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Förord 

Detta examensarbete är det avslutande momentet på byggnadsingenjörsprogrammet 
vid Högskolan i Gävle. Studien omfattar 15 högskolepoäng och har skrivits under 
läsperiod 4.  

Under studietiden har mitt intresse för miljön utvecklats och detta examensarbete 
har givit mig möjligheten att arbeta med produktionsinriktade miljöfrågor på en mer 
omfattande nivå än tidigare kurser. Både arbetsprocessen och resultatet av studien 
har genererat nya kunskaper. 

Jag vill tacka min handledare Åsa Karlsson som med stort engagemang satt sig in i 
mitt arbete, både i ämnet och i skrivprocessen. Åsa har gett mig givande synpunkter 
och konstruktiv kritik som fört mitt arbete framåt. Sedan vill jag tacka Kennet Pet-
tersson som medverkade i intervjun till studien och vänner och familj som korrek-
turläst och sett arbetet från andra perspektiv.  

Gävle, maj 2020 

Anna Wahlberg      
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Sammanfattning 

För att uppnå en hållbar resursanvändning är det avgörande att hantera rivningsavfall 
utifrån aktuella bestämmelser och riktlinjer. Byggsektorn står idag för en tredjedel 
av den totala mängd avfall som genereras i Sverige varje år. I takt med en ökad med-
vetenhet om klimatet har åtgärder vidtagits för att minska byggsektorns påverkan på 
miljön. Det finns dock många parametrar som påverkar avfallshanteringen i ett pro-
jekt, exempelvis dess geografiska placering, storlek och tillgång till utrymme. Där-
för måste avfallshanteringen vara anpassad för varje projekt.  

I denna jämförande fallstudie har avfallshanteringen i två olika scenarion jämförts. 
Studien utgår från ett verkligt renoveringsprojekt som drivs av ett stort byggföretag. 
Produktionschefen för projektet menar att det skulle vara intressant att undersöka 
hur olika sätt att hantera rivningsavfall hade påverkat projektets ekonomi och graden 
av återvinning. Första scenariot utgår från att allt rivningsavfall sorteras som blandat 
avfall och andra scenariot utgår från att rivningsavfallet sorteras i rätt fraktion.  

En säljchef på avfallsföretaget Ragn-sells intervjuades för att erhålla information om 
hur återvinningsgraden skiljer sig i de två olika scenarierna. Resultatet visar att åter-
vinningsgraden är högst vid sortering av avfallet direkt på byggarbetsplatsen. Den 
ekonomiska aspekten undersöktes genom att samla indata för att sedan utföra kost-
nadsberäkningar av att inte sortera och att sortera. Resultatet visar att det är 28% 
dyrare att sortera avfallet än att inte göra det.  

Det krävs ansvar och kunskap för att företag ska sortera trots att resultatet visar en 
ekonomisk fördel att inte göra det. Många stora byggföretag har formulerat långsik-
tiga hållbarhetsmål och -löften som endast kan uppnås genom att göra förändringar i 
dagens arbetsprocesser.   
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Abstract 

It is crucial to manage demolition waste based on current regulations and guidelines 
to achieve a sustainable use of resources. Today, the construction sector accounts 
for one third of the total amount of waste generated in Sweden each year. Due to 
the increased awareness of our impact on the climate, measures have been taken to 
reduce the impact on the environment. However, there are many parameters that 
affect waste management in a project, including its geographical location, size and 
access to space at site. Thus, waste management is specific in each individual pro-
ject.  

In this comparative case study, waste management has been compared in two differ-
ent scenarios. The study is based on a real renovation project run by a large con-
struction company. The production manager of the project is interested in investi-
gating how different waste management would affect the project. The first scenario 
assumes that all demolition waste is sorted as mixed waste and the second scenario 
assumes that the demolition waste is sorted in the correct fraction. The aim of the 
case study is to identify the differences based on the recycling rate of the waste and 
how sorting affects the project’s finances.  

A sales manager at the waste company Ragn-sells was interviewed to obtain infor-
mation about how the recycling rates differ in the two different scenarios. The result 
shows that the recycling rate is highest when sorting the waste directly at the con-
struction site. The financial aspect was investigated by collecting input data and then 
performing cost calculations of sorting and not sorting. The result shows that it is 
28% more expensive to sort the waste than not to do it. 

It requires responsibility and knowledge for companies to sort the demolition waste 
even though the results showed an economic advantage of not doing so. Many large 
construction companies have formulated long-term sustainability goals which can 
only be achieved by making changes in today's work processes. 
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1 Introduktion 

Varje år genereras cirka 10 miljoner ton bygg- och rivningsavfall från bygg- och an-
läggningssektorn vilket motsvarar en tredjedel av allt avfall genererat i Sverige (Na-
turvårdsverket, 2019). Eftersom alla byggprojekt är unika kräver varje projekt en 
specifik och anpassad avfallshantering. Det finns med andra ord ingen patentlösning 
på hur hanteringen på bästa sätt ska gå till. Parametrar som påverkar val av avfalls-
hantering är bland annat projekttyp, dess geografiska placeringen och möjlighet till 
utrymmet (Avfall Sverige, 2019).  

