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Sammanfattning 

Examensarbetet är utfört efter ett förslag från Skanska Hus med målsättningen att ta 
fram förslag till förbättringar av arbetsmiljön kring avfallshanteringen och med den 
kunna förbättra sorteringen av byggavfallet för att i slutändan kunna minska kostnader 
och få en bättre ordning på arbetsplatsen. 

Studien handlar om att jämföra två etapper som utfördes av Skanska med Riksbyggen 
som byggherre på Sandåkern i Umeå. Varför blev det mer avfall på den ena etappen 
än den andra? Vilka delar kan vi ta med oss till kommande projekt och vilka 
möjligheter bör vi hitta för att nå en ständig förbättring kring både arbetsmiljö och 
sortering av avfall?

Intervjuer ligger till grund för några av de slutsatser kring skillnaderna i 
avfallsmängderna på de båda etapperna och finns med som bilagor. (Bilaga 1, 5, 6)

Resultatet från de frågeställningar som ställs under inledningsdelen ligger till grund 
för ”Lätt att göra rätt” – mall. Tanken att mallen ska kunna bli en poster ute på 
arbetsplatsen i A3 storlek. Där presenteras små enkla tips om hur avfallsmängder kan 
reduceras och arbetsmiljön förbättras. Avfallsmängden kan minskas genom att sortera 
materialet på plats och endast försöka ha det mest nödvändiga kvar. Det ger en bättre 
överblick över vad som finns och material som går sönder eller minskas. Det är bra att 
använda tiden runt raster och luncher att frakta bort material i fodervagn Starke Arvid 
och ta med vagnen tillbaka efter rasten. Alla ska vara delaktiga i hur arbetsplatsen 
utformas och vilka rutiner som bör finnas. Det gör att alla blir mer engagerade för för 
gjorda överenskommelser. Att vara noga med säkerheten och arbetsmiljön, t.ex. 
genom att hänga upp kablar från golv och tak och täcka eventuella hål för undvikande 
av fallolyckor. Genom att sortera upp fraktioner väl sparar det pengar på 
eftersortering men även återanvändning av återvunnet material. Om alla håller 
städningen på en bra nivå minskar dammspridningen, oreda på arbetsplatsen och 
materialförstörelse som resulterar i ökad avfallsmängd.

Hanteringen av byggavfall kan förbättras med enkla och sunda medel, vilket skapar 
en tryggare arbetsmiljö och en lugnare arbetsdag. Genom dessa enkla små medel finns 
det både pengar att hämta, en miljö att rädda och en känsla av att komma hem hel och 
glad till sin familj i slutet av arbetsdagen. Det är något som vi alla vill uppnå, inte 
bara byggföretaget utan även individen som ska trivas med sitt arbete. 

Om vi slår våra kloka huvuden ihop så bygger vi en bättre och tryggare framtid för 
såväl naturen som individen.

Nyckelord: Arbetsmiljö, 5S, Natur, Byggavfall, Städning
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Abstract

On behalf of Skanska, the goal is to develop proposals for improving the work 
environment around the waste management to improve the sorting of construction 
waste to ultimately reduce costs and improve the order of the workplace.

The study involves comparing two construction stages erected by Skanska with 
Riksbyggen contracting Sandåkern in Umeå. Why was there more residue in the 
second stage than in the first? What can be useful for future projects and what 
opportunities should we create in order to reach a continuous improvement on both 
the working environment and sorting of waste?

Interviews are the basis for some of the conclusions about the differences in the 
amounts of waste at the two stages and are included as appendices, at the end of this 
thesis.

A combined result from the questions asked during the introduction has resulted in an 
"Easy to do right" - template. Where the idea is that the template is to become a poster 
at the workplace in size A3. The poster will contain small, simple tips on how waste 
can be reduced and the work environment could be improved. This can be achieved 
by sorting through the materials available on site and keep the necessary things, 
which will improve the overview of what is available and fewer materials would 
break or disappear due to a messy environment. It is good to use both breaks and 
lunches to dispose of materials with the “feed-cart” and bring the cart back after the 
break. Let everyone participate in how to developing the workplace and what kind of 
daily routines it should have. It makes everyone become more committed to keep on 
doing it. A cable that hangs down from the ceiling or the floor could cause an injury, 
this need to be taken care of by securing it so no one will get hurt. Holes that may 
exist should also be covered so that no one will trip and fall. Sorting out the fractions 
will save money since then the waste company doesn’t have to charge extra for their 
sorting of the recycled materials. When everyone keeps a high level of cleanliness it 
reduces the spread of dust, clutter in the workplace and prevents materials from 
getting destroyed which would result in an increased amount of waste.

The management of construction waste can be improved with simple and sound 
means, which will create a safer work environment and a quieter life. Through these 
small, simple means there is both the environment and money to save and a sense of 
coming home healthy and happy to ones family at the end of the work day. It is 
something that we all want to achieve, not only construction companies, but also 
individual to be happy with their work.

Let's put our heads together and build a better and safer future for both nature and the 
individual.

Keywords: Working environment, 5S, Nature, Construction Waste, Cleaning



III

Förord

Detta examensarbete avslutar mina studier på Högskoleingenjörsutbildningen 
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Umeå Universitet. 
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Författaren vill tacka examinator Erik Näslund och handledare vid Umeå universitet 
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Terminologi

5S Fem stycken S som uttrycker olika budskap.
Sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana. 

APD-plan Dispositionsplan för arbetsplatsen

Ballast Krossat berg blir till grus

BASTA Programmet som hjälper byggbranschen att fasa ut farliga material och 
ämnen från byggindustrin.

BOA Boarea

BTA Bruttoarea

Byggherre Företag eller person som utför eller låter någon annan utföra en          
Byggnation

Fraktion En uppdelning av olika material, sopor, som återvinns i en 
återvinningsstation.

Incitament Belöning till någon eller något för att få den att utföra en uppgift eller 
att lära sig något. Arbetsrelaterat kan det vara i pengar i form av påslag 
på lönen. 

Inerta massor Material t.ex. betong, tegel, asfalt. Sådana material som inte brinner 
eller löses upp. Sorteras även upp som fyllnadsmassa.

JIT Just-in-Time. Smidiga leveranser av varor på just den tiden som den 
ska användas.

Källsortering Sortering av material (avfall) som ska slängas

Prefabricering Delar som är tillverkade på annan plats innan leverans ut till projektet. 
Förtillverkning.

SDB Säkerhetsdatablad

TFE Tillämpad fysik och elektronik

TPS Toyota Production System filosofi

UMU Umeå Universitet

VSAA Vårt Sätt Att Arbeta
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1. Inledning

Kapitlet beskriver bakgrund och syfte till examensarbetet, målet med uppgiften, vilka 
examensarbetet berör, med dess avgränsningar, samt vilka metoder som behövts för 
att få fram resultatet. 

1.1. Bakgrund
Skanska behövde hjälp med att jämföra två av sina projekt på Sandåkern, Umeå där 
de ansåg att avfallshanteringen skilde mycket i mängd och ville få en förklaring på 
problemet samt hitta en lösning. Projektet låg på samma område och uppfördes i två 
olika etapper, båda med Riksbyggen som byggherre. Skanska hade fått 
totalentreprenaden. Den ena etappen hade nästan dubbelt så mycket avfall som den 
andra etappen, trots att projekten var av liknande storlek. Genom att belysa vilka 
problem som fanns i dessa projekt kommer examensarbetet att presentera en idé som 
kan komma att användas i andra byggprojekt. 

Avfallshanteringen i byggproduktion ingår som en del av kostnaden för projektet som 
går att minska. Det skulle kunna hanteras på ett bättre sätt och pengarna avsättas till 
något mer användbart. Hanteringen av byggavfall har samband med arbetsmiljön. Vid 
en ren byggarbetsplats är det troligt att trivselnivån är högre och att det är en säkrare 
arbetsplats, genom att t.ex. material och verktyg inte ligger i vägen för någon.

1.2. Syfte
Syftet är att kunna ge byggproduktionen riktlinjer och en manual för avfallshantering, 
för att därigenom hanteringen av byggavfall ska kunna minskas och en större 
lönsamhet uppvisas. Syftet är även att kunna visa paralleller mellan bra 
avfallshantering och god arbetsmiljö. 

1.3. Mål
Målet är att identifiera fel i etapp 1 och etapp 2 som ska kunna undvikas i andra 
projekt inom Skanska. En mer överskådlig mall i A3-format kommer att vara ett 
resultat som kan anpassas till andra byggarbetsplatser och förbättra arbetsmiljön kring 
avfallshanteringen och bidra till att minska mängden avfall.

1.4. Frågeställning
1. Hur kan Skanska Hus Norr minska byggavfallet?
2. Hur kan byggavfallet separeras?
3. Hur kan arbetsmiljön i avfallshanteringen förbättras ute i produktionen?

1.5. Avgränsningar
Examensarbetet kom att innefatta två etapper på Sandåkern som Skanska byggde på 
uppdrag av Riksbyggen som beställare och byggherre. De resultat som kommer att 
redovisas ska ligga som underlag vid nyproduktion och ombyggnationer. 
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Ackordet, lönesättningen, kommer inte att behandlas utom i fråga om städ och 
sortering. Några ekonomiska beräkningar om det är ekonomiskt fördelaktigt för 
byggprojekten kommer inte att utföras. Ragn-Sells är det avfallssorteringsföretag som 
arbetade för Skanska på etapp 1 och etapp 2 under större delen av projektet. Därför 
kommer examensarbetet att fokusera på Ragn-Sells och inte några andra 
avfallsentreprenörer.  

1.6. Målgrupp
Den målgrupp som examensarbetet först och främst ska nå ut till är Skanska Hus 
Norr. Examensarbetet kommer även att finnas tillgängligt för studerande inom hus 
och anläggning på universitet och högskola. Skanska Sverige AB har själva ett internt 
erfarenhetsåterföringsprogram som heter Vårt Sätt Att Arbeta (VSAA) och 
förhoppningsvis kan det här examensarbetet bli ett komplement till VSAA och spridas 
vidare till andra regioner inom Skanska. 
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2. Metod och genomförande

Studien baseras på data som har tagits fram från Skanska Sverige AB, Ragn-Sells, 
företagshemsidor och tidigare examensarbeten. Intervjuer har utförts med personer 
involverade i både etapp 1 och 2 för att belysa problem med avfallshantering samt 
kunna hitta nya lösningar till förbättringar. Dokumentation om sorterat avfall kommer 
från Ragn-Sells, Allmiljö och Skanska Mark. Kapitel fyra kommer att visa 
skillnaderna mellan etapperna avseende avfallssortering och mängd samt 
övergripande om typen av projekt. Valet att jämföra två etapper berodde på att de låg 
tomt mot tomt och var nästintill identiska med varandra. Resultatet från Skanskas sida 
visade att skillnaderna i avfall var mycket olika. Det låg i Skanskas eget intresse att 
hitta en lösning kring mysteriet och att kunna hitta en förbättringsmetod för 
avfallsminskning och arbetsmiljöförbättring. Intervjuer kom att ligga som grund för 
många slutsatser till varför avfallshanteringen blev som den blev. Intervjuerna bidrog 
till nya fakta som är av avgörande betydelse för resultatens tolkning. Det gjorde att 
ytterligare data kunde samlas in och resultatet av den totala mängden avfall blev mer 
rättvisande. Med hjälp av intervjuer kom det även fram hur hanteringen av materialet 
varit på de olika etapperna, hur leveranser hade skett men även hur logistiken 
gällande upplag för att material inte skulle skadas. Resultatet utifrån 
avfallsentreprenörernas listor kunde bättre tolkas med hjälp av data från intervjuerna. 
Intervjuerna dokumenterades med hjälp av anteckningar samt inspelning. 

2.1. Validitet
Intervjufrågor som är ställda under examensarbetet är testade på personer inom 
byggproduktion på ett annat byggföretag för att justeras så förståelsen av frågorna 
skulle öka samt att frågorna inte skulle bli ledande. Litteratur, tidskrifter och 
internetsidor som använts som underlag har noga valts ut utifrån bedömd 
tillförlitlighet och blivit rekommenderade från svensk byggtjänst. Mängden data som 
samlats in från de olika avfallsentreprenörerna har sedan sammanställts och fördelats 
på antal kvadratmeter boyta för de två etapperna för att kunna få en bättre bild över 
skillnaderna i avfallet.

2.2. Reliabilitet
De frågor som ställdes i de intervjuerna var ställda öppna för att det skulle ge en 
verklighetstrogen bild. De ställdes med hänsyn till arbetet kring Skanskas projekt på 
Sandåkern etapp 1 och etapp 2. Många av de frågor som ställdes kunde stärkas av 
dokumentation given från Ragn-Sells, Allmiljö, Skanska Mark och 
Skanska One (Skanskas intranät). Under intervjuerna framkom det att det fanns andra 
aktörer förutom Ragn-Sells som fraktat bort avfall från arbetsplatsen. Den 
informationen var tidigare inte känd för Skanska som ansåg att avfallet misstämde 
stort mellan de två projekten. Ju mer information som framkom, desto mer data kunde 
sammanställas. Insamlade data skickades via e-mail från avfallsentreprenörerna. Den 
information som var svår att få tag var exakta massor som gått med Skanska Mark, 
deras inerta massor. Det slutliga resultatet visade att mängden avfall inte skilde sig i 
den utsträckning som tidigare hade framkommit.
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2.3. Metodkritik
Intervjuerna var av stor vikt för resultaten. De svar som gavs bidrog till en klar bild 
över inställningen till avfallshanteringen och även hur allt material förvaras på varje 
projekt. Förvaringen kan både förklara viss arbetsmiljö och vara svar till ökning av 
avfall. Det hade varit önskvärt att fler intervjuer hade kunnat genomföras. Såväl tid 
som tillgänglighet av personer som varit delaktiga i både etapperna var begränsad. 
Det innebar svårigheter att göra jämförelser mellan etapperna. 

