektets största avfallsfraktion. Denna 
fraktion omfattar alla typer av avfallsmaterial där materialet varken kunde återbrukas 
eller där dess energi inte kunde återvinnas. När avfallsstatistiken för projektet samlades 
in år 2020 hade inte den nya avfallsförordningen där nya lagar och regler om 
avfallshantering implementerats, varför materialen inom fraktionen för brännbart avfall 
inte sorterats ut ytterligare och minskat på denna mängd. Plast är ett av de materialen 
som i den nya avfallsförordningen måste särskiljas från andra material. Då projektet var 
pågående kunde plasten slängas i en och samma container med andra ”brännbara” avfall. 
Den insamlade avfallsstatistiken gäller perioden januari 2019 till och med december 
2020. Brännbart är en utav de största fraktionerna. Det hade varit intressant att se hur 
fördelningen av material är inom den fraktionen. Detta för att kunna avgöra om det hade 
gått att dela upp brännbart i mindre fraktioner och använda andra behandlingsmetoder 
för materialet för att det bättre ska stämma överens med avfallshierarkin.  
Att avfallsförordningen uppdateras visar att det arbetas med att sänka mängden avfall 
som hamnar som brännbart, för att det finns andra behandlingsmetoder för att ta hand 
om det avfallet.  
 
Ur analysen framgår det att hanteringskostnaden för denna avfallsfraktion är störst. Att 
inte behöva sortera och endast slänga avfallen i samma kärl kan vara en 
bekvämlighetsfråga. Som återvinningsföretag finns det då möjlighet att ta högt betalt. 
Den nya avfallsförordningen som kräver sortering av material gynnar på så sätt inte bara 
miljön och klimatet men även ur ekonomiskt perspektiv då mängden i brännbart avfall 
minskar.  
 
Rent gips står för 14 procent av den totala avfallsmängden men gips är även inkluderat 
i avfallsfraktionen Blandat avfall med gips och isolering (fyra procent). Dessa 
fraktioner genomgår olika behandlingsmetoder (R5 – Materialåtervinning av andra 
oorganiska material för rent gips respektive R12 – utveckling av avfall som ska bli 
föremål för hantering som anges i R1 till och med R11 för blandat avfall) och 
därmed finns det ingen garanti på att all använd gips från projektet återvinns ifall 
gipsmaterial i R12-fraktionen inte sorterats ut och eventuellt hamnat på deponi som 
icke-sorterbart avfall. Därför visar inte statistiken hela sanningen. Gipsavfall 
uppkommer ur andra fraktioner utan att egentligen registreras. 
 
Eftersom stommen av byggnaderna i projektet är av prefabricerad betong är det rimligt 
att stenmaterial (betong och mineraliska massor) motsvarar cirka en tredje del den totala 
avfallsmängden, vilket är en majoritet relativt de andra avfallsfraktionerna. Å andra 
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sidan kan man fråga sig hur mer än 140 ton kan gå till avfall istället för att nyttjas i 
projektet? Det framgår inte om avfallet kommer från den prefabricerade stommen eller 
är restbetong från platsgjutning (exempelvis flytspackel med mera) men ett antagande 
kan dras om att en del av avfallet kommer från restbetong, det vill säga överskottet vid 
platsgjutning. Att använda sig av prefabricerad betong genererar initialt mindre avfall då 
det är måttbeställt utifrån ritningar medan platsgjutning av betong kräver spillmarginal 
ifall oförutsedda händelser inträffar. Att dra en slutsats om denna mängd är stor eller 
rimlig är svår att dra och behöver jämföras med likartade projekt.  
 
Det farliga avfallet utgör endast en liten del av det totala avfallet, vilket kan speglas i en 
påverkan från Svanen då Svanen har satt strikta krav angående användning av vissa 
kemikalier med syfte att fasa ut dem i byggbranschen.  
 

5.2 Behandlingsmetoder och avfallslagstiftning  
Analysen visar att den största avfallsmängden, med nästan 47 procent, faller in under 
behandlingsmetod R1 där materialet används som bränsle eller annan energikälla. Dessa 
avfallsslag är trä, brännbart avfall, färg- och lackavfall samt sprayburkar. De två 
sistnämnda fraktionerna ingår i farligt avfall och den enda utvägen för hantering är alltså 
R1. Brännbart avfallsfraktionen är material som inte heller har en annan utväg än 
energiåtervinning och är den näststörsta avfallsfraktionen i detta projekt totalt sett. Den 
står för cirka 126 ton, det vill säga 26 procent av det totala avfallet. Statistiken från 
projektet visar att även trämaterial går till R1 och alltså inte till återbruk.  
 