Existerande lagar om avfallshantering finns för att vägleda företag till att hantera av-
fall på ett resurseffektiv och säkert sätt. I Miljöbalken (Miljöbalk, SFS 1998:808) 
presenteras både allmänna hänsynsregler och specifika bestämmelser som reglerar 
avfallshanteringen (15 kap.). Det övergripande målet med Miljöbalken är att gynna 
en hållbar utveckling som inte äventyrar möjligheten till en hälsosam och god miljö 
för kommande generationer. 

Sverige har även accepterat agendan om att år 2030 uppnå de globala målen. De glo-
bala målen består av 17 mål som är framtagna för att generera en social, ekonomisk 
och miljömässig hållbar utveckling (United Nations Development Programme 
[UNDP], 2017). Avfallshanteringen berörs i mål 12, som handlar om en hållbar 
konsumtion och produktion. Två delmål som presenteras är att minska mängden av-
fall och att säkerställa en hållbar användning av naturresurser. Dessa delmål påverkas 
direkt av hur avfall hanteras (UNDP, 2020). Att aktivt arbeta med att utveckla av-
fallshanteringen är därför viktigt för att nå Globala målen i Agenda 2030. 

För att erhålla en hållbar resursanvändning betonar naturskyddsföreningen (u.å) vik-
ten av att ersätta den traditionella linjära ekonomin med en cirkulär ekonomi. Cir-
kulär ekonomi innebär att produkter ska återvinnas och återanvändas för att få jor-
dens naturresurser att cirkulera istället för att utvinna nytt material. 

Denna studie utgår från ett renoveringsprojekt i central Gävle som drivs av ett stort 
byggföretag. I projektet har stora mängder rivningsavfall genererats och på grund av 
platsbrist har rivningsavfallet slängts osorterat. Byggföretaget vill undersöka en al-
ternativ avfallshantering för att i framtida projekt kunna bidra till en cirkulär eko-
nomi. Byggföretaget arbetar på olika sätt med miljöfrågor, bland annat genom miljö-
mål och certifieringar. Företaget står exempelvis bakom Fossilfritt Sveriges färdplan 
för fossilfri konkurrenskraft vars mål är att år 2045 vara klimatneutrala (Fossilfritt 
Sverige, 2018). Dessutom är företaget certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 
14001 och de arbetar även med miljöcertifiering av byggnader. 
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Innan renoveringsprojektet påbörjades bestod den befintliga byggnaden av fyra vå-
ningsplan, varav ett plan som utgör källare med garage. Vid rivningsarbetet behölls 
det bärande stomsystemet men inner- och ytterväggarna revs. Byggnaden kommer 
inte att miljöcertifieras officiellt, men projektet arbetar efter nivå silver i Miljöbygg-
nad.  

Denna studie kommer att undersöka materialet från innerväggarna på de två översta 
planen i den befintliga byggnaden. Att endast innerväggarna undersöks är för att av-
gränsa arbetet och de två översta planen betraktas för att uppbyggnaden av innerväg-
garna är samma på dessa två plan.  

Byggföretaget vill undersöka skillnaden mellan att inte sortera rivningsavfallet och 
att sortera det på byggarbetsplatsen. De resultat som företaget är intresserad av är 
om återvinningsgraden blir högre vid sortering av avfallet samt om sortering är en 
kostsammare hantering.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur återvinningsgraden av rivningsavfall påver-
kas av att sorteras direkt på byggarbetsplatsen istället för att det lämnas osorterat till 
ett avfallsföretag där det sedan sorteras. Frågeställningarna i studien är följande:  

-  Kan återvinningsgraden av materialet vid rivning av innerväggar öka genom 
att sortera rivningsavfallet direkt på byggarbetsplatsen? 

- Är det dyrare att sortera rivningsavfallet från innerväggar direkt på byggar-
betsplatsen jämfört med att inte sortera det?   
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2 Teori 

Det här avsnittet behandlar teori som berör avfallshantering och informationen utgår 
framförallt från renoverings- och rivningsprojekt.  

2.1 Forskning inom avfallshantering 

Det har skett en stor ökning av forskning om hantering av konstruktions- och riv-
ningsavfall det senaste årtiondet men fortfarande har vikten av att sortera konstrukt-
ion- och rivningsavfall olika stor betydelse inom olika discipliner. Det förklarar Wu, 
Zuo, Zillante, Wang och Yuan (2019) i en litteraturstudie där den nuvarande synen 
på avfallshantering undersökts och där forskning sedan 1990-talet inom hantering av 
konstruktion- och rivningsavfall sammanställts för att utforska framtida forskningsin-
riktningar.  