2.4. Forskningsmetod
Examensarbetet baseras på kvalitativ forskningsmetod bestående av intervjuer. 
De intervjuer som genomförts har begränsats genom ett fåtal deltagare på grund av 
brist på folk som deltagit i båda etapperna som skulle jämföras. Kvalitativ forskning 
baseras på ord framför siffror. I de intervjuer som gjordes framkom viktig information 
som inte hade kunnat fås på annat sätt. Genom att den informationen framkom under 
intervjuerna kunde vidare forskning ske. Forskning genom att samla in data i siffror 
kring avfallsmängder som slängdes hos olika avfallsentreprenörer. Data som samlats 
in möjliggör en tolkning av deltagarnas miljö och deras verklighet. 

2.5. Litteraturgenomgång
Examensarbetet försöker ge en helhetsbild utifrån litteraturstudier och hur Skanska 
jobbar med sin avfallshantering enligt deras egna dokument. 

2.6. Datainsamling 
De intervjuer som genomfördes valdes att utföras med en person från vardera position 
i ledet ute i produktionen. En yrkesarbetare, arbetsledare och en platschef intervjuades 
och de var mer eller mindre med under hela etapp 1 och 2. Att en från vardera 
yrkeskategori kunde delta i intervjuer var viktigt för att få med olika uppfattningar 
kring avfallshantering ute i byggproduktion. 
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3. Teori

Kapitlet hanterar lagar som byggindustrin ska följa vid byggnationer och vad deras 
ansvar är mot naturen. Hur fungerar vårt slit och släng system idag och vad ska 
prioriteras och hur ska allt slängas och var ska det slängas.
Kapitlet kommer även ta upp olika förhållningssätt kring arbetsmiljö och 
avfallshantering ute i produktionen. Vad bör man tänka på för att allt och alla ska 
trivas?

3.1.  Lagtexter
I miljöbalken och avfallsförordningen regleras avfallshanteringen. 

3.1.1. Miljöbalken (1998:808) [1]
Vår natur ska må bra och mår vår natur bra, mår människorna bra. Här vilar de lagar 
gällande hur vi får handskas med avfallet och att vi ska ta reda på de avfall som kan 
vara till skada om de kommer ut i luft eller jord. Skanska vill ligga i framkant 
gällande bra miljöhantering och gör det genom att ständigt fylla i BASTA 
programmet. De produkter som finns på arbetsplatsen eller produkter som skall köpas 
in, dokumenteras i BASTA. BASTA är ett webbaserat program som har syftet att 
hjälpa bland annat byggföretag att kunna ta reda på om deras material de bygger med 
innehåller giftiga ämnen. På denna webbaserade sida söks ett material upp i sökfältet 
och där visas en indikation om det finns farliga ämnen i produkten, om den håller på 
att fasas ut eller om den inte får användas alls. 
Vid start av ett byggprojekt görs en inloggning och varje material dokumenteras och 
en loggbok skapas, som blir ett dokument lätthanterligt att kunna visa upp för 
beställaren vid eventuella frågor. När BASTA används är målen för ett giftfritt 
byggande inom räckhåll [28]. Alla byggföretag måste källsortera olika fraktioner och 
i lagen framkommer det även varför och hur vilket framgår av Bilaga 8.

I Bilaga 8 återges vissa avsnitt i miljöbalken och avfallsförordningen. Avsikten är att 
ge insikt i regelsystemet innan man tar del av rapportens innehåll. 

3.1.2. Avfallsförordningen (2011:927) [2]
I Bilaga 9 återges även några utdrag från avfallsförordningen som har stor påverkan 
på byggföretagens avfallshantering och sortering. Avsikten är även här att ge bra 
grund innan man tar del av resterande rapport.

3.2.  Avfallstrappan
Avfallshierarkins prioriteringsordning [3]:

 Avfallsminimering
 Återanvändning
 Materialåtervinning
 Energiåtervinning
 Deponering



9

För att förklara i klartext så ska det först och främst ses över hur människan 
konsumerar både som privatperson och som företag. Avfallstrappan riktas mot 
företag, att de ska se över hur många procent spill som beräknas utöver det beställda 
materialet till byggarbetsplatsen. Företagen ska återanvända material som blivit över, 
till nästa byggprojekt eller nästa byggnad. Metoden gör att det inte behöver beställas 
lika mycket material som det var tänkt från början. Går det inte att återanvända på det 
befintliga projektet eller flytta över till nästkommande projekt bör företaget återvinna, 
sortera ut de olika fraktioner som finns för att hjälpa både naturen och klimatet. 
Genom att återvinna fraktioner ger det tillbaka energi genom förbränning som ger 
värme till hus och hem. När allt det här är gjort och det inte går att sortera ut mer till 
någon återvinning eller återanvändning blir det resterande deponi.

Deponin läggs på soptippar i olika celler, fraktioner, för att underlätta för företaget, 
om forskningen kommer fram till någon metod att kunna återvinna någon av de 
fraktioner som deponeras i dagens läge. Det är lättare för dem att ha allt separerat och 
de kan då gräva upp den cellen med den fraktionen för att kunna ta vara på den i en 
återvinning [4].

Skanska har haft som mål att på kort sikt, fram till 2010, nå en deponi på högst 10 
viktprocent av sitt byggavfall från nybyggda hus och bostäder. År 2010 var det många 
projekt hos Skanska Sverige AB som klarade av att nå ända ner till 
max 5 viktprocent som gick till deponi. De byggarbetsplatser som nådde målet var 
deras så kallade Gröna arbetsplatser [5].

3.3.  Fraktioner
De olika fraktionerna som ska sorteras i de containrar som ska finnas ute på 
byggarbetsplatsen tas upp på ett gemensamt möte innan byggnationen påbörjas. 
Det åligger byggentreprenören att kalla till möte för att definiera de fraktioner som 
kan tänkas komma under byggets tid. Under byggnationen finns det även möjlighet att 
ändra fraktionerna på de containrar som står på plats om någon fraktion minskar och 
en annan ökar. Vid startmöte tillsammans med avfallsentreprenören delas det ut en 
lathund för respektive hantverkare. För att underlätta arbetet i avfallssorteringen. På 
denna ”Sorteringsguide för byggen” tas upp fraktioner som: trä, plast/emballage, 
brännbart, deponiavfall, skrot & metall, fyllnadsmassor, elavfall, farligt avfall och 
gips. Under varje rubrik finns det olika exempel på de avfall man stöter på under 
byggnationen för att lättare kunna utesluta vilken fraktion materialet ska kastas i [7].

Många byggarbetsplatser har inte tillgång till vare sig stora ytor att bygga på eller yta 
runt byggprojektet, vilket kan medföra att fraktionerna måste dras ner i antal. Det kan 
vara svårare för de mindre projekten som ombesörjer t.ex. byggservice där de 
renoverar och bygger om projekt [9, s.11].

Har projektet en mindre yta för uppställning av containrar finns det några olika 
möjligheter, exempelvis att ställa upp mindre kärl och öka antalet hämtningar från 
avfallsentreprenören. Det går även att samtala med avfallsentreprenören gällande 
möjligheten att köpa tjänster som övervakning av sorteringen på plats för att undvika 
överfyllda kärl. Däremot finns det en basnivå gällande källsorteringen och antal 
fraktioner ett projekt ska ha. Denna basnivå innefattar följande fraktioner: 

 Trä
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 Brännbart
 Gips
 Farligt avfall
 El-avfall
 Skrot och metall
 Plast för återvinning
 Fyllnadsmassor
 Deponi (utsorterat) eller Blandat avfall (som kräver eftersortering av 

avfallsentreprenören)

Skulle det mot förmodan inte gå att sortera i fraktioner som upprätthåller denna 
basnivå krävs det en bra motivering [11].

3.3.1. Varför är det viktigt med avfallssortering?
I början på 1960-talet började det bli väldigt vanligt med ”slit- och slängprincipen” i 
hopp om att det skulle öka konsumtionen vilket leder till ökad tillväxt. Människorna 
har på senare år förstått att det som slängs både hos den privata konsumenten men 
även i näringslivet är något som ofta går att använda igen. Många anser dock att om 
något går sönder eller blir förstört går det att köpa nytt. Vissa material går att använda 
till något annat ändamål än tidigare. Ute på byggarbetsplatser ska källsortering ske, 
men även inne på kontoret. På kontoret finns papper men även datorer. Istället för att 
skriva ut ritningar varje gång är det bra att visa det på en dator eller projektor för att 
sedan gå ut på plats. Varje ton papper som samlas in sparar 14 träd i skogen. Varje år 
slänger i genomsnitt en människa i Sverige ca 247 kg papper som i sin tur blir ett 
resultat av 3,5 träd per människa. För att producera en ny pappersprodukt går det åt 
tre gånger mer energi och råvaror men även mer utsläpp och det hamnar på en nivå av 
fem gånger så mycket mer än med returpapper. Olika metallprodukter som 
återanvänds går också att smälta ner för att kunna användas på nytt igen, istället för 
att bryta metallerna i gruvor [8].

De miljöpåverkningar som minskas genom att avfallssortera är många. Metall 
återanvänds på samma sätt som betong. Betong krossas och blir till ballast och 
besparar naturen från resursuttag och färre berg behöver krossas. Träreglar som 
används igen sparar på träd och timmer men även själva processen till att tillverka nya 
reglar [9, s.55].

Några skäl till att värna om vår källsortering kring avfall är att det blir mer sorterat 
och städat där vi arbetar. Genom att få kunskap om vad som händer med både 
människan och naturen ökar förståelsen för att källsortera och ett driv skapas. 
Används även rätt personlig skyddsutrustning när materialet ska tas omhand och 
byggas med undviker personalen även att bli skadad. Risk för skada och ohälsa är mer 
vanligt vid hantering av farliga ämnen och avfall. Ökar sorteringen, minskar deponin, 
vilket gynnar miljön genom att ta reda på de resurser som förr slängdes till deponi, 
då fler resurser var tvungna att brytas från naturen för att klara av allt 
nyproducerande. Används fler fraktioner vid sorteringen blir kostnaden mindre då 
sorteringen inte behöver göras avfallsentreprenören. Deponi är kostsamt och belastar 
ekonomin hos byggföretaget och för dem som ska sortera på avfallsstationer och för 
miljön. Finns tydliga riktlinjer och hjälpmedel för att sortera rätt och hålla ordning 
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kring arbetsplatsen, finns goda möjligheter till ett mer effektivt arbete, trevligare 
arbetsmiljö och mer arbetsglädje hos människorna på arbetet [13, s.34].

3.3.2. Vad händer med byggavfallet?
Några exempel på vad som händer med byggavfall är följande:
Träregel  Flisas och säljs vidare men kan i vissa fall användas som ”förmån” till de 
som arbetar på projektet.
Konstruktionsstål  Återvinning som metall och tas omhand för att göra ny metall.
Betong  Kan krossas, det är dock ovanligt. Kommer troligtvis att bli mer krossning 
för att kunna ta vara på armeringsjärnen inne i betongen. Resterande går som 
fyllnadsmassor och kan återanvändas [9, s.54].

Det finns även möjlighet till återvinning av gipsspill som kommer från nyproduktion, 
ombyggnationer och byggservice genom att skicka tillbaka det till producenten.
De tar hand om materialet som är till 100 procent användbart att återvinnas tillbaka 
till nya gipsskivor [10].

Gipsen behöver däremot vara torr och ren från rester av andra material t.ex. lim. 
Plasten är något som också går att återvinna och kan bli nya produkter av samma 
utförande som tidigare [13, sida 39]. Om man i början av ett projekt måttbeställer 
gipsskivor minskas spillet. Väderskyddade skivor kommer direkt med leveransen och 
på så sätt minskar riskerna att de drar åt sig fukt ifall regnet kommer innan presenning 
läggs över [11].

Vid alla leveranser till arbetsplatsen kommer det dagligen pallar som materialet står 
staplat på. För de pallar finns det ett bra fungerande retursystem där entreprenören får 
betalt för mängden tillbakaskickad returpall. Det minskar avfallet i trä containern 
samt spar vår natur genom att inte behöva ta ner mer skog. Vid returer godtas även de 
trasiga pallarna i pantsättning. Det är viktigt att skicka all den pall som går att 
returnera och inte enbart de hela och fina. Avfallet i form av pallar sparar även plats 
på bygget eftersom de blir hämtade för retur och står inte och tar upp onödig arbetsyta 
under en längre tid. Det blir även billigare eftersom pengar återfås och man behöver 
inte betala avfallsentreprenören dyra pengar genom att slänga materialet i 
träcontainern [12].

3.4. 5S och Lean production
De fem S:en står för sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana. 
Det ger ett totalt uttryck för tidsbesparing, ökad effektivitet med högre samverkan och 
en bättre och säkrare arbetsmiljö. 5S är en del av Lean production filosofin och vill 
framhäva ordning och reda på arbetsplatsen. Det Lean vill göra är att lägga fokus på 
det som är viktigast för kunden vilket är att arbeta och minska eller helt och hållet få 
bort slöseri med aktiviteter och resurser. Lean handlar om effektivisering, en ständig 
förbättring inom produktionen och en respekt för individen genom att låta alla vara 
delaktiga och på det sättet skapa ett engagemang hos alla på arbetsplatsen. Lean är ett 
tänkesätt som kan definieras, genom att skapa högre effektivitet vid framtagandet av 
produkten, respektera varandra på arbetsplatsen, genom att låta alla vara delaktiga och 
skapa ett engagemang samtidigt som produktionen ska ständigt förbättras och bättre 
metoder hittas [29]. Det gäller både ute på byggarbetsplatsen och inne på kontoret och 
det är extra viktigt att yrkesarbetarna har en ledning som är engagerad, dagligt aktiv 



12

och ger tålamod och tid till att kunna få 5S att bli ett med vardagen ute i produktion 
för att det ska kunna ge nytta. Att 5S enbart skulle handla om att städa är fel men det 
handlar om att få in ett mönster hos alla och att skapa vanor och på det sättet blir det 
ständiga förbättringar på arbetet. Om problem skulle uppstå under tiden eller risker 
dyka upp efter att systemet har satts i bruk, blir det lättare att lösa dem genom att alla 
strävar mot samma mål. Resultat nås om alla har fått vara med och tagit fram dessa 
strukturer som finns på arbetsplatsen och varit delaktiga var material och verktyg ska 
förvaras. När dessa strukturer har fallit på plats är det lättare att hålla de lagar och 
regler som finns med arbetsmiljö. Följande information är i huvudsak hämtad från 
Prevent – Arbetsmiljö i samverkan [13].