I avfallsdata framkommer det att träprodukter har gått till förbränning för att bilda energi 
istället än att de återbrukas. Att man har valt att förbränna träprodukterna istället för att 
återvinna dem indikerar eventuellt därmed på att återvinning av träprodukter inte är 
tillräckligt effektivt sett från kostnaden och energin som krävs jämfört med lönsamheten. 
Trots att både rent trä samt målat/limmat trä går under samma behandlingsmetod, R1, 
separeras de då kostnaderna för att hantera dem skiljer sig med ungefär 40 procent där 
hanteringen av rent trä är den billigare. Om rent trä skulle råka hamna i kärlet för 
behandlat trä blir det inga större konsekvenser eftersom behandlat trä en gång i tiden 
också varit obehandlat. Om det däremot skulle vara tvärtom, skulle konsekvenserna vara 
större, i form av högre hanteringskostnader då det nu istället skulle behandlas som 
behandlat trä. Med detta i åtanke kan verksamheterna styra att materialen sorteras rätt. 
För att sänka kostnaderna kan därför en alternativ lösning vara att kontrollera att 
behandlat trä endast hamnar i kärlet för behandlat trä och inte låta beblandas med kärlet 
för rent trä. 
 
Avfallsfraktioner som går under behandlingsmetod R5 i detta projekt är oarmerad 
betong, mineraliska massor samt el-avfall. Dessa oorganiska material som återvinns står 
för nästan 36 procent av det totala avfallet. Enligt litteraturstudien är återvunnen ballast 
mer miljövänlig än jungfruligt material. R5 som innebär materialåtervinning tyder på att 
företaget strävar efter att arbeta på ett miljömässigt sätt istället för att låta det gå till 
deponi. 
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I avfallstrappan som återfinns i miljöbalken ska förbränning av material till ny energi 
vara det sista steget innan deponi. Ska man följa den borde det finnas avfallsfraktioner 
som kan hamna i de tidigare stegen. Eftersom det studerade projektet påbörjades innan 
den nya avfallsförordning tog laga kraft innebär det att bland annat plast som kan 
materialåtervinnas har hamnat i brännbart avfallsfraktionen. Det hade varit intressant att 
se hur den fraktionen hade sett ut om man hade arbetat efter den nya förordningen. Just 
plastavfall hade varit en sådan fraktion som skulle ha sorterats för sig självt och möjligen 
kunnat hamna på någon av de andra stegen i avfallstrappan.  
 

5.3 Undersökta materialens mängd, återbruksmöjligheter och 
klimatpåverkan 

5.3.1 Gips 
Problemet som branschen tidigare stått inför är att det inte har funnits tillräckligt med 
återvinningsstationer där gipsavfall kan lämnas samt att företag som arbetar med 
återvinning av gips inte funnits tillräckligt utbrett i landet. Detta leder till att 
transportkostnaderna blivit för höga då konkurrensen är låg. Insamlingen av gips har inte 
varit tillräckligt bra. Utöver det måste gipsfraktionen förvaras enskilt och får inte vara 
förorenat av hälsoskadliga ämnen. Statistiken om gips och dess behandlingsmetod från 
fallprojektet visar att en del av gipset återvinns och tyder på att idag är de hindren inte 
helt oöverkomliga.  
 
Att minska efterfrågan på jungfruligt material är som tidigare nämnts ett av de 
prioriterade områdena både i Sverige och hos Europeiska unionen. Därför ses det som 
positivt att det i detta projekt återvinns gipset. Hur det ser ut i resten av Sverige kan vi 
inte svara på men det hade varit intressant att se hur det generellt ser ut i byggbranschen 
med återvinning av gips. Hur mycket hamnar som jordförbättring och hur kan det arbetas 
för att minska mängden och istället återvinna det avfallet.  
 
Avfallet från gips i fallprojektet har haft en klimatpåverkan med 13 792 kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv, 
vilket gör att gips har den näst största klimatpåverkan av de undersökta materialen. 
Avfallet har sedan gått till materialåtervinning av oorganiska material. För att beräkna 
belastningen på klimatet användes Boverkets klimatdatabas som då har utgått från att 
innehållet i gipset har varit en blandning av jungfruligt gips och återvunnet.  
 