Några av de discipliner som undersöktes i litteraturstudien var miljö-, material-, 
management- och ingenjörsvetenskap. Wu et al. (2019) beskriver att i nuvarande si-
tuation visar studier inom material-, management- och ingenjörsvetenskap att av-
fallshanteringen betraktas som en viktig del av byggprocessen där avfallshanteringen 
anses vara en process, medan studier inom miljöteknik och miljövetenskap visar att 
hanteringen av rivningsavfall betraktades mer som en produkt. Det finns många 
framtida forskningsinriktningar inom ämnet och litteraturstudien kan användas för 
att underlätta för utövare att ytterligare förbättra hanteringen av rivningsavfall och 
på så sätt minska föroreningar som uppkommer från avfallet. Ett exempel på en 
forskningsmöjlighet som tas upp i litteraturstudien är hur återvinningsgraden av riv-
ningsavfall kan ökas (Wu, et el., 2019).  

I en annan litteraturstudie har Ghaffar, Burman och Braimah (2019) undersökt cir-
kulär ekonomi inom byggsektorn i Storbritannien. Resultatet visar att en förbättring 
av den cirkulära ekonomin inom den bebyggda miljön kan erhållas genom bland an-
nat lagstiftning från regeringen om krav på återanvändning och återvinning vid han-
teringen av konstruktions- och rivningsavfall. Trots de redan existerande lagarna 
som finns i Sverige föreslår Miljödepartementet (Regeringen, 2019) skärpta krav på 
återvinningen av avfall från bygg och rivning genom att införa krav på källsortering 
av konstruktions- och rivningsavfall och krav på åtgärder som förebygger avfall.  
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Ghaffar et al. (2019) menar att fokus bör vara på smarta rivningsprocesser och inno-
vativa kostnadseffektiva processer. En byggnadsinformationsmodell (BIM) är en di-
gital objektsbaserad modell som möjliggör att information kan kopplas till varje ob-
jekt i modellen (BIM Alliance, u.å). Ett sätt att förenkla hanteringen av rivningsav-
fallet är genom att använda ett BIM-baserat system som uppskattar och planerar riv-
ningsavfallet (Cheng & Ma, 2013). I studien jämförs ett BIM-baserat system med sex 
andra existerande metoder för att beräkna avfallet. Cheng och Ma påstår att en mer 
exakt, bekväm och bredare tillämpad avfallsberäkning erhålls genom utnyttjandet av 
BIM-tekniken. Ytterligare fördelar med systemet är att för varje materialkategori 
kan en detaljerad volyminformation erhållas, beräkning av avfallsavgift och en upp-
skattning av antalet upphämtningar av avfallet kan tas fram.  

Utöver den forskning som fokuserar på hur hanteringen av rivningsavfall kan för-
bättras har även olika fallstudier gjorts för att ta reda på faktiska resultat av en för-
bättrad avfallshantering. Cha et al. (2020) har i en fallstudie undersökt återvinnings-
potentialen av rivningsavfall. För att erhålla tillförlitliga data om hur rivningsavfall 
genereras undersöktes drygt 1000 bostadshus i Sydkorea. Studien tar hänsyn till kol-
dioxidutsläpp vid slutet av livsfasen av en byggnad, priset på återvunna produkter 
och driftskostnader. Slutet av livsfasen av en byggnad kan delas in i fyra olika stadier: 
rivning av byggnaden, insamling och sortering, transport och bortskaffandet av avfal-
let. Resultatet visar att återvinningspotentialen tydligt skiljer sig beroende på kon-
struktion och avfallstyp och Cha et al. påstår att träkonstruktioner har högst återvin-
ningspotential. 

I en liknande fallstudie gjord i Kina har Wang et al. (2017) jämfört återvinning av 
rivningsavfall med en traditionell deponistrategi. Miljöpåverkan av att återvinna ett 
ton rivningsavfall har undersökts och till hjälp har en livscykelanalys och en metod 
för att beräkna betalningsviljan använts. Wang et al. klargör att de miljökonsekven-
ser som beaktats bland annat är global uppvärmning, försurning, ozonnedbrytning, 
övergödning och markförbrukning. Miljökonsekvenserna uppstår på grund av ener-
gianvändning, transporter, avfallshanteringen och innehavet av deponi. Resultatet 
visar att de största miljöfördelarna är minskning av markförbrukningen vid återvin-
ning av betong och minskning av globala uppvärmningen vid återvinning av stål. Mil-
jöfördelarna anses kompensera för miljökostnader (Wang et al., 2017). För att 
denna studie ska kunna appliceras på andra länder förtydligar Wang et al. att meto-
den bör tolkas med försiktighet eftersom avfallsavgifterna inte är densamma i alla 
länder.  

Wang et al. menar att resultatet från studien i Shenzhen kan användas som underlag 
för att fastställa strategier och policyer för att uppmuntra återvinning av avfall. Ge-
nom tillämpning av metoden i studien kan även resultaten användas för att fastställa 
lämpliga avfallsavgifter. 
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Platsbrist är en parameter som i många projekt är avgörande för hur avfallshante-
ringen ska gå till. Platsbrist i projekt kan leda till mängden osorterat avfall ökar. I en 
fallstudie menar Andersson och Rönnbacke (2014) att det är viktigt att redan i pro-
jekteringsstadiet planera hur avfallscontainrarna ska placeras. Om denna fråga priori-
teras i ett tidigt skede minskar risken för att platsen används till andra ändamål. Re-
sultatet i fallstudien visar även att företag med bristande vilja och intresse för att sor-
tera skyller på platsbrist. Sortering vid platsbrist är möjlig med god planering i ett 
tidigt skede och med ett intresse för att nå de krav som ställs på avfallshanteringen.  