Vad innebär de fem S:en?

 Sortera – Välj en arbetsyta. Samla alla inblandade och sortera utifrån det som 
alltid ska användas till det som används nu och då. Det som alltid används ska 
vara kvar och på plats medan det som används nu och då ska finnas lätt till 
hands men behöver inte finnas på just denna yta. De verktyg eller material 
som verkligen inte kommer att användas ska inte finnas kvar på stationen utan 
flyttas till förråd. Ta tag i de risker och brister som finns kring arbetsmiljön 
redan här och red upp dem. Finns det verktyg eller redskap som inte fungerar 
ska dessa åtgärdas eller ersättas med fungerande.

 Systematisera – När alla redskap är sorterade utifrån vad som ska behållas 
och inte, ska dessa redskap finnas på en given plats. Det är viktigt att alla i 
arbetslaget kommer överens om var allt ska vara. Något som låter logiskt för 
den ene behöver inte vara det för den andre. Verktyg och redskap ska märkas 
upp samt rengöras när de är färdiganvända. När man är färdig med verktyget 
ska det hängas/läggas tillbaka på den plats som finns uppmärkt.

 Städa och hålla rent – Verktyg ska inte behöva sökas över hela arbetsplatsen 
utan de ska vara lätta att hitta på de markerade platserna. De ska kunna 
användas direkt när den förre användaren rengjort och städat. Det är viktigt att 
nivån sätts inom gruppen på hur städat och rengjort det bör vara. På så sätt 
upptäcks fel snabbare och kan åtgärdas tidigare. De bakomliggande orsakerna 
till varför det blir stökigt och orent ska utredas för att underlätta 
problemlösning.

 Standardisera – Arbetslaget ska diskutera fram det arbetssätt som passar alla 
och på så sätt få fram en standard som underlätta vardagen. Det kommer då att 
resultera i bättre ordning, att det blir rent och snyggt genom städning och 
slutresultatet blir en bättre arbetsmiljö för samtliga. Det blir ett bättre 
underhåll av maskiner och med denna utgångspunkt går det bara att bli bättre 
och ständigt söka nya förbättringspunkter. Det är viktigt att vara noga med att 
dela på ansvarsområden och att alla är med på vad var och en ska utföra. Att ta 
fram checklistor för hur något ska utföras kan vara en bra hjälpreda men även 
att ta foton på arbetsstället för att ”så här stod allt från början och så här ska 
det stå i slutet av dagen”.  Viktigt är att alltid tänka på att förbättra sin och 
andras arbetsmiljö.
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 Skapa vana – Få de fyra första S:en att sitta i ryggmärgen men sök alltid efter 
att kunna göra lite bättre. Se över checklistor så att de följs, ta som vana att 
alltid städa lite varje dag. Håller nivån på städningen varje dag blir det en 
trivsammare miljö och alla ser att det finns struktur och kanske tar lärdom av 
arbetsplatsens ordning och reda. Gör uppföljningar av dessa 5S att de följs och 
var inte rädd att ta upp fel och brister, men även förslag till förbättringar så 
bristerna minskar och möjligheterna ökar. 

Lean production fokuserar på att alltid ha kundens behov i fokus då det är kunden 
som i slutändan kommer att betala för produkten. Kunden betalar för produkten som 
ska omfatta de delar kunden verkligen vill ha och inte den del som kunden inte är i 
behov av.  Det innebär en kostnad för företaget. Detta sammanstrålar med de 
fem S:en där städning ingår och genom att det hålls rent och snyggt ökar kvalitén och 
produktionen får en högre standard samtidigt som produktionen får lägre kostnader 
och produktionstiden minskar. Ett av Leans mål är att behålla kvalitén men med 
mindre arbete. Lean härstammar från Toyota Production System (TPS) filosofin som 
utgår från två grundpelare för produktionen varav en är: Just-in-Time (JIT). 
JIT är väldigt användbart och till en stor hjälp att hålla nere lager platser eftersom det 
innebär att produkter, material och delar kommer att finnas på den rätta platsen vid 
den rätta tidpunkten. Flyter arbetet på utan oförutsedda störningar och varor och 
leveranser kommer på planerade tider behöver inget stå ute och riskera att bli förstört 
utan allt material kommer till användning direkt. Lean är fokuserade på att få rätt 
material till rätt ställe, på utsatt tid och att rätt mängd kommer med leveransen för att 
kunna få det bästa flödet på arbetet. Det är grunden till JIT- leveranser. På det sätt 
minskar produktionen sitt avfall samtidigt som arbetslaget blir mer flexibelt och 
slipper enbart släcka bränder i hopp om att arbeta tillbaka tid som gått förlorad. 
Lean har sitt fokus på att få en så stor produktion som möjligt till lägsta kostnad [14].

Toyota Production Systems andra grundpelare är ständiga förbättringar som 
genomförs genom att upptäcka fel och problem. När problem uppstår måste det 
utredas vad källan till problemet eller felet är. Det är av stor vikt att se problemet med 
egna ögon istället för att förlita sig på information som kommer från någon annan och 
på det sättet ökas förståelsen för problemet och en lösning är lättare att finna. 
Därför krävs det engagemang på kvalitetskontroller på produkterna som 
produceras [30].

Fördelarna med att använda 5S som är en del av Lean som i sin tur är en del av TPS 
är att:
- kvalitén på slutprodukten är bättre
- produktionskostnaderna hålls nere 
- JIT-leveranser som ger färre väntetider samt material behöver inte stå ute och bli 
förstörda
- miljön tas på stort allvar med att material ska återvinnas och återanvändas på ett bra 
sätt
- kunden och medarbetarnas säkerhet är av stor vikt
Dessa punkter tillsammans med ständig förbättring inom produktionen och kunna 
finna fler smarta lösningar ger ett produktivt och attraktivt företag [31].
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3.5.  Arbetsmiljö
Följande information är i huvudsak hämtad från Arbetsmiljöverket – Säkrare bygg- 
och anläggsarbete [6]. Om en arbetsplats har god planering och projektering minskar 
risken för arbetsplatsolyckor och arbetsmiljön blir bättre. Däremot ökar riskerna med 
alltför pressade tidsplaner vilket medför mindre tid för planering och mer stress för 
dem som utför arbetet. Det återspeglas i fler olyckor, sjukskrivningar och sämre 
ekonomi, vilket kan leda till en ond spiral. Blir det en spiral av glädje vänder snurran 
och det blir färre olyckor, bättre ekonomi, färre sjukskrivningar och effektivare 
byggproduktion. 

För att uppnå en bättre arbetsmiljö ska en dispositionsplan för arbetsplatsen finnas. 
Där tas det upp placering av byggbodar, verkstäder, upplag för material och 
transportvägar för bilar osv. Det ska även vara uppmärkt var entreprenadsgränsen 
ligger för att underlätta utförandet av stängsel- och grindetablering runt området så att 
tredjeman inte riskerar att komma in. Det underlättar många arbeten och arbetsplatsen 
blir en mer trygg och säker miljö.

Arbetsmiljön hänger samman med hur arbetsplatsen är iordningställd. Är det ordning 
och reda där arbetet ska utföras, samt transportvägar och leder undanstädat från 
material och verktyg, blir området mer lättöverskådligt. Det blir en säkrare miljö att 
arbeta på eftersom risken för att snava minskar och material blir inte förstört. 
Ibland är det svårt att själv se sina egna riskområden. Då är det en fördel att ta in ”nya 
ögon” på arbetsplatsen för att få en ny vinkel. Det gör entreprenaden genom att ha 
regelbundna skyddsronder, två-fyra ggr/månad som är en del av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Skyddsronderna innebär att arbetsgivarrepresentanter tillsammans 
med skyddsombud går ut på arbetsplatsen/-erna för att bedöma risk såväl ur ett fysiskt 
som psykosocialt perspektiv. Skyddsronderna ska alltid protokollföras. Protokollet för 
ronden kopieras och anslås på väl synliga platser för berörda. I protokollet finns 
checklistor anpassat till de arbetsplatser byggnationen befinner sig på. När ronden är 
färdig får alla en överblick av vad som bör åtgärdas och när det ska vara åtgärdat, så 
som städning och dammsugning på arbetsplatsen, upphängning av kablar från golv, 
komplettering av skyddsräcke osv. I och med det blir det lättare att vistas på 
arbetsplatsen och arbetsmiljön förebyggs. Det underlättar att hitta de verktyg eller 
material som behövs för att kunna bygga. I sin tur ger det bättre avfallshantering då 
mindre material försvinner eller går sönder.
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4. Skanska Hus Norr

4.1. Skanska Sverige AB
”Skanska Sveriges vision är att vara en förebild i svenskt näringsliv och ledande vad 
gäller arbetsmiljö och säkerhet” [20].

Skanska Sverige har 11 000 medarbetare och Skanska AB har världen över närmare 
58 000 [16]. Skanska har sin egen miljömärkning av sina arbetsplatser som kallas 
Grön arbetsplats, de ska använda sina resurser på ett sätt som gynnar miljön och även 
använda olika förbättringar kring miljön på sina kontorsbyggnader. Den Gröna 
arbetsplats märkningen gäller i två år från att den blivit godkänd [15].

4.1.1.  Miljömål och avfallshantering
Skanska har många mål som de vill uppnå och deras strävan är först och främst mot 
dessa [17]:

 Värna om livet – både om miljön och människan
 Agera etiskt och öppet – måna om ett bra arbetsklimat och att alla får säga sitt
 Bli bättre – tillsammans – en strävan om en ständig förbättring och att dra 

nytta av varandra
 Vid kundens sida – att hjälpa kunden nå sina utsatta mål

Målet att värna om miljön innebär att kunna genomföra ett projekt som inte kommer 
att göra någon större miljöpåverkan. Skanska ägnar stor tid till att försöka bygga så 
gröna byggnader som möjligt. Med gröna byggnader menas det att de inte ska 
påverka miljön i någon större utsträckning och det är något som fler och fler 
efterfrågar. Det gynnar i slutändan både Skanska själva och även kunden i frågan. 
Skanska vill bygga bättre än vad byggnormen kräver för nyproduktioner och 
renoveringar. Att bygga grönt anser Skanska inte behöver vara mycket dyrare än att 
bygga på ett traditionellt sätt. När produktionen väljer att bygga grönt kommer det att 
leda till större besparingar i pengar i längden eftersom kostnaderna för energi, 
avfallshantering och vatten kommer att bli billigare. 

Skanska har en medvetenhet om ändliga resurser och därför är det viktigt att bygga 
med material som kan hålla hela byggnadens livslängd. Vid återvinning ska det inte 
heller vara något problem eftersom materialet inte innehåller några farliga 
ämnen [19].

Skanska har som mål att ta bort alla farliga ämnen från sina byggnationer. Det är 
redan många av Sveriges ledande byggföretag som använder sig av de hjälpmedel för 
att hitta de farliga ämnen som byggs in i husen genom att alla material ska föras in i 
programmet BASTA. BASTA är ett program som hjälper till att kemikalievärdera alla 
material och kemikalier [18].
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4.1.2. Skanskas Gröna Karta
Skanska satsar högt och vill bli ännu bättre. De bygger redan flera projekt som 
omfattar grönt byggande men de vill fortsätta att minska påverkan på vår miljö och 
natur. Det gröna byggandet är så mycket mer än att bara bygga mer miljövänligt. 
Att bygga grönt är även hur materialet produceras, hur vi utvecklar våra projekt. 
Målet är att vara så nära noll miljöpåverkan som det bara går. För att lättare förstå det 
gröna byggandet har Skanska tagit fram den Gröna Kartan (se Figur 1 [21])

Fokusområdena på denna gröna karta är: energi, klimat, material och vatten. Material 
är rubriken för materialval, kemiska produkter samt avfall. Att välja ett material som 
håller hela livslängden på byggnaden är ett av målen. Materialet ska helst vara 
närproducerat för att göra så liten påverkan som möjligt på miljön genom transporter. 
De ska vara lätta att återvinna och innehålla så lite kemikalier som möjligt. Det gäller 
att både välja rätt material men även att tänka på mängden material som beställs. 
Beställs det för mycket material är det lättare att avfallet ökar och onödiga resurser tas 
ut. På de sättet går det att spara både på miljön och ekonomin genom att tänka rätt. 
Skanska arbetar aktivt med att driva materialhanteringen framåt och på de sättet kan 
de minska sina avfall. De har redan kunnat nå 0 procent i deponiavfall på vissa hus 
som är byggda och de är medvetna om att det går att göra det igen.
De tre färgnyanserna visar hur långt på skalan Skanska kommit eller tror sig komma 
på varje enskilt projekt. Slutmålet är så pass mörkgrönt som det går. Den beigea 
färgen indikerar start, där alla byggföretag ska ligga för att hålla sig till lagar och 
regler. Den ljusare nyansen av grönt indikerar bättre än vad standard vill att 
byggföretagen ska bygga medan mörkgrönt ligger på den nivån där miljöpåverkan är 
så pass nära Skanskas mål på nollvision som det går. Skanska byggde redan år 2012 
ett mörkgrönt bygge och påvisar alltså att det inte är en omöjlighet att få det att 
fungera [21].

4.2. Sandåkern, Umeå 
I Umeå har en ny stadsdel vuxit fram under de senaste åren och några av de största 
byggherrarna i Umeå stad har varit involverade. När väl all byggnation blir färdig 

Figur 1. Gröna Kartan 
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kommer det att finnas nästan 700 lägenheter på området. Sandåkern är med i 
utmaningen att kunna nå målet 200 000 medborgare till år 2050 [24].

Tidigare tillbringade många av Umeås främsta bolltalanger sin tid på dessa jordytor, 
med en vacker miljö som angränsar till Tvärån, därifrån de gröna 
balkongerna (se Figur 2 [25]). 