5.3.2 Betong 
Betongmaterial från projektet är inkluderat i tre avfallsfraktioner på Skanska, enligt den 
givna avfallsstatistiken, där de går under olika behandlingsmetoder: armerad betong 
(R4) och oarmerad betong (R5) samt mineraliska massor (R5). Avfallsfraktionerna av 
R5 slås samman och benämns som stenmaterial utan armering medan den för armerad 
betong (R4) benämns som stenmaterial med betong vid kostnadsberäkningarna. Denna 
indelning är på grund av hanteringskostnaderna som skiljer sig för respektive fraktion.  
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Avfallsmängden för stenmaterial utan armering registrerat hos transportföretaget skiljer 
sig från den från Skanska. Från avfallsstatistiken syns det att denna fraktion är den som 
är störst sett till mängd. 
 
Eftersom det är detta avfall som är störst till mängd förekommer det sig naturligt att det 
också har störst belastning på klimatet. Betongavfallet har belastat klimatet med 23 958 
kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv.  
 
Då betong är den största avfallsfraktionen i kombination med att det är stor mängd 
utsläpp som kopplat till fraktionen visar att det finns mycket att arbeta på. Kan man 
förebygga att avfall från betong uppstår minskas dels klimatbelastningen men även 
kostnader som uppstår i samband med avfallshantering. Ett sätt att förebygga är genom 
att köpa in och använda prefabricerade element istället för att gjuta på plats. I det 
studerade projektet har en kombination av de två använts vilket antagligen har minskat 
avfallsmängden men det är fortfarande den största fraktionen. Hade hela projektet bestått 
av prefabricerade element hade möjligen det gått att minska avfallet ytterligare. Både tid 
och material kan sparas med prefabricerad betong men risken är att det blir förseningar 
med leveransen, vilket kan påverka tidplanen. Detta leder i sin tur till eventuellt ökade 
kostnader. Frågan är då om byggherren prioriterar minskning på klimatpåverkan eller att 
projektet ska hålla tidplanen och minimera tillkommande kostnader. När beräkningen 
för betongens klimatpåverkan genomfördes användes ett snittvärde av olika betongtyper 
från Boverkets klimatdatabas. Det finns varianter av betong som påverkar klimatet i 
mindre utsträckning. Går det att använda mer av den betongen som har lägre 
klimatpåverkan är även det ett sätt att minska den totala klimatpåverkan. Förutsatt att 
den betongen samtidigt uppfyller de tekniska kraven som betongen har såsom 
exempelvis tryckhållfasthet. 
 

5.3.3 Trä 
Avfallsmängden för trä i kg räknat är en av de största avfallsfraktionerna från det 
studerade projektet. Av alla fraktioner är det endast betong och brännbart som är större 
mängdmässigt. Den fraktionen har gått till förbränning för att bilda ny energi.  
 
Avfallsfraktionen beståendes av trä har haft en klimatpåverkan med 10 152 kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv, 
vilket i jämförelse med de andra undersökta materialens klimatpåverkan inte sticker ut. 
Men med avseende på att det är en av de största avfallsfraktionerna från projektet visar 
det att det finns mycket att arbeta med för att minska avfallsmängden vilket i sin tur 
minskar klimatpåverkan.  
 
För att minska på avfallet kan måttbeställning av materialet göras. Denna metod innebär 
högre resurseffektivitet då inget avfall uppstår på byggarbetsplatsen, utan snarare i så 
fall hos tillverkaren. Stora fördelen här är att materialet inte har tagit skada av att ha varit 
ute på byggarbetsplats vilket gör att detta avfall kan väljas att återbrukas eller återvinnas. 
Enligt avfallslagstiftningen anses verksamhetsidkaren som återvunnit avfall till ett nytt 
föremål som tillverkare. Då tillverkaren redan var tillverkaren från början bedöms 
sannolikheten större att materialåtervinning sker till en ny produkt. Hindren som att 
tillverkare inte vill vara ansvarig för en produkt där kvaliteten är osäker minskas således. 
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Hindren som finns för att återvinning av trä inte är effektivt idag kan bero på transport 
till återvinningscentralen som arbetar med återvinning. Det är svårt att garantera 
kvaliteten på träprodukter när det har varit ute i produktion eller att logistikproblem som 
hur materialet ska förvaras på byggarbetsplatsen. I Sverige finns det dessutom gott om 
jungfruligt trämaterial vilket gör att incitamenten för att använda återbrukat material 
minskar då det finns osäkerheter inom området om exempelvis det är osäkert hur länge 
trämaterialet har stått ute. Det är lättare att garantera kvaliteten på jungfruligt material 
gentemot för återbrukat material. I dagsläget omfattas många träprodukter av en 
harmoniserad standard, vilket gör att de även tvingas att CE-märkas. Med denna 
märkning är det större chans att produkterna säljs vidare och köps upp av nästa 
byggproducent eftersom de garanterar en kvalitativ produkt. Beroende på hur man vill 
använda materialet kan produkten återbrukas. Som nämnt innan kan skadat trämaterial 
sågas ned till mindre bitar för att exempelvis användas som isoleringsmaterial istället för 
att återbruka hela produkten. I dessa fall behöver inte hela materialet slängas utan vissa 
oskadade delar av materialet kan då återanvändas till en viss del.  
 