2.2 Lagkrav, riktlinjer och frivilliga åtgärder 

I Sverige finns styrande lagkrav som reglerar avfallshanteringen. Dessutom finns 
riktlinjer som fungerar vägledande vid frågor som berör avfallshantering. Företag i 
byggsektorn kan även frivilligt arbeta på olika sätt med miljöfrågor och -krav.  

2.2.1 Avfallshierarkin i EUs avfallsdirektiv 

I takt med att konsumtionen ökar produceras mer avfall och för att minska mängden 
avfall bör återanvändning av produkter öka och konsumtionen minska. I Miljöbalken 
(SFS 1998:808 kap 15, 10§) finns avfallshierarkin presenterad. Avfallshierarkin är 
ett EU-direktiv och består av fem olika nivåer som vägleder hur hanteringen av avfall 
ska gå till, se Fig. 1 nedan. Den översta nivå handlar om att minimera mängden av-
fall. Det är viktigt att fundera på om du som konsument är i behov av produkten el-
ler inte. Istället för att köpa nytt kan produkten exempelvis hyras eller lånas. De 
produkter som ändå skapas ska produceras på ett resurssnålt sätt.  

 

Fig. 1. Illustrerar avfallshierarkins fem olika nivåer för avfallshantering 
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Ett annat sätt att minimera avfall är genom återanvändning och återbruk, vilket är 
avfallshierarkins näst översta nivå. Med återanvändning menas att produkten används 
av någon annan när du själv inte har användning av den längre och med återbruk me-
nas att du använder produkten till något annat än den först var tänkt att användas 
till.  

Det avfall som inte återanvänds ska återvinnas. Om återvinning inte är möjlig ska av-
fallet förbrännas för att utvinna energi i form av el och värme. Det sista steget är de-
poni. Med deponi menas att avfallet förvaras utan att återanvända, återvinna eller ut-
vinna energi från det. Avfall till deponi ska därför undvikas, om inte avfallet nödvän-
digtvis måste till deponi för att förhindra att giftiga material finns i det cirkulära 
materialflödet. 

2.2.2 Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 

Byggföretagen (2019) har tagit fram riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid 
byggande och rivning. Syftet med riktlinjerna är dels att fungera som branschnorm 
på så sätt att byggbranschen använder riktlinjernas krav, dels att rekommendation-
erna, hjälpmedlen och informationstexterna i riktlinjerna ska fungera som stöd. De 
branschnormerande texter som återfinns i riktlinjerna är ”byggbranschens överens-
kommelse att om hur resurs- och avfallshantering bör gå till vid byggande och riv-
ning” (Byggföretagen, 2019, s.4) och branschnormerna kan användas vid avtalsskriv-
ning.  

Målet med riktlinjerna är att uppfylla kraven i Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 
och avfallshierarkin (Byggföretagen, 2019). De allmänna hänsynsreglerna utgör 
grunden för Miljöbalken och finns för att öka hänsynen till miljön och hindra och 
motverka negativa effekter av verksamheter (Miljöbalk, SFS 1998:808).  

De branschnormer som finns för rivningsentreprenören vid resurs- och avfallshante-
ring vid rivning är bland annat att avfallet ska sorteras minst enligt basnivå. Basnivå-
erna består av olika fraktioner, dvs. indelningar som styr vilka material som får 
slängas i vilken container. Vid rivning innefattar basnivåerna 12 fraktioner, exempel-
vis Farligt avfall, Trä, Gips och Mineralull. Användning av fraktionen Blandat avfall 
ska särskilt motiveras och godkänna skriftligt av beställaren. Byggföretagen (2019) 
ger ett förtydligande exempel att gips och mineralull alltid ska sorteras ut i egna 
fraktion, oavsett om det ska återvinnas eller placeras på deponi. 

Resurs- och avfallsriktlinjerna vid byggande och rivning innehåller även rekommen-
dationer och stöd till genomförandet av branschnormerna. Tips till beställare är att 
införa prekvalificeringskrav för deltagandet i en upphandling. Ett krav för deltagan-
det skulle exempelvis kunna vara att företaget ska arbeta med klimatfrågor eller ha 
en klimatpolicy (Byggföretagen, 2019).   
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2.2.3 Fossilfritt Sverige- Färdplan för fossilfri konkurrenskraft 

På initiativ av regeringen har Fossilfritt Sverige tagits fram med målet att Sverige blir 
ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Utifrån Fossilfritt Sverige har företag 
inom bygg- och anläggningssektorn tillsammans skapat en färdplan för fossilfri kon-
kurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn. Målet är att nettoutsläppen av 
växthusgaser ska vara noll år 2045. För att uppnå målet har 26 uppmaningar ställts 
till politiker, myndigheter och aktörer. Totalt har 74 aktörer skriver under och står 
bakom målen (Fossilfritt Sverige, 2018).  