4.2.1. Etapp 1 och Etapp 2
Skanska hade i uppdrag från Riksbyggen som byggherre att bygga två etapper ute på 
Sandåkern. Detta var en totalentreprenad och Skanska har projekterat fram handlingar 

som därefter godkänts av Riksbyggen. 
Riksbyggen hade från börjat en 
riktlinje gällande antalet lägenheter 
som fick byggas på tomten. 
Anledningen till att tomten uppdelades 
i två etapper var för att minska 
försäljningsvolymerna, då 
försäljningen ska uppnå minst 50 % av 
antal lägenheter innan start för 
byggnation. Fördelningen av dessa 
projekt blev följande: 
Etapp 1 består av 35 lägenheter och är 
uppdelade på 3 byggnader som innehar 
en total BOA på 2829 kvm [23].
Etapp 2 består av 47 lägenheter och är 

uppdelade i 2 huskroppar som innehar en total BOA på 3698 kvm. Varje lägenhet 
har 2 balkonger på motsatta håll. Både etapp 1 
och 2 är i fördelade på fyra våningsplan medan fläktrum och förråd finns på det 
femte våningsplanet [22].

4.3. Erfarenhetsåterföring
Erfarenhetsåterföring inom Skanska grundas på att ta vara på och föra vidare den 
erfarenhet som finns inom företaget. På de sättet blir företaget mer konkurrenskraftigt 
och fler möjligheter att skapa ett framgångsrikt byggprojekt genom ekonomi, kvalitet, 
tid, arbetsmiljö och miljö. Erfarenheter får företaget bäst genom att föra kunskaper 
vidare till arbetskamrater, besöka andra arbetsplatser för att kunna få nya intryck och 
idéer. Vid varje projekt som byggs skapas nya erfarenheter och idéer. Metoder ses 
över och förbättringar utförs. Vid varje slutmöte dokumenteras dessa erfarenheter i 
protokoll. På det sättet blir kommande projekt mer effektiva [27].

Figur 2. Sandåkern, Umeå. Etapp 2 i 
bild och etapp 1 på innergården.
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4.4. Skanskas arbetsmiljöpolicy kring miljö, avfall och säkerhet
Skanska Sverige har en vision om att de vill vara en bra förebild för både andra 
byggföretag och andra branscher inom arbetsmiljö och säkerhet. Skanska ser med 
stort allvar på dessa två områden. De tycker att det är en självklarhet att alla som 
arbetar ska kunna komma hem efter jobbet och känna sig nöjda och belåtna, 
trygga och säkra. Alla ska få se sina familjemedlemmar i slutet av sin arbetsdag. 
Några större risker på arbetet ska inte finnas utan allt ska kännas tryggt. Skanska har i 
sin vision att det inte ska finnas några arbetsplatsolyckor på deras arbetsplatser. För 
att målet ska kunna uppnås krävs att alla som jobbar inom Skanska hjälps åt och tar 
sitt ansvar på alla områden. Skanskas arbetsmiljöarbete har några kännetecken som 
visas genom [20]:

 Tydlig struktur och systematik – kräver ständig förbättring, verksamheten 
ska visa framsteg, alltid förebygga ohälsa och skador. 

 Hög kompetens – alla medarbetare får hela tiden utbildningar så även om 
rollen ändras inom företaget ska kompetensen alltid finnas där för att kunna 
förbättra arbetsmiljöarbetet. 

 Stark säkerhetskultur – att tänka både på sig själv och våra medarbetare 
både i arbetet och på fritiden. 

 Överträffar externa krav – kunder och samarbetspartners ska ha höga 
förväntningar gällande vårt arbetsmiljöarbete. 

 Sprider sitt budskap genom samverkan – med hjälp utav alla som vi 
kommer i kontakt med utvecklar vi en bättre arbetsmiljö. 

Skanska gör regelbundet kontroller av risker ute på arbetsplatsen. De gör en 
riskbedömning så att de kan förebygga ohälsa och skador. För att alla ute på 
arbetsplatsen ska vara skyddade på ett bra sätt redan från början av arbetsdagen och 
även de besökare som kommer till byggarbetsplatsen sitter det en skylt vid infarten till 
området som påminner om den personliga skyddsutrustningen (se Figur 1 
[Bilaga 2]). 

Följande information är i huvudsak hämtad från Skanska Sveriges Ordnings- och 
skyddsregler. På Skanskas arbetsplatser ska alla hjälpas åt att städa inom sitt område. 
Genom att alltid plocka upp efter sig ser det snyggt och prydligt ut. Allt material som 
finns på arbetsplatsen ska förvaras lättåtkomligt och på den plats som är utmärkt. 
Material som kommer in ska stå så pass stadigt att det inte ska innebära risk att det 
kan falla och utgöra en risk för att någon gör sig illa eller att materialet förstörs. 
Det är extra noga med att alla framkomliga ytor som entréer, trappor, ställningar och 
alla ytor som kräver arbete är helt rena från material eller andra hinder som kan 
utsätta de personer som vistas där för en fara. Olika vägar på arbetsplatsen 
t.ex. utrymningsvägar, vägar för transport eller förbindelsevägar får aldrig under 
några omständigheter blockeras. Alla som befinner sig på arbetsplatsen blir i vissa 
perioder under arbetet ”hemmablind”. Det är lätt att missa vanliga säkerhetsproblem. 
Det är viktigt att alla hjälps åt att tala om brister runtikring arbetsplatsen. 
Brister skulle kunna vara dålig skyltning, att det saknas avspärrning eller att staketet 
inte sitter som det ska.
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Att bära den personliga skyddsutrustningen samt 
kunna legitimera sig är viktigt inom 
arbetsplatsområdet. För Skanska är säkerheten 
A och O. Den stärker arbetsmiljön som 
personalen vistas i och bildar en trygghet. På varje 
arbetsplats finns en skylt (se Figur 3 [Bilaga 2]) 
som innefattar alla detaljer som ska tänkas på 
innan personen kommer in på området. Om 
reglerna inte följs har personen inget på området 
att göra. Reglerna kan i vissa fall utvidgas om 
området är riskbedömt till att vara starka ljud, 
höga höjder, mycket damm med mera. 
Den personliga utrustningen kan då komma att 
kompletteras med hörselskydd, 
fallskyddsutrustning, andningsskydd eller att 
andra specifika arbetskläder kan behövas för ett 
visst moment.

För att göra arbetsplatsen till en bra arbetsmiljö är 
det även bra att se till att rökning endast sker 
utomhus på ett angivet område. På så sätt visas 
hänsyn mot allergiker samt att renligheten inom 
området blir bättre.

Viktigt att tänka på för elektriker är att kablar 
alltid ska täckas över och hängas upp. 
Underlåtenhet kan utgöra en fara för andra 
människor om det inte sköts på rätt sätt. 
Upphängning av elkablar ska vara en självklarhet 
för att undvika faran att snava. Det gäller 
självklart alla medarbetare som har med kablar att 
göra. Var och en ska alltid tänka på att hänga upp 
dessa efter sig. Det ska vara lätt att komma fram 
på byggarbetsplatsen utan några risker.

De kemiska produkter eller farliga ämnen som finns inom området får enbart 
användas om det är utfört en riskbedömning och att det finns ett tillhörande 
säkerhetsblad (SDB). Alla som arbetar med dessa farliga ämnen ska ha en utbildning 
kring dessa produkter och om någon underentreprenör kommer in med nya produkter 
måste de lämna in information kring dem till ledningen. Det ska alltid finnas en SDB 
för alla kemikalier på arbetsplatsen för att veta vilken typ av hälso- och miljörisker de 
för med sig. De som inte följer de regler som är fastställda får först ett personligt 
samtal (tillsägelse), därefter om de inte bättrar sig, får de både ett personligt samtal 
och en skriftlig varning. Fortsätter problemen måste personen ifråga avlägsnas från 
arbetsplatsen. Skulle det vara så att det som hänt varit väldigt allvarlig kan det bli 
omedelbar avvisning.

Figur 3. Påminnelseskylt vid entrén till 
byggarbetsplatsen. 
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5. Resultat

Inför byggnationens start ska det finnas god marginal för planering i syfte att minska 
avfallet från byggarbetsplatsen. Genom att måttbeställa gipsskivor går mindre spill till 
avfall. Även att beställa väderskyddad gips vid leverans minskar risken för denna att 
dra åt sig fukt och bli förstörd [11]. Vid god hantering av material och verktyg ute på 
arbetsplatsen minskar även risken att dessa antingen förstörs eller försvinner. Det är 
viktigt med god rutin och en välstädad arbetsplats för att lättare hitta det som söks och 
på det sättet spara tid och slippa söka större tiden av arbetsdagen. Desto fler moment 
av strul som infinner sig på arbetsplatsen och fler arbetstimmar som kan flyta förbi 
problemfritt, desto trevligare arbetsdagar och mindre irritation. De leder i sin tur till 
bättre arbetsmiljö och bättre effektivitet när det produceras och avfallet sorteras till 
rätta fraktioner.

De två etapperna på Sandåkern omfattade etapp 1 som bestod av 35 lägenheter och 
etapp 2 som bestod av 47 lägenheter. Alla huskroppar byggdes med fläktrum och 
tillhörande förråd på det översta planet i varje hus [25,26]. 

Skanska ville jämföra avfallsmängden mellan de båda etapperna. Initialt trodde man 
att avfallet var störst i etapp 2. När mer data samlats in visades det att avfallet 
visserligen var störst i etapp 2 men att skillnaden var betydligt mindre än vad man 
trott mellan etapperna. Tabell 1: Fraktion sammanställning av allt som slängdes från 
etapp 1 och etapp 2, en sammanställning av Bilaga 3 och Bilaga 4. 

[Tabell 1]
Fraktion Etapp 1 (ton) Etapp 2 (ton)

Aerosoler, brandfarliga 0,005 0,026
Aerosoler, ej lim, färg, 
bekämpningsmedel.

- 0,002

Batterier, blandat 0,014 0,003
Betong, armerad Skickat m. Skanska Mark 

uppgifter försvunna
48,350

Blandskrot (metaller) 4,850 12,090
Batterier, syra 0,017 0,005
Brännbart avfall, 
näringsliv

61,600 63,320

Deponi, utsorterat 21,420 24,120
Elektronik, sorterad 0,004 0,002
Färgburkar, LM-bas 0,006 0,134
Färgburkar, vattenbaserat 3,024 0,036
Förpackningar, tömda ej 
rengjorda

- 0,002

Gips 17,510 15,710

Glödlampor - 0,002
Inerta rivningsmassor, 
betong, tegel

- 31,480

Isocyanater (>90% 0,011 0,016
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fogskum)
Lim, LM, fast (lim, v-bas, fast) 0,110 0,008
Lysrör - 0,013
Lågenergilampor 0,005 0,002
Lösningsmedel, flyt, emb - 0,008
Papper, kontor - 0,162
Smörjfettsrester, blandat - 0,004
Spillolja, emb - 0,004
Träavfall, behandlat - 0,620
Träavfall, obehandlat, 
omålat

53,550 74,930

Totalt (ton): 162,126 271,049

BOA m2 2846 3749
BTA m2 4038 5233 

Totalt (ton/BOA):  0,057  0,0723
Totalt (ton/BTA):  0,040  0,0518

Förklaringar kring en del av de avfallsmängder där det skilde sig som mest mellan de 
två etapperna ex:

Aerosoler, brandfarliga – Avfall sparades från etapp 1 och slängdes senare på 
etapp 2. 

Batterier, blandat och syra – Vid start av etapp 1 slängdes de gamla batterierna till 
alla handmaskiner och byttes ut till nya som sen höll 
genom hela etapp 2. Batterier till handmaskiner väger 
betydligt mer än små AA- eller AAA- batterier.

Blandskrot (metaller) – Fraktioner tömdes men en del blev kvar för en sedan att 
tömmas under etapp 2.

Färgburkar, LM-bas – Det blev mer avfall från etapp 2 eftersom det projektet 
var större och behövde mer färg på både insida som 
utsida. 

Färgburkar, vattenbaserat – Anledningen till avfallsskillnaden var att traktorn som 
fraktade färgburkarna under etapp 1 tippade lasten och 
allt var tvunget att kasseras. Färgen gick till förbränning 
men metallen kunde tas omhand.

Gips – På etapp 1 blev mer material förstört pga dålig täckning 
och 2-3 gipsbuntar gick direkt ner i containern. Under 
etapp 2 blev hanteringen bättre och täckning med hjälp 
av väderskydd blev standard.

Glödlampor – De glödlampor som användes under den första etappen 
kunde återanvändas på nästa etapp för att sedan slängas. 
Om det under etapp 1 gick sönder glödlampor ansågs 
det vara bättre att slänga en större mängd när containern 
skulle slängas och inväntade avfall från etapp 2. 
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Inerta rivningsmassor, betong, tegel – Under denna fraktion slängdes allt på etapp 2 
inget på etapp 1. Det lagrades på sidan av och blev glömt bort tills allt skulle rensas 
från etapp 2, då slängdes det.
Lysrör – Lysrör var samma som för glödlampor. De kunde återanvändas till etapp 2.
Lösningsmedel, flyt, emb – Inget slängdes från etapp 1 utan sparades till etapp 2.
Papper, kontor – Papper var något som gick till återvinning under den första etappen 
utan det var under andra etappen som de bestämde sig för att återvinna det.
Smörjfettsrester, blandat och Spillolja – Allt slängdes och sparades till etapp 2.
Träavfall, behandlat och obehandlat – De behandlade träavfallet kan vara målat trä, 
trä med spik alternativt trä med betongrester. Behandlat trä är sällan rent trä. 
Mycket av det behandlade träet gick att återanvända tills de tillslut slängdes på 
etapp 2.