 

5.3.4 Stenull 
Avfallet från stenullsisoleringen från det studerade projektet var totalt 4 230 kg, vilket 
inte ser ut som mycket i jämförelse med andra fraktioner. Det är det enda material som 
går under behandlingsmetod D1, det vill säga direkt till deponi och hamnar därmed 
längst ned i nivån av avfallstrappan.  
 
Den totala mängden avfall från stenullen beräknades ha haft en klimatpåverkan med  
7 390 kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv. vilket förvisso är lägst av de undersökta materialen men ser man till 
klimatpåverkan per kg har stenullen störst klimatpåverkan. I analysen gjordes en 
jämförelse med andra isoleringsmaterial som visar att stenull har en lägre 
klimatpåverkan än vad EPS cellplast har, men högre än vad träfiberisoleringskivor har. 
Stenullen är känsligare för fuktskador än vad cellplasten är men inte lika känslig som 
träfiberskivorna Materialens olika värmeledningsegenskaper hade träfiberskivor 
generellt högst vilket innebär att det isolerar inte lika bra som stenull och cellplast som 
hade snarlika egenskaper. Med det som bakgrund kan man, om fuktskaderisken bedöms 
som liten, överväga att använda träfiber som isoleringsmaterial. 
 
Oavsett vad anledningen var till att avfallet från stenullen hamnade på deponi, visar det 
att det fortfarande finns mycket att göra för att dels återvinna och återbruka men också 
minska mängden material som deponeras. Om det inte går att övervinna hindren som 
står i vägen att det blir lönsamt både ekonomisk och för miljön borde alternativa 
isoleringsmaterial undersökas grundligare, vilket görs i denna rapport.  
 

5.3.5 Avfallets klimatpåverkan gentemot projektets totala klimatpåverkan  
Från statistiken och beräkningarna visar det sig att de utvalda avfallsfraktionerna utgör 
tillsammans cirka 55 000 kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv. Hela projektet hade en klimatpåverkan på nästan 
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10 000 ton 𝐶𝐶𝐶𝐶2-ekv. Av projektets totala klimatpåverkan utgör de studerade fraktionerna 
drygt 0,5 procent. 
 
Dessa siffror kan tyda på att det är liten klimatpåverkan från avfallet men de övriga 
avfallsfraktioner som inte har studerats har också en klimatpåverkan som dock inte har 
beräknats. Att från detta projekt hamnar minst 0,5 procent av totala klimatpåverkan 
direkt som avfall. Det blir en onödig kostnad för företaget att inköpt material hamnar 
direkt som avfall utan att använts i projektet. Det samt att valda behandlingsmetoder för 
vissa av fraktionerna gör att det till nästa projekt återigen måste förbrukas jungfruligt 
material. Det behöver inte påverka klimatpåverkan från avfallen men projekts totala 
klimatpåverkan kan minskas, samt att klimatbelastningen från nästkommande projekt 
kan minskas.  
 
Klimatpåverkan från avfallet kan minskas, avfallsmängderna från de större fraktionerna 
kan minskas. Sker en minskning av avfallsmängderna kommer klimatpåverkan dels för 
hela projektet men även från avfallet att minska. Från litteraturstudien framkommer det 
tekniker och arbetssätt som finns för att förebygga uppkomsten av avfall, exempelvis 
genom måttbeställning, använda sig av prefabricerade element, utnyttja Just-in-Time 
leveranser med mera.  
 
Litteraturstudien i samband med analysen visar att det finns förbättringsområden för 
branschen där återvinning av stenull och trä är något som inte har använts i det studerade 
projektet. 
 

5.4 Kostnader  
Skanska använde sig av ett avfallsföretags tjänster för att transportera bort avfall. Vi har 
försökt komma i kontakt med dem för att hämta priser för att fortsätta studierna av 
avfallshanteringskostnaderna men inte lyckats få fram priserna. Därför kontaktades ett 
annat avfallsföretag i Malmö om kostnader för avfallshantering, då de använder sig av 
detta företag för vidare hantering, samt ett företag i Göteborg och ett i Stockholm. Alla 
kostnader som företagen använder sig av slogs ihop till en medelkostnad. Kostnaderna 
är generella och inte specifikt de som gäller för projektet.  
 