En uppmaning till regeringen och riksdagen som direkt berör avfallshanteringen är 
att gynna cirkulära affärsmodeller och ökad återanvändning och återvinning genom 
att ändra regler för klassning av avfall. Övriga aktörer uppmanas bland annat till att 
arbeta med digitalisering för att underlätta arbetet med minskat spill och resursef-
fektiv materialanvändning. Uppmaningar till beställaren är att göra det lönsamt att 
göra rätt samt kräva återanvändning av material vid renoveringsprojekt. Konsulter 
och arkitekter i planeringsstadiet uppmanas till lösningar som ur ett livscykelper-
spektiv är resurseffektiva med låg klimatpåverkan (Fossilfritt Sverige, 2018).   

För att nå färdplanens mål krävs ledarskap, innovation och ansvar från alla aktörer i 
bygg- och anläggningssektorn. Det krävs ett livscykelperspektiv och en övergång 
från traditionell linjär ekonomi till cirkulär ekonomi. Offentlig upphandling ska även 
vara drivande faktor till en förändring. År 2045 är visionen, utifrån avfallshantering-
ens perspektiv, att begreppet avfall inte existerar utan att alla material cirkulerar. På 
så sätt stärks tillgången till material och kostnaderna hålls nere. Fossilfritt Sverige 
(2018) menar att de byggnader som byggs ska fungera som materialbanker och det 
ställs därför krav på vilka material som byggs in och vad som händer med materialen 
när byggnadens livslängd är nådd.  

För att företag ska vara attraktiva och överleva på marknaden är hållbarhetsarbeten 
viktigt. Miljöarbete ger bland annat fördelar såsom ett förstärkt varumärke och en 
attraktivare arbetsgivare. Dessutom ökar kundlojaliteten och förbättrade finansie-
ringsmöjligheter (Fossilfritt Sverige, 2018).  

2.2.4 ISO 14001 

ISO 14001 är ett frivilligt miljöledningssystem för företag och organisationer. Det 
fungerar som ett verktyg för att underlätta arbetet mot ett effektivt och strukturerat 
miljöarbete. Utifrån ett avfallsperspektiv ska ledningssystemet leda till bland annat 
ökad resurs- och processeffektivitet, produkter och tjänster utifrån ett livscykelper-
spektiv, optimerad avfallshantering och ökad trovärdighet för organisationens miljö-
arbete (Svenska Institutet för Standarder [SIS], u.å).  
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2.2.5 Miljöcertifiering 

Antalet miljöcertifieringar av byggnader har ökat. Att miljöcertifiera en byggnad är 
ett sätt för byggföretag att säkerställa att byggnaden är hållbart byggd utifrån ett so-
cialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Att certifiera en byggnad kan även 
vara ett krav från beställaren. Miljöcertifieringar har olika fokusområden och bero-
ende på vilken certifiering en byggnad strävar efter krävs åtgärder som uppfyller just 
den certifieringens kriterier (Svensk byggtjänst, 2016).  

Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem som är indelade i tre kategorier: 
energi, inomhusmiljö och material. Störst fokus läggs på inomhusmiljön och det 
finns inga specifika krav på avfallshantering (Sweden Green Building Council 
[SGBC], 2020). LEED och BREEAM-SE är två certifieringssystem som däremot be-
rör avfallshanteringen. I LEED finns ett kriterium att minska mängden avfall på de-
poni och förbränningsanläggningar genom att öka återanvändningen och återvin-
ningen av material (SGBC, u.å). BREEAM-SE presenterar ett snarlikt kriterium med 
syftet att styra mot en effektiv resursanvändning (SGBC, 2018).  

Att en byggnad är certifierad garanterar inte bara att byggnaden håller det den lovar, 
utan en certifiering ökar även byggföretagets konkurrenskraft på marknaden 
(Waara, 2012). En certifiering ökar företagets ”goodwill” och genererar ett större 
förtroende för varumärket, vilket anses vara den största fördelen för byggföretaget 
att ansluta sig till ett certifieringssystem. Den största nackdelen är certifieringsavgif-
terna. Waara förklarar att en byggnad kan garantera samma kvalité utan som med en 
certifiering och kostnaden för att få byggnaden certifierad kan då anses vara överflö-
dig.  

2.3 Avfallsföretaget Ragn-sells 

Företag i byggbranschen genererar stora mängder avfall och avfallsföretag finns för 
att underlätta avfallshanteringen. I projektet som denna studie berör har Ragn-sells 
tjänster använts och studien utgår därför från detta avfallsföretags hantering.  

Ragn-sells är ett avfallsföretag i Sverige vars fokus ligger på arbetet mot ett cirkulärt 
materialflöde. Företaget omsatte drygt 3,6 miljarder kronor år 2019 och har 1522 
anställda. Ragn-sells har som målsättning att öka återanvändningen och återvin-
ningen för att minska klimatpåverkan och för att utnyttja jordens resurser på ett ef-
fektivt sätt (Ragn-sells, u.å a) 
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För att underlätta sorteringen finns det en sorteringsguide för varje material som 
förklarar vad som får slängas i respektive fraktion samt hur materialet återvinns 
(Ragn-sells, u.å b). Dessutom erbjuder Ragn-sells containertjänster som möjliggör 
för företag att hyra containrar och få dem utsatta, tömda samt förädling av materi-
alet. Beroende på i vilken stad, vilken containertyp och vilket material som ska 
slängas i containern varierar kostnaden (Ragn-sells, u.å c). 