En av orsakerna till varför etapp 2 hade mer avfall än etapp 1 var att sorteringen blev 
sämre på etapp 2. Det fanns även mindre utrymme för containrar och mängden olika 
fraktioner minskades i etapp 2 eftersom ytan som tidigare fanns tillsammans med 
etapp 1 var borta när etapp 1 blev färdigbyggt. De ville slänga en större mängd än 
många små tömningar. Det debiteras en tömningsavgift för varje gång 
avfallsentreprenören kommer och gör en tömning från byggarbetsplatsen. 
Byggföretaget ansåg att det var bättre att ta en tömningsavgift för en större tömning 
än att tömma vid flera tillfällen annars skulle tömningsavgifterna ha blivit större än 
själva fraktionskostnaden. [Se bilagor från intervjuer]

Examensarbetet har både resulterat i en förenklad mall (se bilaga 7) utifrån teori, fakta 
och intervjuer som ska ge en hjälpande hand till yrkesarbetarna för att lättare kunna 
minska på byggavfallet och sortera det rätt. Det leder i sin tur till en trevligare vardag 
och förbättrar arbetsmiljön för alla inblandade. 
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Figur 4. Princip förslag 
till en A3 – poster ”Lätt 
att göra rätt” [Bilaga 7]

6. Resultat poster - Lätt att göra rätt

Lätt att göra rätt är en enkel mall (se Figur 4 [Bilaga 7]) där de viktigaste redskapen 
lyfts fram för att få en god arbetsmiljö och att minska materialförstörelse och 
borttappning av material eller verktyg. När ordning och reda skapas på arbetsplatsen 
är det lättare att få en översyn om vad som finns och inte. Material och verktyg som 
inte kommer att användas i närtid ska inte förvaras där arbete utförs utan i ett förråd. 
Alternativet är att materialet beställs JIT, men även om material beställs JIT finns det 
en god chans att tidsplanen är ändrad eller försenad och material blir stående tills 
momentet dyker upp. 

En enkel rutin hos samtliga yrkesarbetare är att alla 
städar efter sig själv. Det minskar dammspridning, ökar 
trivseln och minskar riskerna att material blir förstört. 
När fika och lunchrasterna kommer är det lätt att 
samtidigt ta med sig avfall ut till containern. Ute vid 
containern är det bra att läsa noggrant vad containern 
innehåller för att fraktionerna hamnar på rätt plats. Är 
fraktioner separerade redan i containern underlättar de 
för avfallsentreprenören sorteringen efteråt och 
byggföretaget slipper betala extra avgifter för 
eftersortering av containern. Delaktighet från alla 
inblandade bör finnas i städningsrutiner, var material ska 
stå, var verktygen ska finnas. Genom att låta alla komma 
tilltals på arbetsplatsen gynna bättre samarbetsförmåga 
och beslutsamheten att fullgöra det man sagt blir större 
och motivationen ökar.

Att hänga upp kablar en bra bit ovan golv minskar risken 
att snava eller att få en kabel i ansiktet. Kablar på golvet ger även intryck av en stökig 
miljö och trivselnivån minskar. När ett hål tar borrats i valv eller liknande bör detta 
täckas med något som inte lätt kan flyttas. Det utgör en fara att snava om hålet 
fortfarande finns kvar men även att föremål ramlar ner genom hålet och träffar någon 
som befinner sig under. Material som förvaras torrt under väderskyddad plast, inne i 
förråd, container eller i tält löper mindre risk att förstöras än material som ligger ute 
och utsätts för ogynnsamt väder. Det är även bra att material lyfts upp från marken 
genom placering på gipsbockar för att undvika att väta tränger sig upp i materialet. 

Med ovan nämnda åtgärder kan byggarbetsplatsen få bättre rutiner. Det är nya vanor 
som ska skapas. Vanor är inte lätta att förändra. Men finns bara viljan finns goda 
möjligheter att skapa en bra arbetsmiljö och ett gott samarbete med kollegor. 
På Skanska arbetar de ”Säkert eller inte alls” och de har som mål att alla ska kunna ta 
sig hem till sina familjer i ett gott skick efter en avslutad arbetsdag. Kan vanor som 
denna ”Lätt att göra rätt” - mall etableras på arbetsplatsen kommer målen att bli 
lättare att nås! Mallen ska sitta tillsammans med arbetsplatstavlan inne på varje 
byggprojekt för att upplysa var och en om hur en renare, tryggare och mer välsorterad 
arbetsplats är utformad. 
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7. Diskussion

7.1. Ordning och reda
Vid första anblick på examensarbetet kan känslan vara att det här har vi sett förr.  
Är det inte en självklarhet hos alla att sortera, städa och hålla snyggt? Måste det 
skrivas och ta fram något speciellt kring hantering för att klara av sorteringen av 
avfall?  Det är mycket som känns logiskt för många men inte för alla. Finns det några 
på arbetsplatsen som inte gillar att sortera, och inte gillar att hålla ordning så blir det 
inte lättarbetat. Tro mig, det finns på var och varannan arbetsplats. Genom att det 
finns personer som anser sig ha ordning och reda medan någon annan kan tycka att 
deras arbetsstation ser ut som om att stället blivit rånat - allt ligger kors och tvärs. 
Det ser inte ut att finnas någon som helst logik på var allt ska vara. Därför är det bra 
att samtala om hur ordningen bör vara på den gemensamma arbetsplatsen och att alla 
är med och fattar ett beslut kring användningen av området. Skälet är att alla ska 
trivas och kunna hitta det material och de verktyg som behövs för att dagen ska flyta 
på i ett behagligt och trevligt tempo.

7.2. Hur skulle då Skanska kunna minska byggavfallet och kunna separera det?
Genom att följa instruktionerna på postern skulle det först och främst bli mer rent och 
snyggt ute på arbetsplatsen och det i sin tur skulle resultera i minskning på avfallet. 
Är det ordning och reda är det lättare att hitta det som söks för ett visst moment men 
även lättare att se vad som finns och inget extra material behöver beställas in för att 
det ansågs vara slut. Håller det sig på en nivå av ordning ute på byggarbetsplatsen är 
det lättare att kunna se risker och förhindra dem. Arbetsplatsen blir säkrare och 
arbetsmiljön trevligare. Det blir även enklare att hela tiden plocka bort några små 
saker än att behöva storstäda en gång i månaden eller när det tycks vara tid för det. 
Material skadas inte lika lätt om det finns ordning genom att de inte förstörs under 
något annat eller att det glömts att täcka över sådant som står ute. Syns den nya 
leveransen lättare på den välordnade arbetsplatsen blir det lättare att se när något 
saknar en presenning eller dylikt för att stå emot vädrets olika former. Det är även 
viktigt att beställningar läggs JIT så material och verktyg inte behöver stå ute onödigt 
länge innan det ska användas. Behöver materialet stå ute under en längre tid även om 
det täcks är det större risk att det blir förstört. Bättre att ta leveranserna så nära 
byggnationen av det momentet som det bara går. 

Det finns även några detaljer kring hanteringen av avfall som många inte tänker på 
och det är att hålla avfallet torrt. Behålls exempelvis både gips och mineralull torrt, 
går det att återvinna till nytt material igen. För att kunna underlätta denna hantering 
hade det varit bra att ha säckar ute på projekten som materialet slängs i för att sedan 
lyftas ut till container för att undvika väta. Även att kunna ha en stängd container 
skulle fungera, men det finns risk att någon glömmer att stänga lucka eller dörr och 
materialet blir förstört. Det finns även en annan vinning av att hålla materialet torrt. 
Det blir billigare vid invägning. Ett blött material är oftast tyngre än ett torrt och det 
är genom vikt som avfallet betalas. Att ta vara på fyllnadsmassor, betong och inerta 
material skulle kunna vara en lösning mellan husbyggnation och de som arbetar på 
mark eller asfalt. Materialet som blir över skulle kunna krossas och användas igen 
som grund till hus eller nya vägar. Att hitta lösningar för att kunna återanvända så 
mycket som det bara går, ska alltid prioriteras högt.
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För att kunna få större motivation hos byggföretagen att verkligen ta sorteringen på 
största allvar är att höja deponiavgiften. Känns det i plånboken vill man göra en 
förändring, och då kommer oftast motivationen av sig själv för att hitta lösningar på 
olika problem till varför avfallssorteringen inte fungerar till den nivå som den borde. 

7.2.1. Skyltning
Viktigt är även att skyltar finns uppfästa på två sidor av containrarna för att 
missförstånd över vilken fraktion som ska slängas vart minskar. De skyltar som 
monteras ska skrivas på minst två språk för att underlätta om någon har svårt för det 
språk som talas på området. Att komplettera skyltarna med språk är en väg att 
kommunicera, men det är även viktigt att visa genom bilder. Vissa människor förstår 
text lättare, andra bilder eller färger. Ju fler vägar vi försöker att nå dem som ska 
slänga fraktionerna i containrarna, desto färre frågetecken borde det bli på vägen. 
Hantering av avfallet kan även bli lättare om sorteringen sker inne på arbetsområdet i 
säckar eller vagn som är märkta för den fraktion som det ska läggas i containern. 
Det är lätt hänt att det blandas i vagnarna inne på projektet och väl ute vid containern 
blir det jobbigt att börja sortera upp materialet. Det borde tas omhand redan från start 
för att underlätta hela vägen. 

7.2.2. Synsättet på material och dess ekonomiska vinst
Det tycks som att många i den yngre generationen som finns på arbetsplatserna idag 
är vana att slänga och att det inte gör något om saker går sönder. Det går alltid att 
köpa en ny. Insikten kring pengar och slitaget på miljön är något som inte finns i 
deras perspektiv. Speciellt om det inte rör deras egna pengar. Här är det många som 
borde tänka om. Det kommer i slutändan att röra deras egen ekonomi och det i positiv 
riktning. Blir det mer pengar över från avfallssorteringen så gynnar det byggföretaget 
och vinsten ökar. Ökar vinsten, ökar möjligheten att kunna få högre lön eller att en 
bonus delas ut i slutet av projektet. Ökar däremot kostnaderna för avfallet och vinsten 
minskar, blir både höjning av lön eller någon framtida bonus något som inte kommer 
bli aktuellt.

7.3. Tidsplanering
Det hade varit bra för t.ex. byggservice att ha mer tid på tidsplanen för rivning och 
sortering för att lättare hinna med att dra ut spiken från virket istället för att det går till 
osorterat i containern. Tidsbrist är något som många kan stöta på inom byggservice 
eftersom inget byggprojekt är det andra likt och många moment kan dyka upp som är 
svåra att kunna räkna med från början. Ju fler sådana moment som dyker upp, desto 
mer äts tiden upp från att separera avfallet eller hålla ordning och reda på 
arbetsplatsen och sedan är man tillbaka i gamla hjulspår. Här kan det vara bra att lyfta 
fram hos byggherren redan från start så att hen ska få en förståelse för 
avfallssorteringen.  Det kommer att ta tid men det lönar sig i slutändan, både på 
prislappen och viktigast av allt, vår miljö och vårt samhälle.

7.4. Materialpåslag och hanteringen av överblivet material
När material beställs in, beställs det alltid med några procent spill. Spillet ska kunna 
täcka upp material som blir förstörda eller ”kommit bort” genom att någon av 



26

olyckshändelse kastat material eller verktyg. Det är en stor onödig kostnad och 
reflekterar än en gång ordningen ute på arbetsplatsen. Blir det mindre mängd material 
som blir förstört eller kommer bort så går spillprocenten att minska, vilket resulterar i 
sparade pengar för byggprojektet och en vinst för naturen. Om det blir material över 
vore det bra att kunna sälja det vidare till ett kommande byggprojekt eller kunna sälja 
tillbaka till leverantören till ett reducerat pris. Det skulle kunna öka motivationen att 
inte slänga material. Här går det också att spara pengar men även avfall eftersom den 
enkla vägen är att slänga materialet. Går det inte att sälja skulle det vara bra om det 
gick att ge bort material till något byggprojekt eller varför inte till Röda korset eller 
någon förening där ett behov finns. Däremot är det viktigt att det inte sätts i system 
och det ”råkar” bli material och verktyg över och ”ingen” vill köpa så vi ger bort. 
Då är det lätt att det köps in för mycket av de skälen att någon annan kan få det i 
slutändan och det är inte så vi ska jobba. Det är här vågskålen kan bli svår för många 
och det är därför bättre att antingen välja sälja eller slänga. Blir det att ge bort till 
någon är det lätt att avundsjuka föds och att någon försöker söka vinning på att det 
förhoppningsvis blir material över och ”jag skulle behöva lite eftersom jag ska bygga 
något hemma” osv. 

7.5. Vad hände på etapp 1 och 2?
Själva ursprungsfrågan för detta arbete var varför det uppstod mer avfall från etapp 2 
än från etapp 1. När mer information kom fram kring avfallet visade det sig att de 
fanns fler avfallsentreprenörer än vad som informerats från början. Avfall har fraktats 
bort med Skanska Mark som för övrigt inte vet vart delar av deras avfall som betong 
(armerad) och inerta rivningsmaterial tog vägen vid första etappen. Första etappen 
släpptes även en del rivningsmassor till Allmiljö men under tid bytte man 
avfallsentreprenör till RagnSells där resterande avfall hamnade. Papper och 
kontorsmaterial fanns ingen avfallssortering på under den första etappen och papper 
är något som det går mycket av. Det hade varit nödvändigt att sortera. Det blev inte 
heller något direkt avslut på etapp 1 genom att allt material togs omhand och 
avfallscontainrar tömdes utan det avfall som befann sig i containrarna mellan etapp 1 
och etapp 2 och hamnade på fakturan till etapp 2. För att sifforna ska stämma bättre är 
det bra att göra ett totalt avslut på det projekt man befinner sig på innan nästa påbörjas 
om de ska ligga vägg i vägg. Här ligger några av de svar i mysterierna kring varför 
avfallsmängden med hänsyn tagen till projektstorlek skiljde sig på etapp 1 och 
etapp 2.