Kostnaderna för att hantera denna avfallsfraktion varierar på hur avfallet är, exempelvis 
om det är vattenbaserat eller inte, som då hade kostat 4 kr/kg i Göteborg medan 
sprayburkar och liknande produkter kostat 15 kr/kg. Då det inte fanns detaljer som 
beskrev respektive avfall kunde ingen slutsats om dess kostnad dras. Eftersom statistiken 
visar att det totala farliga avfallet landar på 180 kg gentemot totala mängden på mer än 
470 ton kommer inte denna summa att påverka slutkostnaden mycket.  
 
Slutkostnaden landade på 309 563 kronor, baserat på respektive avfallsmängd och dess 
medelkostnad. Avfallsslaget mineraliska massor hamnade med stenmaterial utan 
armering då det inte finns specifika priser för denna typ. Enligt analysen står brännbart 
avfall för den högsta kostnaden med 138 610 kronor, medan den lägsta kostnaden är rent 
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trä som ligger på 801 kronor. Om slutkostnaden är hög eller inte är svårt att avgöra då 
inget jämförelseprojekt finns att titta på.  
 
Att inte använda sig av det avfallsföretags kostnader, utan en medelkostnad från tre andra 
återvinningsverksamheter gör att kostnadsresultatet inte blir lika relevant för det 
specifika projektet då vi egentligen inte vet om medelkostnaden skiljde sig mycket mot 
den riktiga kostnaden. Men samtidigt bör medelkostnaden ge ett mer representativt värde 
för byggprojekt generellt. Att verksamheterna är belägna i olika städer spelade också roll 
i slutresultatet. På återvinningscentralen i södra Skåne kostade avfallsfraktionen Blandat 
avfall utan gips och isolering 865 kronor/ton medan den i Göteborg kostade 1551 kr/ton. 
För hantering av gips kostade det i Skåne 1000 kr/ton och i Göteborg 833 kr/ton. 
Kostnaderna följer ingen förutsägbar trend, att exemplevis avfallsföretagen i Göteborg 
eller i Skåne är generellt sett billigare i alla fraktioner, utan en fraktion på ena företaget 
kan vara högre än på det andra företaget och vice versa. Det är svårt att avgöra hur nära 
medelkostnaderna kommer kostnaderna från verksamheten som projektet använde  
ligger den ena avfallsfraktionen mer än den andra.   
 
Avfallsmängderna i samband med kostnaden per ton avfall är det som påverkar 
slutkostnaden. Det man kan se som gäller generellt är att gips och isolering är bland de 
dyrare avfallsfraktionerna att hantera. För att minska kostnaderna bör fokus ligga på att 
minska mängden avfall från dem. Anledning till att dessa fraktioner är dyrare än andra 
kan bero på att det är svårhanterligt material som dessutom ofta förekommer beblandat 
med annat material, vilket gör att sortering på återvinningsstationen måste genomföras 
först.  
 
Om man ser till mängden avfall är stenmaterial utan armering den största mängden 
medan kostnaden är relativt liten i jämförelse med gips. Det kan vara en orsak till att 
fokus flyttas från att minska den största avfallsfraktionen då den inte kostar avsevärt 
mycket.  
 

5.5 Val av material 
5.5.1 Svanens påverkan för återbruk 
I studien undersöktes det om miljöcertifieringen Svanen har en påverkan på om 
återbrukat material kan användas. Resultatet från den undersökningen visar att Svanen 
försöker främja användandet av återbrukat och återvunnet material genom att det är en 
av kategorierna i deras poängkrav. Men studien visar att det finns svårigheter med att 
använda återbrukat material och att uppnå kraven.   
 
Miljöcertifieringen Svanen har frivilliga poängkrav som kan uppnås genom att bland 
annat använda sig av återbrukat och återvunnet material, vilket visar att de arbetar för att 
försöka påverka materialvalen som görs. Problematiken med detta är att materialen 
fortfarande ska klara av de obligatoriska kraven och det ska garanteras att de gör det. Att 
då använda material som redan har använts gör att det kan bli svårt att avgöra vem som 
ska ansvara för att materialet klarar kraven. Materialen som nyttjas kan ha blivit negativt 
påverkade av tidigare användning vilket gör att kvaliteten behöver kontrolleras sådant 
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att den fortfarande är tillräckligt hög för att kunna återbrukas i en Svanen-produktion. 
Det är samma kvalitetskrav för återbrukade material som det är för jungfruligt material.  
 
Alla byggvaror ska ha kontrollerats och blivit godkända och deras husproduktportal 
underlättar det, men för material som ska återbrukas kan det bli problematiskt. Dels för 
att material som använts tidigare kan ha fått förändrat utseende, dels att egenskaperna 
har förändrats vilket gör att det ska kontrolleras igen samt att processen kan ta längre tid 
än att välja material och varor som redan är godkända.  
 