Med Blandat avfall menas att avfallsföretaget mottar en container med osorterat av-
fall. Avfallet eftersorteras på avfallsföretaget med hjälp av en hjulgrävare med grip-
klo (K. Pettersson, säljchef, personlig kommunikation, 14 april 2020). Det finns 
olika containrar för företag att hyra beroende på hur mycket avfall som ska slängas. 
Många containrar är anpassade till att passa på byggen, bland annat lastväxlarflak 
som visas i Fig. 2 (Ragn-sells, u.å d).  

 

Fig. 2. Visar containertypen lastväxlarflak   

2.4 Material i innerväggar  

I detta avsnitt beskrivs de material som berörs i studien samt hur de hanteras vid 
återvinning. Materialen anses vara vanligt förekommande material i en innervägg 
(Burström, 2007).   

2.4.1 Gips 

Gipsskivor har egenskaper som är ljud- och brandhämmande. Beroende på vilka 
ljud- och brandkrav innerväggen ska klara placeras en eller flera gipsskivor på varsin 
sida av reglarna och isoleringen. Densiteten för gips är 800 kg/m3 (Burström, 
2007). 

Gipsskivor sorteras efter dess kvalité. Spill av gipsskivor som skapats vid nyprodukt-
ion kan återvinnas till nya gipsskivor. Om gipsskivorna däremot rivs från en kon-
struktion hanteras det som rivningsgips och placeras på deponi. Detta på grund av 
att det finns rivningsrester på skivorna vilket gör att materialet inte når upp till den 
kvalité som krävs för att kunna återvinnas (Ragn-sells, u.å e).   
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Bok, Brander och Johansson (2018) förklarar att Gyro gipsåtervinning även godtar 
rivningsgips till återvinning. Gipsskivornas yttre pappskikt, samt eventuell ta-
pet/väv, tas bort och används till pappåtervinning. Rivningsrester i from av bygg-
material som sitter fast i gipset sorteras manuellt på anläggningen. Kunden fakture-
ras för den manuella sortering och hanteringen av materialet (Bok et al., 2018) 

2.4.2 Trä 

Trä är ett naturligt, hållbart och återvinningsbart material och i en innervägg an-
vänds trä bland annat till reglar (SkogsSverige, 2019). Träets densitet varierar mel-
lan 450-550 kg/m3 beroende på dess uppbyggnad (Burström, 2007).  

Trä sorteras i fraktionen Trä och används till energiutvinning i form av förbränning 
(Ragn-sells, u.å f). Enligt Cha et al. (2020) anses konstruktioner av trä ha hög åter-
vinningspotential.  

2.4.3 Isolering 

Isoleringen används bland annat till värme- och ljudisolering. Isoleringen kan bestå 
av olika material men i innerväggar är mineralull vanligast förekommande. Mine-
ralull är ett samlingsnamn för sten- och glasull. Stenull används ofta där det finns ett 
högt krav på brandklass. Glasull har god hållfasthet och låg vikt och används vanligt-
vis mellan trä- och stålreglar (Isover, u.å). Vid återvinning placeras mineralull på de-
poni (Ragn-sells, u.å g). Densiteten för mineralull är 25 kg/m3 (Burström, 2007). 

Anneroth (2016) menar att synen på mineralull som material måste förändras då det 
idag betraktas som ett material som inte går att återvinna. På grund av bristande 
kunskap slängs därför mineralullen på deponi, vilket är ett accepterat och enkelt sätt 
göra sig av med materialet. Mineralull kan genom en enkel process återvinnas till 
lösull. Det viktigaste vid återvinning av mineralull är att fraktionen hålls ren och 
torr, därför har Anneroth avgränsat sig till nyproduktion och resultatet gäller endast 
spillmaterial. 
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3 Metod 

I denna jämförande fallstudie har avfallshanteringen i två olika scenarion undersökts. 
Båda scenarierna utgår från samma byggprojekt. I scenario ett sorteras inte rivnings-
avfallet på byggarbetsplatsen, dvs. allt rivningsavfall läggs i fraktionen Blandat avfall. 
I det verkliga byggprojektet sorterades inte rivningsavfallet och därför representerar 
scenario ett en teoretisk version av den verkliga avfallshanteringen. I scenario två 
sorteras avfallet i rätt fraktion direkt på byggarbetsplatsen, dvs. den hantering som 
är önskvärd enlig Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning för att uppnå 
kraven i Miljöbalken.  

Studiens frågeställningar:  

-  Kan återvinningsgraden av materialet vid rivning av innerväggar öka genom 
att sortera rivningsavfallet direkt på byggarbetsplatsen? 