7.6. Bygga gröna projekt från start till slut
Att bygga grönt är något som många byggherrar vill göra och det blir då 
byggföretagens uppgift att klara av. Det jag tycks mig ha sett är att det oftast satsas på 
att hålla koll på vilket material som byggs in i huset/byggnaden, att det ska vara 
miljövänligt. Allt som slängs är en resurs som kommer från naturen och i dagens läge 
är det nödvändigt att alla tänker på hanteringen av det och inte slänger i onödan. 
Det blir ett slitage på våra ändliga resurser. Något som jag tycker mig se är att avfallet 
från byggarbetsplatsen inte tas på samma allvar som att bygga en grön byggnad och få 
en miljömärkning av sitt projekt. De borde följas som handen i handsken. Ett grönt 
bygge bör vara hela projektet i en helhet för att kunna nå upp till den nivå inom den 
märkning som projektet ska byggas inom. Följer inte hela projektet från start till slut 
den ordning som det ska göras för att vara bra för miljön, ska det inte kunna få en 
miljömärkning. Det är också något som skulle kunna få extra skärpning på 
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byggavfallet men det kommer kräva extra mycket driv från både arbetsledning och 
yrkesarbetare, vilket kommer att resultera i att projektet kommer kräva ännu bättre för 
att uppnå målen. 

7.7. Erfarenhetsåterföring
Erfarenhetsåterföring är något som försvinner om folk byter företag och tar med sig 
sin kunskap vidare och inte hinner dela med sig till de som är nya på arbetet. Det är 
även viktigt att de som är kvar hinner föra över den erfarenheten till de yngre innan de 
slutar. När ett projekt ska komma igång kan det vara av nytta att ta in en 
avfallsentreprenör i startskedet men även när projektet kommit halvvägs. Det kan vara 
bra att fånga upp eventuella frågetecken som kommit upp under tiden examensarbetet 
har framskridit. Viktigt är även att efter ett projekt är färdigt gå ut med information 
kring, samt reflektera över hur projektet gått beträffande avfallshanteringen. Gick det 
så bra som vi hade förväntat oss, vad hade vi kunnat göra bättre och vilka bra saker 
kan vi ta med oss härifrån för att göra lika bra på nästkommande projekt?

7.8. Summering av resultat
Ju bättre ordning och reda på arbetsplatsen, desto mindre svinn av material kommer 
att förekomma, vilket genererar mindre avfall samt att det blir lättare att sortera upp 
avfallet när det ska kastas. I sin tur kommer denna ordning och reda att gynna alla på 
arbetsplatsen genom att de slipper springa runt och leta material och verktyg. 
Det resulterar i en trevligare arbetsmiljö att vistas i och får produktionen att flyta på 
smidigare.

Förhoppningsvis kommer det här examensarbetet vara ett inspirerande underlag för 
både yrkesarbetare och tjänstemän, genom att väcka ett intresse för att sortera och 
förstå varför det är viktigt för naturen, men även för sin egen arbetsmiljö på 
arbetsplatsen. 
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8. Slutsats

Utifrån det syfte som behandlades i början av examensarbetet kring att ta fram 
riktlinjer åt byggproduktionen med att minska avfallshanteringen, kostnader och få en 
bättre arbetsmiljö genom en poster som ger instruktioner för ordning och reda i 
projekten så anser jag att det förväntade resultatet blivit uppfyllt. Postern som tagits 
fram har redan blivit efterfrågad för montering ute på plats. Postern som är framtagen 
ska kunna anpassas med små justeringar till kontorsmiljöer och även förbättra 
arbetsmiljön och avfallshanteringen på de platserna. Examensarbetet har också visat 
vikten av att stödja sig mot empiriska data när, som i detta fall, bedömning av 
avfallsmängd i olika etapper skulle göras. 
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9. Fortsatt utveckling av arbete kring avfall

Arbetet kring avfall är ett arbete som ständigt ska drivas framåt. Det bör tas fram nya 
och mer lättsamma lösningar för att kunna underlätta hanteringen av avfall. Sådana 
lösningar som kan komma att ge ett bättre resultat både miljömässigt och ekonomiskt. 
Några alternativ på fortsatt arbete kring avfall skulle kunna vara:

 Fortsatt utveckling av ”Lätt att göra rätt”-mallen
 Att ta fram ett enklare sätt att se fraktioner i containern
 Utreda om avfallshanteringen går att påverka genom ackordssystemet
 Utreda om avfallet går att reducera även på mindre arbetsplatser som t.ex. 

byggservice
 Utreda om det går att minska på spill redan i leveranser
 Utreda om det går att återvinna all plast (hård/ mjuk) genom ett retursystem 

likt de med pallar
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A

Bilaga 1 – Intervju Pär Carlsson, RagnSells
Frågor till Intervju med Pär Carlsson på Ragn-Sells (kommunikationssvar via mail 
och telefon)

 Har ni kvar alla uppgifter (data) om etapp 1 & etapp 2, deras avfall? Skulle ni i 
sådana fall kunna skicka dem till mig?

Jag skickar material mängderna till dig.

 Tar ni även hand om deras farliga avfall?

Ja, det gör vi.

 Märkte ni någon skillnad i avfallshanteringen beroende på i vilken fas de 
befann sig i på byggarbetsplatsen?

Nej, märkte ingen skillnad. 

 Hur hanteras mineralull och gips om de står öppna i containrar och har lätt för 
att bli blöta? 

Det går som deponi i dagsläget, i separata celler för kommande ev. 
materialåtervinning.

 Vilket material är det som ska slängas till deponi?

Både torr och blöt mineralull, pvc- plast, glas, rivningsgips, pvc plastmattor.

 Deponi utsorterat, vad menas med det?

Det är produkter som är sammansatta och inte går att få isär. Deponi på en 
byggarbetsplats är bland annat: isolering, PVC-rör, avloppsrör, glas, gips. 
I dagsläget kan vi skicka gipsen till återvinning ner till Stockholm men det är 
alldeles för dyrt och därför har vi valt att inte göra det ännu. Den deponi som 
blir gräver vi ner på Dåva, Umeå, i olika celler. Vi gräver ner de i separata 
celler så att en dag när forskningen kommer fram till hur ett visst material kan 
återvinnas är det lätt att gräva upp och tas om hand om. 

 Inerta rivningsmassor som betong/kakel/tegel, vad gör ni av dem?

De återanvänds som fyllnadsmassa. 

 Vad skickade etapp 1 & etapp 2 till deponi?

Förhoppningsvis ovanstående. Har inte sett innehållet i varje container.



B

 Tar ni emot metaller, stål, armeringsjärn osv. och i sådana fall får projektet 
tillbaka pengar på det från er?

Ja det gör vi och ja de får tillbaka pengar genom avdrag på faktura.

 Var det några containrar som hade sorterats dåligt och hur många var de?

Det var väldigt bra sorterat i båda fallen. 

 Var det någon skillnad mellan etapp 1 & etapp 2 gällande sorteringen?

Inte egentligen.

 Isocyanater, vad är det?

Farligt avfall, cirka 90 procent fogskum.

 På etapp 1 skickade de mycket färgburkar som var vattenbaserade, hur 
kommer sig att det blev en så pass stor fraktion?

Det färgburkarna hade inte förvarats på ett bra sätt och de hade frysit och 
kunde då inte användas. De fick kassera allt. Det blev en stor och tung 
fraktion eftersom allt material i färgburkarna fanns kvar och utgjorde en stor 
vikt. Denna färg skickar vi då till förbränning och metallburken tar vi hand 
om. 

 Träavfall behandlat, vad är det för typ av trä?

Det trä som är målat. Det kan finnas spik i bräderna eller att det finns 
betongspill. Det är inte ofta det finns rent trä. Om det skulle vara så att det är 
ett gammalt trä som är tryckimpregnerat så ska det slängas i farligt avfall 
medans om det är ett nytt impregnerat trä kan det slängas på brännbart. 

 Lim, v-bas, fast. Vad står v-bas för?

Det står för vattenbaserat. 

 Om de skulle skicka enbart blandade lådor tillbaka till er & ni måste sortera 
dem, hur mycket mer skulle det kosta?

Ett exempel skulle kunna vara: Vid ett projekt som innefattar 500 m2och det 
kommer enbart att finnas 1 container ute på arbetsplatsen med blandade 
fraktioner. Det skulle öka kostnaden med 75 000 kronor mer i avfallskostnad 
på hela projektet än om de skulle sorteras. 

Om avfallskostnaden är 100 procent så står behandlingskostnaden för 
60 procent. I denna behandlingskostnad innefattas hyra av container, 
tömningskostnad, avgifter för material i fraktioner (ton avgift).
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 Är schaktmassor och fyllnadsmassor samma?

Schaktmassor kan användas som konstruktionsmaterial för ex. vägbygge eller 
liknande. Inert material är inte godkänt som det utan används som 
övertäckning av Deponi och liknande. Inerta material skickas som 
fyllnadsmassa. 

 Om fraktionen går efter vikt, skulle det inte vara bättre om mineralullen och 
gipsen samlades i sopsäckar och hölls torr istället eftersom de väger mycket 
mer blöt? Deponi är trots allt en dyr fraktion. 

Det finns dräneringshål i liftdumprar. 
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Bilaga 2 – En säker arbetsplats
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Bilaga 3 – Avfallsmängder Etapp 1 till Allmiljö

Uppgifterna ovan kommer från Ulrica Karlsen, Administratör på Kaj Johanssons Åkeri 
AB, Vännäsby.

Arb.plats/Littera 136005-1-7693

Summa av Antal Enhet
Godstyp (Varuslag) Art.beskrivning ton

C_Tippavgift Utsorterad Gips 2,06
C_Tippavgift Osorterat Avfall 2,16
C_Tippavgift Brännbart Avfall 15,3
C_Tippavgift Trä Avfall 6,18
C_Tippavgift Utsorterad Isolering (471) 0,96

Totalsumma 26,66
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Statistik  

Uppdragsställe Material Avfallskod Kvantitet Enhet

Etapp 2

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Aerosoler, brandfarliga 080111 26,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Aerosoler, ej färg, lim, bekämpning 200126 2,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Batterier, blandat 200133 3,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Betong armerad 170101 48 350,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Blandskrot 170904 12 090,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Blybatterier, syra 160601 5,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Brännbart avfall, näringsliv 170904 63 320,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Deponi, utsorterat 170904 20 050,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Deponi, utsorterat 170604 4 070,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Elektronik, sorterad 200135 2,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Färgburkar, LM-bas 080111 122,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Färgburkar, LM-bas 200127 12,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Färgburkar, vattenbaserat 080112 36,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Förpackningar, tömda ej rengjorda 150110 2,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Gips 170802 15 710,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Glödlampor 200136 2,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Inerta rivningsmassor, betong, tegel 170904 14 880,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Inerta rivningsmassor, betong, tegel 170107 16 600,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Isocyanater 080501 16,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Lim, LM, fast 080409 8,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Lysrör 200121 13,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Lågenergilampor 200121 2,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Lösningsmedel, f lyt, emb 200113 8,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Papper, kontor 200101 162,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Smörjfettsrester, blandat 130899 4,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Spillolja, emb 130205 4,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Träavfall behandlat 170201 620,00 Kg

Frida Åslunds Gränd 3 Umeå Träavfall obehandlat, omålat 170201 74 930,00 Kg

271 049,00

Etapp 1

Frida Åslunds väg Umeå Aerosoler, brandfarliga 080111 5,00 Kg

Frida Åslunds väg Umeå Batterier, blandat 200133 14,00 Kg

Frida Åslunds väg Umeå Blandskrot 170407 4 850,00 Kg

Frida Åslunds väg Umeå Blybatterier, syra 160601 17,00 Kg

Frida Åslunds väg Umeå Brännbart avfall, näringsliv 170904 45 300,00 Kg

Frida Åslunds väg Umeå Brännbart avfall, näringsliv 191210 1 000,00 Kg

Frida Åslunds väg Umeå Deponi, utsorterat 170904 17 600,00 Kg

Frida Åslunds väg Umeå Deponi, utsorterat 170604 700,00 Kg

Frida Åslunds väg Umeå Elektronik, sorterad 200135 4,00 Kg

Frida Åslunds väg Umeå Färgburkar, LM-bas 080111 6,00 Kg

Frida Åslunds väg Umeå Färgburkar, vattenbaserat 080112 2,00 Kg

Frida Åslunds väg Umeå Gips 170802 15 450,00 Kg

Frida Åslunds väg Umeå Isocyanater 080501 11,00 Kg

Frida Åslunds väg Umeå Lim, V-bas, fast 080410 110,00 Kg

Frida Åslunds väg Umeå Lågenergilampor 200121 5,00 Kg

Frida Åslunds väg Umeå Träavfall obehandlat, omålat 170201 47 370,00 Kg

Frida Åslundsgränd 3 Umeå Färgburkar, vattenbaserat 080112 3 022,00 Kg

135 466,00

STKM 04 Materialmängder uppdragsställe avfallskod    Avser perioden: 2012-01-01 - 2014-03-31  

Kund: 400002 Skanska Sverige AB, 4000023 Nilsson o Dam:s Bilverkstad HB, 4000024 Södertorpsgården Förening, 4000025 Skånemejerier 

Bilaga 4 – Avfallsmängder Etapp 1 o 2 till RagnSells

Uppgifterna ovan kommer från Pär Carlsson, Säljare på RagnSells AB, Skellefteå.
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Bilaga 5 – Intervjuer med tjänstemän på Skanska

Frågor till Intervju med tjänstemän på Skanska Hus Norr
(Magnus Holmström, tidigare platschef på etapp 1 & etapp 2)

 När flyttades containrar över från Etapp 1 till Etapp 2?

De klipptes nog rätt så precis mitt i, det kanske var någonting som kom fel men inte 
något stort. Det ska ju bli så bra och rättvis bild pengamässigt för byggena. 

 När ankom det mesta av byggmaterialet till byggarbetsplatsen? (Hanterade ni 
leveranserna olika mellan Etapp 1 och Etapp 2?)

Oftast kommer det lite för tidigt eftersom man för det mesta ligger man lite efter på 
tidsplanen. På etapp 1 hade vi mellan lagring på DHLs förråd. De tog emot alla 
leveranser om det kom små leveranser lite nu och då. De samlade då ihop allt tills vi 
ringde och talade om när vi ville ha allt levererat, och då kom allt ut till etappen på 
en och samma gång samlat på en bil. Det använde vi oss inte av på etapp 2 eftersom 
allt kostar ju pengar, samt att killarna tyckte att det blev för mycket som kom på en 
gång och att det blev fullt i huset så det var bättre om det kom lite utspritt. På de 
sättet hann de montera upp grejerna på en gång. Men det var en bra lösning att ha 
det lagrat på DHL. Det ska inte lagras på bygget eftersom presenning inte är ett bra 
sätt att täcka, det kan ju bli förstört. Materialet ska in på en gång. 