Att produkten är CE-märkt innebär att den har uppnått uppsatta krav enligt EU-direktivet 
för att få säljas i den inre marknaden. Att en produkt inte är CE-märkt betyder inte att 
det inte får användas. Märkningen förenklar handeln i den europeiska marknaden genom 
bevis på att det är kvalitativ produkt.  
 

5.5.2 Välja material utifrån återbruksegenskaper 
Att välja material utifrån återbruksegenskaper kan i dagsläget vara möjligt. Det finns 
flera material som lämpar sig för att återbruka i andra projekt vilket framgår i 
litteraturstudien. Att återanvända betong som fyllnadsmassa i ny betong eller använda 
stenull som lösull är exempel för det. Det underlättas om produkten inte har använts i en 
byggnad tidigare för att egenskaper och utseende ska vara samma som i originalet.  
 
Vid rivning av konstruktioner kan det vara svårare att återbruka material, dels för att det 
då ska vara en ny konstruktion som ska uppföras i närheten samt att den byggnaden som 
ska rivas ska kunna tillgodose material. Planering för detta redan vid inköp är svårt då 
det ligger långt fram i tiden samt att när inköp för den nya byggnaden ska ske behövs 
information om hur mycket den gamla kan tillgodose och vilken kvalitet materialet 
håller.  
 
Vid inköp kan man tänka på att materialet som köps in ska vara enkelt att demontera för 
att separera. Detta för att underlätta sorteringen för framtida möjligheter att återbruka 
och återvinna materialet. Denna metod är både en ekonomiskt och miljövänlig fördel för 
byggherren. CE-märkningen måste tas hänsyn till redan från start och samt planera för 
hur en byggnad ska kunna återbrukas.  
 

5.6 Tidplan  
Denna studie skulle från början även undersöka vilket byggskede som genererade mest 
avfall. Data som fanns tillgängligt var i form av avfallsstatistik där avfallet var uppdelat 
i avfallstyp, mängd, behandlingsmetod och månad som avfallet uppkom, samt en tidplan 
som visade hur byggskedena var planerade. Problemet som gjorde att det inte kunde 
undersökas vilket byggskede som genererade mest avfall var för att byggskedena 
överlappade med varandra och därför kunde inte avfallet inte hänföras till ett specifikt 
byggskede. Detta visar att mycket finns att göra inom området. Om man kan lokalisera 
vart och när avfallet uppstår kan man tydligare arbeta för att förhindra att det uppstår 
från första början.  
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5.7 Rapportens utförande 
Denna rapport har till stor del utgått från litteraturstudier samt att avfallsstatistik har 
inhämtats från Skanska. Undersökningen för rapporten har ändrats under 
genomförandets gång. Då det från början avsågs att använda materialens EPD för att 
beräkna klimatpåverkan har det istället använts generiska data från Boverkets 
Klimatdatabas och anledningen till att det ändrades var att för att EPD för varje material 
inte fanns tillgängligt.  
 
I början avsågs det även att beräkna klimatpåverkan från avfallsfraktionen Skrot, men 
från avfallsstatistiken fanns det inte specificerat vad för typ av skrot det gällde annat än 
järn och metaller. Från Boverkets generiska klimatdata skiljde sig klimatpåverkan 
betydligt mellan olika varianter av metaller och därför ansåg vi att det inte hade bidragit 
till studien. Det är för att det hade varit omöjligt att avgöra hur korrekt resultatet hade 
varit och ingen slutsats hade kunnat dras från det.  
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6 Slutsatser 
6.1 Avfallsmängder 
Betongavfallet antas främst komma från restbetong från byggarbetsplatsen, då övriga 
prefabricerade betongelement är måttbeställda utifrån ritningar och en eventuell 
säkerhetsmarginal behöver inte tas hänsyn till. Betongavfallet i fallprojektet står för 
ungefär en tredjedel av det totala studerade avfallet räknat i vikt, men utan att ha ett 
liknande projekt att jämföra med är det svårt att avgöra om avfallsmängden är stor eller 
liten.  
 
Som kan avläsas i figur 4 står mineraliska massor för 30 procent av det totala icke-farliga 
avfallet och är därmed den största fraktionen följt av brännbart avfall med 27 procent. 
Den minsta avfallsmängden för icke-farligt avfall var stenullsisolering med endast 1 
procent. Detta material är det enda som går till deponi.  
 