- Är det dyrare att sortera rivningsavfallet från innerväggar direkt på byggar-
betsplatsen jämfört med att inte sortera det?   

har besvarats genom att jämföra de två scenarierna för att sedan ställa skillnaderna 
mot varandra. Fallstudien undersöker hur projektets ekonomi och återvinningsgrad 
av avfallet påverkas av att de olika avfallshanteringarna. Den ekonomiska aspekten 
undersöks med hjälp av indata som samlats genom studier av dokument, såsom rit-
ningar, prislistor och fakturor. Indata används sedan till kostnadsberäkningar. Åter-
vinningsgraden undersöks genom en intervju av en anställd på avfallsföretaget Ragn-
sells. Figur 3 visar en schematisk bild av tillvägagångssättet.  

 

Fig. 3. Visar en schematisk bild av tillvägagångssättet för att undersöka den ekonomiska aspekten och åter-
vinningsgraden av avfallet 
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Produktionschefen på det berörda byggföretaget gav information om projektet i 
form av underlagsritningar, fakturor och prislistor. Produktionschefen är även den 
externa handledaren i studien. 

3.1 Intervju 

Intervju som datainsamlingsmetod valdes för att erhålla erfarenheter om avfallshan-
teringen utifrån ett avfallsföretags synvinkel. Respondenten bör ha kännedom om de 
aktuella reglerna för avfallshantering samt kunskap om hur hanteringen av avfall går 
till efter att det borttransporterats från ett byggprojekt. I den här studien valdes sälj-
chefen på avfallsföretaget Ragn-sells som respondent. Ragn-sells tjänster används i 
projektet som denna studie undersöker och därför ansågs Ragn-sells vara lämplig re-
spondent till intervjun. Syftet med intervjun var att erhålla information om skillna-
den i avfallsföretagets hantering och sortering mellan blandat avfall och sorterat av-
fall.   

Intervjun var semistrukturerad vilket betyder att en intervjumall skapades innan in-
tervjun. Intervjumallen återfinns i Bilaga A. Frågorna formulerades på så sätt att stu-
diens frågeställning som berör återvinningsgraden kunde besvaras.  

Intervjun var en ansikte-mot-ansikte-intervju som genomfördes på en neutral plats. 
Med muntligt godkännande från respondenten spelades intervjun in med hjälp av en 
mobiltelefon för att minska risken att viktig information missades. Totalt tog inter-
vjun 35 minuter. Intervjun transkriberades genom att i omgångar lyssna på inspel-
ningen och skriva ner samtalet. Endast en kort bit av inspelningen avlyssnades i taget 
för att säkerställa en korrekt transkribering.  

Bearbetning och analys av data gjordes med en tematisk analys där koder gavs till 
den data som var relevant för att kunna besvara frågeställningen. På så sätt struktu-
rerades respondentens svar och koderna kunde samlas för att representerade teman. 
Exempel på teman är hur hanteringen går till och varför hanteringen går till på detta 
sätt. Teman kunde sedan bidra med svar på frågeställningarna.  

3.2 Indata till kostnadsberäkningar 

I avsnitten nedan presenteras tillvägagångssättet för insamlingen av nödvändiga in-
data. Indata används för att möjliggöra beräkningar av rivnings- och sorteringskost-
nader.   

3.2.1 Dimensioner 

Med hjälp av programmet Bluebeam Revu 2018 mättes totala löpmetern innerväggar 
på underlagsritningar. Utifrån innerväggarnas uppbyggnad beräknades massan 𝑚 av 
respektive komponent av innerväggarna enligt   
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 𝑚 = 𝑉 ∙ 𝜌   (1) 

där  𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 

 𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡  

Vid beräkning av reglarnas massa krävdes en uppskattning av totala antalet träreglar 
𝑛 , som erhölls genom  

 𝑛 =
å

   (2) 

där  𝑙 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑙ö𝑝𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔 

 𝑙 å = 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑐 − 𝑚å𝑡𝑡  

Denna uppskattning är en förenkling av verkligheten då beräkningen antar att löp-
metrarna innervägg är sammanhängande.   

3.2.2 Prislista för fraktioner och utställning och tömning 

För att kunna beräkna kostnaden för avfallshanteringstjänsterna krävs kännedom om 
priset för de olika fraktionerna samt för utställning och tömning av containrar. Dessa 
prisuppgifter inhämtades från byggföretaget.  

3.2.3 Tidsåtgång rivning och sortering 

Beräkning av yrkesarbetskostnaden för att riva och sortera rivningsavfallet från in-
nerväggarna gjordes med hjälp av uppskattad tidsåtgång för rivning och sortering 
samt timkostnaden för att ha en yrkesarbetare anställd. Uppgifterna om tidsåtgång 
och timkostnader erhölls från en kalkylingenjör på byggföretaget.  

3.2.4 Antal containrar för borttransport av avfall 

Efter dialog med produktionschefen på byggföretaget konstaterades att containrarna 
som användes till rivningsavfallet var lastväxlarflak. Ett antagande som gjordes är att 
packningen av avfallet inte är optimal och att den maximala lastvikten av lastväxlar-
flaket därför inte uppnås. För att teoretiskt kunna beräkna hur många containrar 
som behövs för att transportera bort rivningsavfallet uppskattades en lastvikt som 
containrarna packas med. Uppskattningen gjordes genom att granska fakturor från 
avfallsföretaget för att beräkna ett medelvärde av de verkliga lastvikterna av contain-
rarna. 