 Hur var förvaringsmöjligheterna på de olika etapperna?

På etapp 1 hade vi ett tält och på etapp 2 hade vi inget tält. Det är alltid bättre att ha 
tält men det gick inte att ha på etapp 2 eftersom det var mindre plats då. På etapp 1 
hade vi hela etapp 2´s yta. Förvaringsmöjligheterna var bättre på etapp 1, mer 
utrymme. 

 Sker det något förebyggande arbete kring avfallssortering hos Skanska Umeå?

Det tror jag är en viktig del, att få ner kostnaderna och att sortera mycket och få ner 
det i olika fraktioner. Det är ju dyrt med skräp och att minska spillet. Men det är ju 
dyrt att sortera också. Alla byttor kostar ju pengar, och vi sorterar i så många 
fraktioner och då behöver man många byttor. I slutändan blir det nog lika dyrt men 
miljömässigt blir det ju säkert bättre, men det är ju frågan sedan om det är bättre att 
sortera på bygget eller hos mottagaren. 

 Märker ni av något avfall/fraktion som alltid det blir mycket av?

Trä och gips. Det bästa hade varit om det bara fanns 3 st. fraktioner på arbetsplatsen 
och det skulle i sådana fall vara: trä, farligt avfall och betong. 

 Var skickar ni överbliven betong? 

Det tog betongbilen tillbaka och det som blev över i baskern tippade vi tillbaka i bilen 
också. Om vi behövde tippa ut något på bygget så var det bara små skvättar och det 
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kördes tillbaka till Ragn-Sells. Pålkap skickas tillbaka med Ragn-Sells. Betongen med 
armering i skickar vi som deponi fast som betong. 

 Vad skickar ni som deponi?

Betong, Kakel, klinker, gips och mineralull. 

 Om det skulle vara platsbrist på ett projekt, hur har ni då löst sorteringen?

Det går att lämna in till Ragn-Sells eller Allmiljö, vi får en låda som vi sorterar i en 
osorterad låda och de får sortera åt oss. Det kostar om man skulle göra så eftersom 
det blir sortering för dem. 

 Hur fungerar erfarenhetsåterföringen inom Skanska?

Vi får ju månadsrapporter från Ragn-Sells om hur många ton eller kubik har ni 
levererat denna månad. Erfarenhetsåterföringen mellan olika byggen sköts bra, man 
kollar av med ett projekt innan ett nytt påbörjas för att höra om de hade några bra 
och fiffiga saker som de gjorde. Vi har ju alltid som mål att vi ska minska avfallet och 
måste då komma på hur vi ska komma oss dit, vad har vi för mål. 

 Vilken typ av emballage använder era leverantörer?

Krympemballage och wellpapp. 

 Har ni några speciella tankar i planeringsskedet gällande sophanteringen?

APD-plan var man ska ha alla soplådor och hur stor yta det är, hur man ska kunna 
rationalisera materialet ute på arbetsplatsen med förflyttningar. Vi var lika noggrann 
på båda etapperna. 

 Har ni någon hjälp av Ragn-Sells ute på bygget? (t.ex. utbildning. Får alla på 
bygget samma information på samma tidpunkt?)

Jo, det hade vi och hade startmöte med oss från början av bygget, de kom ut och bjöd 
på fika. De erbjöd sig att komma ut på bygget vid varje nytt moment som vi skulle 
börja med. Vi tog emot det två gånger och bad de komma ut men sen kändes det som 
att det räckte. Alla yrkesarbetare var med, vi tog ut några av våra och sedan några av 
de ledande leverantörerna från varje grupp. Vi tog upp på varje veckomöte om hur vi 
skulle sortera och vi redovisade våra resultat så alla skulle veta om vi hade felfria 
sorteringar eller hur vi hade arbetat. 

Frågor till Intervju med tjänstemän på Skanska Hus Norr
(Mikael Dahl, före detta arbetsledare på etapp 1 och platschef på etapp 2)

 När flyttades containrar över från Etapp 1 till Etapp 2?

Containrarna stod kvar, men jag var inte där i det skedet. Jag var där i början på 
etapp 1, men rent teoretiskt så skulle jag nog säga att materialet från etapp 1 
hamnade på etapp 2´s projekt. Oftast har man inget projektnummer innan projektet 
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drar igång så det kan jag tänka mig att skrot från etapp 1 har hamnat på etapp 2´s 
räkning.

 När ankom det mesta av byggmaterialet till byggarbetsplatsen? (Hanterade ni 
leveranserna olika mellan Etapp 1 och Etapp 2?)

Till grunden så kom allt till platsen när projektet ska dra igång, så då finns 
kantbalkar, isolering och armering osv. de material som ska användas redan där. 
Men under processens gång så tar man materialet allt eftersom när det kommer. 
Det var inget material som kom väldigt tidigt så det var i vägen det har jag inget 
minne av. Allt flöt på. Oftast har man gjort en leveransplan och kommit överens med 
lagbasen om när allt ska komma och var vi ska lägga materialet.

 Hur var förvaringsmöjligheterna på de olika etapperna?

På etapp 1 hade förvaringsmöjligheterna bättre eftersom det fanns fler ytor att lägga 
på. På etapp 1 hade vi även etapp 2s mark till förfogande, vi hade större ytor. Vi hade 
tält på etapp 1. På etapp 2 ställde vi högre krav på logistiken eftersom vi hade mindre 
ytor när vi då hade byggt på etapp 1. På etapp 2 hade vi inte plats för något tält, 
så det var utrymmet som styrde där. 

 Sker det något förebyggande arbete kring avfallssortering hos Skanska Umeå?

Tanken var från början var att vi skulle sortera så mycket som möjligt för att få bort 
kostnaderna. Före etapp 1 på andra byggprojekt har det kanske varit svårt med 
utrymme och vi har kanske bara haft ett kärl och har då varit tvungna att skicka allt 
på blandat men då blir kostnaderna högre per ton än om vi hade sorterat i fler 
fraktioner. Vi får ner den kostnaden om vi har fler containrar med fler fraktioner. 
Mellan 5-6 fraktioner är det vi har försökt att inrikta oss på. Det är stora skillnader 
mellan priserna, medans trä är nästan gratis till att skicka på deponi kan kosta flera 
tusen kronor per ton. Men det ställer då krav att det finns rätt mängd Arvidar och 
containrar kring byggarbetsplatserna. Men allt kostar hyra genom att vi hyr från 
Skanska Maskin, så det blir inte gratis. Vi gjorde däremot upp ett fastpris med Ragn-
Sells på etapp 2 som vi betalade varje månad. Vi har upplevt att när vi inte haft ett 
fastpris har det kommit som en smäll sedan med att det alltid slagit över budget. 
Ett fast pris är lättare eftersom det kan vi budgetera för och det kommer inte 
förändras eftersom vi kan slänga hur mycket som helst, men det kräver också att vi 
sorterar rätt. Sorteringen är ett krav om vi gör upp ett fast pris. Kravet från Skanskas 
håll är att vi ska hålla oss till max 5 procent deponi. 

 Märker ni av något avfall/fraktion som alltid det blir mycket av?

Jag har ingen statistik just nu men det är oftast mycket brännbart och emballage som 
slängs mycket av. Men är det något som vi ska försöka minska på så är det gipsen 
som vi borde försöka dra ner på. Gipsen slängs i deponi så det var deponi och 
brännbart som det slängdes mycket av. 
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 Var skickar ni överbliven betong? 

Pålkap är en typ av betong men även spillbetong. Etapp 1 blev det en dyr smäll på 
pålkapen. På någon av etapperna skickade vi betongen med Skanska Mark eftersom 
det blev så otroligt mycket. Helst ska vi skicka tillbaka betongen med betongbilen 
eftersom det blir mindre spill på marken då. Vi ska helst inte spilla ut det på marken 
eftersom då måste vi ju skicka det med Ragn-Sells eller med Skanska Mark och de 
använder de med fyllnadsmassa någonstans. Om vi skickar med Ragn-Sells så skickar 
vi betong utan armering som fyllnadsmassa och betong med armering skickar vi som 
deponi. 

 Vad skickar ni som deponi?

Mineralull och gips. Ibland kan det bli att det inte blir så välsorterat i dessa 
traktorskopor och en container kan vara brännbart men allt möjligt kanske ligger i 
den containern och då ringer Ragn-Sells upp och klassar den container som deponi 
eftersom det är så pass mycket fel. På etapp 2 hade vi någon gång som vi skickade trä 
men det fanns för mycket metall i container och den ska bara skickas som rent trä och 
då var de tvungna att klassa om den containern till osorterat istället. 

 Om det skulle vara platsbrist på ett projekt, hur har ni då löst sorteringen?

I Skanskas värld ska allt sorteras och det ska finnas en miljöprofil. Men är det 
platsbrist så kan man vara tvungen att köpa den tjänsten att bolaget sorterar 
materialet åt en. 

 Hur fungerar erfarenhetsåterföringen inom Skanska?

Rent generellt har det skett en generationsväxling och förut hade vi många fler äldre 
med mycket erfarenhet och de har Skanska tappat genom att några har gått i pension 
och vissa har gått till andra företag. På de sätt har mycket kunskap försvunnit 
eftersom vi inte har hunnit tanka över all information till de yngre som kommit in på 
företaget. Det är väl de senaste fyra åren och just nu är det många yngre som är ute i 
produktion med inte så mycket erfarenhet. Det kan ju vara så att förut var man inte 
lika villig att byta företag som folk är nu. De yngre är mer inriktade på att kanske 
stiga i lön och utvecklas och vill max stanna i 5 år och är inte lika lojala mot sin 
arbetsgivare. Men rent avfallsmässigt så är det att vi alla har fått strängare krav på 
oss och är inget som vi har tappat utan det har vi snarare blivit bättre på. 
Generationen har blivit sämre att ta hand om vårt avfall, det blir mer spill och mer 
material blir förstört på arbetsplatsen. De är inte lika mån om att skydda materialet 
och täcka det från väder och vind. Om det t.ex. är en planka med lite spik i så tar man 
inte tiden att dra ut den utan den kasseras istället. Det är en större kapitalförstöring 
på det sättet. 

Om ett bygge har gått väldigt bra så har Ragn-Sells varit duktiga att påpeka det på 
nästa bygge som de kommer och informerar om hanteringen av avfall på det 
föregående bygget. Det finns ju många små sätt att förbättra hanteringen genom att 
alla tar med sig lite skräp när man går in på fika eller lunch. Det är ett lätt sätt att 
hålla rent omkring sig. Men idag jobbar många på ackord och det tar tid att sortera 
och det känns onödigt och de vill kasta allt i samma container. De vill försöka bevisa 
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genom att bara kasta allt på brännbart och då går det som deponi om det är 
osorterat. Vi i ledningen försöker att snacka med alla gällande sorteringen genom att 
påpeka om vi fick någon information från Ragn-Sells att sorteringen har skötts dåligt. 
Kommunikationen är A och O. 

Problemen är ofta att yrkesarbetarna vill ha så många byttor eftersom det är så 
många fraktioner men de håller inte på med så många fraktioner på en och samma 
gång så det behövs inte så många byttor som de oftast vill ha. De tyckte att det tog tid 
att sortera och att de inte sedan hade möjlighet att sortera i alla dessa kärl. De tyckte 
att de hade för få fraktioner i sina containrar. 

 Vilken typ av emballage använder era leverantörer?

Papp och plast. Då är det wellpapp, gladpack plast, emballage plast. Ragn-Sells har 
pratat om att sortera upp emballage för sig och wellpapp för sig. Vissa byggen har vi 
haft säckställ där påsen är perforerad och där blir allt ihop pressat men det fanns inte 
på etapp 1 eller 2. 

 Har ni några speciella tankar i planeringsskedet gällande sophanteringen?

Det har vi bland annat var vi ställer upp våra containrar för rest produkter och i 
vilka olika fraktioner som vi ska sortera i, men nu är det rätt så styrt att vi ska ha 
5-6 olika fraktioner för att vi ska vara ett grönt bygge, det är det som Skanska vill. 
Vi ska vara ett grönt bygge och ett rent bygge. Ett grönt bygge ställer det kravet att vi 
inte ska ha så mycket till deponi och i och med det måste vi sortera i olika fraktioner 
annars når vi inte upp till den nivån. Materialval försöker vi ibland se över t.ex. drev 
eller skum runt fönstren, vilka skivmaterial, eller om det är en tegel fasad då kommer 
vi att ha spill på det och måste ha en container att slänga det i. Vi försöker se över 
logistiken innan ett bygge börjar genom att se över hur stor arbetsplatsen är och hur 
den ser ut. Vi ska försöka göra att allt är tillgängligt att det är lätt att slänga alla 
restprodukter och att det blir lättare för traktorn och att den lätt kan ta sig fram och 
tillbaka. 

 Har ni någon hjälp av Ragn-Sells ute på bygget? (t.ex. utbildning. Får alla på 
bygget samma information på samma tidpunkt?)

Vi har utbildning från Ragn-Sells som då kommer ut till arbetsplatsen och kommer då 
oftast ut i början av bygget. Han går då genom om vilka fraktioner som ska sorterar 
och har någon en fråga om var man ska slänga cellplast, då kommer de med svar 
direkt om var alla material ska sorteras. De har även uppföljning under projektets 
gång om hur det går och hur mycket vi har sorterat och hur mycket av varje fraktion. 
Vi får dels en månadsrapport men sen kommer han även ut. Han kom ut 2 gånger 
under de 6 månader som jag var på etapp 2. Oftast är det Ragn-Sells som tar 
initiativet att komma ut till byggplatsen men är det något vi funderar över och vi vill 
att de ska komma ut så gör de självklart det också.  De har även varit duktiga med att 
dokumentera med foto om vi tyckt att någon inte stämt som de sagt och då har de 
kunnat visa upp hur det sett ut i containrarna eftersom man känner ofta igen sitt eget 
skräp, det man skickat iväg. 