Vissa avfallsfraktioner för detta projekt var sammanslagna där fler avfallssorter gick 
under samma fraktion. Detta berodde på att den nya avfallsförordningen inte var 
implementerad ännu och vissa av avfallssorterna inte behövdes sorteras ut.   
 

6.2 Behandlingsmetoder och avfallslagstiftning 
R1 som är den mest förekommande behandlingsmetoden i detta projekt och innebär att 
materialet används som bränsle eller annan energikälla. Eftersom brännbart avfall utgör 
den största avfallsfraktionen är det rimligt att R1 också utgör den vanligaste 
behandlingsmetoden. 
 
Fallprojektet genererade en del träavfall som inte återbrukades vilket eventuellt berodde 
på att materialet inte hade tillräcklig kvalitet för att kvalitetssäkras. Betong å andra sidan, 
materialåtervanns, vilket tyder på att Skanska arbetar utifrån avfallstrappan där man ska 
sträva att hamna så högt upp som möjligt.  
 
Då projektet var igång var det endast den gamla avfallslagstiftningen som var aktuell där 
flera olika sorters avfall hamnade i ett och samma kärl utan att separeras först. Detta 
resulterade i större mängd brännbart avfallsfraktionen och då denna fraktion innebar hög 
kostnadshantering, jämfört med andra avfallshanteringar, blev den totala kostnaden 
också högre.  
 
Allt avfall från fallprojektet transporteras till transportföretaget där alla avfallsfraktioner 
sorteras ut. Det blandade avfallet som går under behandlingsmetoden R12 transporteras 
från transportföretaget till avfallsverksamheten i Skåne. För denna fraktion sker en 
eftersortering av avfallet. För allt avfall som hamnar i deponin är det oklart hur stor del 
exakt som kommer från vilket projekt eftersom avfallsverksamheten tar in avfall från 
olika klienter, däribland även privatpersoner. 
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6.3 Vad räknas som avfall och produkt 
Avfallslagstiftningen är tydlig med vad som räknas som avfall. Det är en produkt som 
innehavaren avser sig göra sig av med eller måste göra sig av med. För att det inte ska 
räknas som avfall krävs det att det uppfyller kraven som finns i miljöbalken gällande 
återvunnet material. Det kan säkerställas med hjälp av vägledning från miljöbalken och 
med tillsynsmyndigheten som kontrollerar om kraven är uppfyllda, så kallad enskild 
bedömning. Dessutom finns det så kallade end of waste-kritierier från EU men som i 
dagsläget inte används i stor skala i Sverige. Varför de inte används är för att kriterierna 
är frivilliga att tillämpa och antagligen väljer då verksamhetsutövarna att fortsätta med 
de kriterierna som finns i svensk lagstiftning.  
 
Att det ska finnas flera olika sätt för att avgöra om avfallet ska räknas som produkt eller 
inte ser vi risker med. Risken finns att det blir oklart vilka kriterier som ska följas både 
för de som äger avfallet och de som ska behandla det. I dagsläget finns inte specifika 
tillämpningsbara kriterier för att avgöra om ett ämne blir ett avfall eller produkt.  
 
Om ämnet beslutas att inte bli ett avfall och istället en produkt, implementeras 
produktlagstiftningen. I denna process behöver ämnet genomgå olika steg enligt Reach 
för att kunna återvinnas. Om produkten omfattas av en harmoniserad standard ska den 
CE-märkas. En produkt behöver inte nödvändigtvis vara CE-märkt för att få användas 
vidare i nästa projekt. Dock garanterar den då inte att alla EU:s krav är uppfyllda vilket 
blir en osäkerhet för konstruktionens kvalitet och detta ansvar hamnar på besluttagaren 
som valde materialet. Är materialet eller produkten inte kvalitetssäkrat minskar chansen 
att verksamhetsidkaren vill återbruka den då ansvaret för kvaliteten för slutprodukten 
ligger hos denne. 
 
Oberoende på hur produkterna ska nyttjas måste de ha uppfyllt produktsäkerhetskraven 
för att få säljas vidare inom EU- och EES-marknaden. Därför spelar det inte någon roll 
ifall de köps av privatpersoner eller av företag. Eftersom CE-märkning idag visar på att 
materialen och produkterna säkerställer en viss kvalitet kan företagen förlita sig på att 
de får en bra produkt, varför det är en säkerhet för användaren att välja CE-märkta 
produkter. Med detta sagt bör de välja CE-märkta produkter för att senare eventuellt 
kunna sälja vidare dem.  

6.4 Avfallsförordningen  
Det som skiljer den gamla avfallsförordningen gentemot den nya är att den nya är 
utförligare och tydligt strukturerad. Den nya lagen är också mer övergripande och 
omfattande än den första vilket visar att mycket har hänt under dessa nio år som är 
emellan de båda författningarna. Ett annat tydligt exempel är hur ansvarsfrågan har 
tydliggjorts. I förordningen från 2020 tydliggörs det att uppgifter ska lämnas ut till 
Naturvårdsverket för att det ska införas i det nationella avfallsregistret. Tidigare skulle 
det sparas utifall en myndighet begärde ut uppgifter. 
 
I förordningen från 2011 hade Naturvårdsverket ett ansvar för att göra och uppdatera en 
nationell avfallsplan som ständigt ska vara aktuell, i den senaste finns det även en 
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kommunal avfallsplan. Utvecklingen i denna lag går att se med vad EU har haft för 
direktiv och när de har kommit.  
 
Just att det har hänt mycket under tiden som projektet var igång gör att det hade varit 
intressant framförallt med avseende på brännbart fraktionen att se hur den hade sett ut 
under nya förordningen. Avfallsfraktionerna hade varit tvunget att sorteras in i 
ytterligare fraktioner och på så sätt påverkat mängden som går till förbränning. Efter den 
nya lagstiftelsen finns det större möjligheter att uppnå en högre nivå i avfallstrappan och 
därmed Sveriges miljömål.  
 
Utöver detta konstateras det att den brännbara fraktionen enbart kan gå till 
energiutvinning då det är blandade material och slutsatsen blir att det är den mest 
effektiva behandlingsmetoden för fraktionen.  
 

6.5 Klimatpåverkan och kostnadsbesparing 
Generellt är det svårt att dra större slutsatser om hur stor eller liten klimatpåverkan är 
från det studerade projektet utan att ha ytterligare ett likvärdigt projekt att jämföra med. 
Men att det finns områden man kan förbättra för att minska klimatpåverkan tycker vi 
tydligt framstår. Det är inte optimalt att stenull hamnar på deponering när det finns 
alternativ som återvinning till ny stenull eller att riva och använda materialet som lösull.. 
Problemet är att återvinning av stenull inte verkar vara tillräckligt utbrett i dagsläget 
vilket gör att det inte blir kostnadseffektivt, vilket framkom i litteraturstudien. Hade det 
gått att återvinna det till nytt material eller återbruka det som lösull hade man kunnat 
minska klimatpåverkan från framtida projekt. Alternativet som vi ser är att titta på andra 
isoleringsmaterial om det är möjligt såsom träfiberisolering.   
 
Slutsatsen från litteraturundersökningen är att det är möjligt att minska klimatpåverkan 
redan vid inköp. Genom att arbeta med prefabricerade element och Just-in-Time 
leveranser går det att minska mängden avfall som uppstår. Utöver det kan man minska 
den totala klimatpåverkan från flera projekt genom att återbruka och återvinna produkter 
för att minska råvaruförsörjningen.  
 
Utifrån Boverkets klimatdatabas valde vi att teoretiskt kolla på träfiber samt cellplast vid 
jämförelse av besparad klimatpåverkan gentemot stenull. Analysen visade att 
användning av träfiber istället för stenull hade projektet sparat ungefär 1 144 kronor 
totalt medan det hade blivit 2054 kronor billigare att använda cellplast istället. Denna 
kostnadsskillnad är enbart baserad på kostnaden för avfallshanteringen och inte 
inköpspriset.   Slutsatsen från anlysen visar att användning av cellplast hade gett mycket 
större klimatpåverkan jämfört med stenull hade det inte varit lönsamt att då använda sig 
av detta med hänsyn till miljön.  
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6.6 Svanens påverkan 
Studien visar att Svanens poängkrav försöker få entreprenören att använda sig av 
återbrukade och återvunna produkter. Detta visar att Svanen till viss del kan påverka 
materialvalen, men produkterna ska fortfarande nå upp till de obligatoriska kraven. 
Svårigheten som vi har sett är att med användning av återbrukade produkter ska det 
fortfarande kunna garanteras att de obligatoriska kraven uppfylls.  
 

6.7 Framtida forskning 
Det hade varit av intresse att studera vilket byggskede som genererar mest byggavfall, 
detta är något som borde göras för att få förståelse varför det uppstår mest avfall i just 
det skedet och vad man kan göra för att förebygga det.  
 
I denna studie har Boverkets klimatdatabas använts för att beräkna klimatpåverkan på 
fyrautvalda material. En framtida studie som använder materialens EPD hade varit 
intressant att jämföra med vad som framkom i denna rapport. Detta också eftersom 
Boverkets klimatdatabas publicerades våren 2021 hade det varit intressant att se hur det 
skiljer sig gentemot EPD.  
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