M

Frågor till Intervju med yrkesarbetare på Skanska Hus Norr
(Mattias Lundberg, Arbetsledare tidigare yrkesarbetare på etapp 2)

 Gällande Etapp 1 & Etapp 2, ansåg du att det alltid fanns rätt mängd material 
på bygget? Om det fanns för mycket, vad gjorde ni av allt överflöd?

Nej. Ibland fanns det för mycket och ibland för lite, speciellt armering. Ibland fanns 
det väldigt dåligt med armering eftersom vi inte gjorde den själv så var vi fast i 
klorna på de som tillverkade. Vissa gånger kom det fel byglar sådana som vi inte 
behövde. Upplevdes väldigt struligt. Ibland kom det för lite betong. Om det skulle 
komma för mycket betong så skickar vi tillbaka det till fabriken. Då kan fabriken 
återanvända det igen genom att de sköljer av gruset och kan sedan använda det till ny 
betong. Det är mycket bättre att de tar tillbaka betongen istället för att det ska ligga 
kvar på byggarbetsplatsen. Betongen skickas annars tillbaka som fyllnadsmassa.

 Förvarades materialen annorlunda mellan Etapp 1 & Etapp 2?

Jag var inte på den första etappen.

 När ankom det mesta av byggmaterialet till byggarbetsplatsen? (Hanterade ni 
leveranser olika mellan Etapp 1 & Etapp 2?)

Vet inte hur de hanterade leveranserna på etapp 1 när jag inte var där.

 Hur anser du att avfallshanteringen har förändrats under de senaste 5 åren?

Den har blivit mer sorterad. Förut var det mer deponi och vi la det mesta i samma. 
Nu försöker vi ha många fler fraktioner så vi lättare kan sortera avfallet.

 Märker ni av något avfall/fraktion som det alltid blir mycket av?

Deponi kan det vara mycket i och det är pga mycket isolering. Det blir mycket sill på 
den. Det känns väldigt onödigt att slänga så mycket som vi gör i deponi. Brännbart är 
också en fraktion som vi slänger mycket av men den har en lägre kostnad.

 Vad slängs i deponi?

Gips, mineralull och PVC-rör. 

 Hur ställer du dig till avfallshantering/sopsortering?

Känner att det är bra att vi sopsorterar. Men jag hade gärna kunnat se att vi fick 
börja med tre fraktioner så man inte börjar med allting eftersom det är så svårt att få 
det att fungera. Fyra fraktioner som skulle vara bra att börja med skulle vara 
brännbart, deponi, trä och järn. Då skulle det nog flyta bättre för gubbarna eftersom 
det är svårt att lära. Tycker att det är svårt att kunna införa allt på en gång och sen 
att det ska flyta på bra. Det blir så många containrar och ”Arvids” ute på bygget.  
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Desto mer som alla lär sig de fyra fraktionerna så kan man utöka i lugn takt så alla 
hinner lära sig. 

 Hur kommer det sig, är det pga Dålig information? Inspiration? Ingen 
belöning osv.?

Det är bökigt och svårt att sortera. Det är svårt att producera och sortera. Det är 
krångligt att kunna följa de lappar som Ragn-Sells kommer med. Svårt med plats och 
det är tidskrävande om man skrapar ihop en hög med skräp på golvet kan det ligga 
många olika fraktioner i denna hög. Det är svårt att bära med sig byttor till allt. 
Det är däremot tur att vi har en traktor som hjälper till med sorteringen och lyfter allt 
på plats till de större containrarna. Materialet som kommer in på bygget är svår 
hanterat eftersom många fraktioner kan sitta ihop i en och samma bit, svårt att ta lös 
för att kunna sortera upp rätt. Jag har svårt att se vinningen i att sortera eftersom det 
både är dyrt och omständligt att sortera. Dyrt eftersom det krävs många containrar 
som står på hyra för alla dessa fraktioner och det blir ett produktionsbortfall när det 
måste genomföras. Att vi måste springa bort med sorteringen och göra det rätt. 
Vi bygger hus så kan andra hålla på med sorteringen. Jag undrar vad det skulle kosta 
att hyra in någon som skulle göra det. Därför skulle det vara lättare om bara
3-4 fraktioner fanns och göra det lättare för oss. Det ligger inte i hand i hand med 
vad Skanskas regler säger så självklart måste vi jobba efter det ändå.

 Källsorterar du hemma? Varför?

Ja. Jag vet faktiskt inte, det blev krav på det. Jag tjänar inte på att sortera hemma, det 
är väl någon hundring per år. Jag har aldrig slängt metall, glas, batterier osv. i 
vanliga sopor. Det är mer matavfall som vi börjat med nu som jag känner att vi inte 
riktigt har fått tillbaka pengarna för de dyra matkärlet vi var tvungna att köpa.

 Anledning till källsortering?

Det är lite både och att sortera. Man kan särskilja på metaller, ej brännbart och 
brännbara produkter. De tycker jag är bra att vi börjar med att sortera ut. 

 Vet ni alltid vart ni ska slänga de olika materialen?

Ja, det har vi varit rätt så tydliga med. Vi får utbildning från Ragn-Sells vid start av 
bygget när vi begär att de ska komma ut. 

 Varför sorterar ni?

Det är eftersom det ligger i Skanskas föreläggande och det är så vi ska jobba nu. 
Vi sorterar mycket mer än direkt verksamheter som serviceyrken och ligger nog 
mycket långt fram inom produktion. Trots att ingen har månadslön här.  

 Anser du att man kan göra något för att minska det som slängs?

Det finns mycket som man kan göra. Man skulle kunna gå ända tillbaka till 
arkitektnivå, att försöka rita hus som är anpassade till material och det är det aldrig 
gjort. Där tror jag att man måste börja för att minska spill på isolering och gips. 
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Väggarna nu blir alltid att vi måste skära och det blir spill. Standard mått skulle vara 
bättre eller att man anpassar material efter det hus man ska ha, men det är ju också 
dyrt. Du får ju inte använda små stumpar att isolera med på varandra eftersom det 
blir köldbryggor, vissa kan man använda och trycka in på några ställen men det blir 
fortfarande mycket spill som måste slängas. Vissa material kan vi inte komma ifrån 
att slänga, som säkerhetsräcken när de blivit slitna så är det en säkerhetsfråga och 
det måste bytas ut och slängas i rent trä fraktion. Det blir ett slit och släng virke. 

 Hur fungerar erfarenhetsåterföringen inom Skanska?

Relativt dålig på hus sedan tror jag att det fungerar bra på andra delar inom Skanska 
men just på hus känner jag att det fungerar dåligt. Det finns ju VSAA (Vårt Sätt Att 
Arbeta) att läsa på Skanska One men det skiljer sig rätt mycket så det är inte så lätt 
att läsa sig till där. Det är svårt att kunna överföra viss kunskap genom att vi i 
Norrland använder oss av platsgjutna hus och nästan alla i söder har prefabricerade 
hus. Vi är snart de ända i Norrland som fortfarande gör det. Vi har en annan 
byggteknik än andra har och platsgjutna bygget finns knappt att hitta på Skanska 
One. Även återföringen mellan Umeås projekt är dåliga, vi bygger ändå rätt så 
likadana hus men återföringen är dålig mellan projekten. Det gäller det mesta mellan 
byggnationerna. En platschef gjorde så att vid ett möte satt sig ned med alla och 
förde protokoll på allt positivt och negativt med stommen. De för att kunna ta med sig 
till nästa bygge. Oftast är det så att när ett projekt är färdigt stannar all information 
där och det förs aldrig vidare till nästa, det släcks ner. Det finns ingen plats bank där 
allt läggs upp och det krävs ju att det är någon som är duktig på att lägga upp där 
och dokumenteras. Det är lite tråkigt eftersom Skanska One där VSAA befinner sig 
har inte yrkesarbetarna något med att göra utan det är bara tjänstemännen. 
De har inga inloggningsuppgifter till det. 
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Bilaga 6 – Intervjuer med Skanska Maskin

Intervju med Lars Berglund, Servicetekniker, Skanska Maskin.

 Sköter ni skyltningen av containrarna som ställs ute på byggarbetsplatsen?

Nej, det är något som varje byggarbetsplats får sköta själva. Vi säljer 
fraktionsklistermärken som de får köpa för ca 20 kronor och därefter kan de 
beställa metallskyltar som kostar cirka 100 kronor. Totalt kanske kostnaden 
kommer att hamna på cirka 150 kronor. Men det är något som de kan bära 
med sig sedan från bygge till bygge så länge de ser efter dem. Det är lätt hänt 
att de förstörs eller slängs vid någon tömning med traktorn. 

 Kostar det extra om det ska finnas skyltar på containrarna?

Vi sätter inte på några skyltar i förväg, går inte att hålla ett upplag med olika 
fraktioner till byttorna. Det skulle innebära att vi fick ha ett gigantiskt lager så 
att alla olika fraktioner alltid skulle finnas inne och det blir inte hållbart. 

 Hur fäster ni skyltarna på containrarna?

Det får de ordna på bygget. Det finns olika sätt de har försökt med genom att 
hänga skylten på kanten av containern, svetsa fast skylten stående på kanten 
med hjälp av skruvat fast den. Men det är väldigt lätt att de försvinner eller 
förstörs, så det gäller att se efter dem. 

 Finns det fler språk än svenska?

Det vet jag inte, i sådana fall får vi ringa ner till södra Sverige för att se hur 
de löst problemet när de stött på annat språk ute på arbetsplatsen. Men allting 
går att ordna. 
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Bilaga 7 – Princip förslag till en ”Lätt att göra rätt” –postern
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Bilaga 8 – Utdrag ur Miljöbalken

”1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att 
förvalta naturen väl. Miljöbalken skall tillämpas så att

1. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan.
2. Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas.
3. Den biologiska mångfalden bevaras.
4. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror 
och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m. 
2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art 
och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

4§ Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 
undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer 
som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas 
med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. 
Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en 
kemisk produkt eller bioteknisk organism. Lag (2006:1014).

5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror 
och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. 

Rimlighetsavvägning

7 § Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses 
orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana 
åtgärder.

15 kap. Avfall och producentansvar

1 § Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller 
avser eller är skyldig att göra sig av med.

3 § Med hantering av avfall avses
1. insamling, transport, återvinning, bortskaffande eller annan fysisk befattning med 
avfall.
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4 § Med producent avses
1. den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en 
förpackning, eller
2. den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda 
åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl.

Avfallsinnehavarens ansvar

5 a § Den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och 
miljömässigt godtagbart sätt.
En bestämmelse om att producenter kan åläggas skyldighet att ta hand om avfall finns 
i 6 §.

Producentansvar

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, transporteras 
bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan krävas för en hälso- 
och miljömässigt godtagbar avfallshantering.
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Bilaga 9 – Avfallsförordningen (2011:927)

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall och avfallets hantering. För 
vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra 
förordningar eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av andra förordningar.

2 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i 15 kap. 
miljöbalken.

3 § I denna förordning avses med
brännbart avfall: avfall som brinner utan energitillskott efter det att 
förbränningsprocessen har startat,
farligt avfall: ett ämne eller ett föremål som är avfall och som är markerat med en 
asterisk (*) i bilaga 4 eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd 
av 12 §, och organiskt avfall: biologiskt avfall, plastavfall och annat avfall som 
innehåller organiskt kol. Förordning (2011:1009).

4 § I denna förordning avses med
återanvändning: en åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte är 
avfall används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd 
för, insamling: uppsamling, sortering eller inledande lagring av avfall för vidare 
transport, förberedelse för återanvändning: en avfallshantering som genom kontroll, 
rengöring eller reparation gör att produkter eller komponenter som blivit avfall kan 
återanvändas, återvinning: en avfallshantering som beskrivs i bilaga 2 eller som på 
annat sätt innebär att avfallet kommer till nytta som ersättning för annat material eller 
förbereds för att komma till sådan nytta eller en avfallshantering som innebär 
förberedelse för återanvändning, och bortskaffande: en avfallshantering som beskrivs 
i bilaga 3 eller som på annat sätt innebär att innehavaren gör sig av med avfallet utan 
att det återvinns eller att det lämnas till någon som samlar in eller transporterar bort 
det.

5 § Med deponering avses i denna förordning ett bortskaffande som innebär att avfall 
läggs på en upplagsplats för avfall (deponi).
Som deponi anses inte en plats eller anläggning där avfall
1. lastas om för att beredas för vidare transport till en annan plats där det ska 
återvinnas, behandlas eller bortskaffas,
2. lagras innan det återvinns eller behandlas, om lagringen sker för en kortare period 
än tre år, eller
3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker för en kortare period än ett år.

Brännbart avfall

14 § Brännbart avfall ska förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall.
Bestämmelser om förbud mot att deponera utsorterat brännbart avfall och organiskt 
avfall finns i 9 och 10 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall.

15 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sortering av brännbart avfall och 
om undantag från kravet i 14 § första stycket

Blandning av farligt avfall
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16 § Farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med
1. andra slag av farligt avfall,
2. annat avfall, eller
3. andra ämnen eller material.

17 § Farligt avfall som har blandats eller spätts ut i strid med 16 § ska separeras, om 
det
1. behövs från miljöskyddssynpunkt,
2. är tekniskt möjligt, och
3. är ekonomiskt rimligt.

18 § Bestämmelserna om blandning av farligt avfall i 16 och 17 §§ ska inte tillämpas i 
fråga om sådan blandning av avfall som har gjorts eller görs
1. av någon vars hantering av avfallet omfattas av ett sådant tillstånd eller en sådan 
anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken,
2. på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt, och
3. med användning av bästa möjliga teknik. Förordning (2013:269).

Anteckningar vid hantering av farligt avfall

55 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer ska 
för varje slag av farligt avfall föra anteckningar om
1. den mängd avfall som uppkommer årligen, och
2. till vem som avfallet lämnas för vidare hantering.

Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i minst tre år. Förordning 
(2014:236). ”
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