3.3 Kostnadsberäkningar 

Kostnaden 𝐾  för att slänga rivningsavfallet i en fraktion beräknas enligt  

 𝐾 = 𝑚 ∙ 𝑘   (3) 

där  𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 
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 𝑘 = 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛   

För att beräkna kostnaden 𝐾 ., ö . för utställning och tömning av containrar för en 
viss fraktion används följande formel 

 𝐾 ., ö . = n ∙ (𝑘 . + 𝑘 ö .)  (4) 

där  n = antalet containrar för borttransportering av avfallet i en viss fraktion  

 𝑘 . = 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑢𝑡𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

 𝑘 ö . = 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑡ö𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 

Yrkesarbetskostnaden beräknades på olika sätt beroende på om avfallet ska sorteras 
eller inte. Om avfallet inte ska sorteras bedöms arbetet för rivningen ta kortare tid 
eftersom materialet inte ska delas upp och rivningen kan därför ske med mindre om-
sorg. Om avfallet inte ska sorteras beräknades kostnaden 𝐾 ,    för yrkesar-
betarna att utföra rivningen enligt  

 𝐾 ,  = 𝑘 ∙ 𝐴 ∙ 𝑡 ,   (5) 

där  𝑘 = 𝑡𝑖𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑦𝑟𝑘𝑒𝑠𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒 

 𝐴 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 

 𝑡 ,  = 𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑠å𝑡𝑔å𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑚 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 

 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑘𝑎 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 

Om avfallet däremot ska sorteras i rätt fraktion beräknades yrkesarbetskostnaden 
𝐾 ,  för att riva och sortera avfallet genom att även addera tidsåtgången för 
sorteringen av varje material, enligt  

 𝐾 , = 𝑘 𝐴 ∙ 𝑡 , + (𝐴 + 𝐴 + ⋯ ) ∙ 𝑡           (6) 

där 𝑡 , = 𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑠å𝑡𝑔å𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑚 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 

𝑠𝑘𝑎 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 

 𝐴 + 𝐴 + ⋯ = 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑖 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔𝑒𝑛 

 𝑡 = 𝑡𝑖𝑑𝑠å𝑡𝑔å𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 

Totala kostnaden erhölls genom att addera alla kostnader.  
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4 Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultatet från intervjun, insamlingen av indata och 
kostnadsberäkningarna. Resultatet utgår från att rivningsavfall som inte ska sorteras 
slängs i fraktionen Blandat avfall. Om rivningsavfallet ska sorteras slängs gipset i Riv-
ningsgips, mineralullen i Glasull rivning och råspont, syll, hammarband och reglar i 
Trä.  

4.1 Intervju 

När Ragn-sells mottar en container med blandat avfall sorteras materialet med hjälp 
av en hjulgrävare med gripklo vilket ger en sortering med liten precision. Genom att 
sortera rivningsavfallet från innerväggar direkt på byggarbetsplatsen erhålls en högre 
återvinningsgrad än om rivningsavfallet sorteras av Ragn-sells. Det riskerar att place-
ras en större mängd återvinningsbart material, i det här fallet trä, på deponi om riv-
ningsavfallet inte sorteras direkt på arbetsplatsen (K. Pettersson, säljchef, personlig 
kommunikation, 14 april 2020). 

När sorterat material kommer till Ragn-sells finns det ett specifikt lager för respek-
tive material och avfallet kan direkt tippas av på rätt lager utan hantering. Det tar 
längre tid att hantera en container med blandat avfall än avfall som har sorterats. För 
att sorteringen av blandat avfall ska vara likvärdig med sorteringen som sker direkt 
på byggarbetsplatsen krävs manuell sortering hos Ragn-sells. Manuell sortering är en 
kostnadsfråga som inte övervägs (K. Pettersson, självchef, personlig kommunikat-
ion, 14 april 2020). I Fig. 3 visas ett flödesschema över hur Ragn-sells hanterar mot-
tagandet av en container.  

 

Fig. 4. Flödesschema över Ragn-sells hantering vid mottagandet av en container 
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Den gips som återvinns är endast stora kvantiteter av spill från nyproduktion. Om 
gipset ska återvinnas skickas det till företaget Gyro gipsåtervinning som ligger norr 
om Stockholm. Det är transportkostnaden som styr om gipset ska återvinnas eller 
inte. Om det inte är ekonomiskt lönsamt att återvinna av gipsen placeras den på de-
poni istället. I den här studien bedöms att rivningsgipset placeras på deponi (K, Pet-
tersson, säljchef, personlig kommunikation, 14 april 2020).  

Felsortering av material kan leda till att en container med sorterat material istället 
betraktas som blandat avfall, vilket kostar mer för kunden och ger ökat arbete åt 
Ragn-sells. Säljchefen K. Pettersson (personlig kommunikation, 14 april 2020) me-
nar att det räcker att ett material är felsorterat för att containerns innehåll betraktas 
som blandat avfall istället för sorterat. 

4.2 Indata till kostnadsberäkningar  

Efter diskussion med produktionschefen på byggföretaget konstaterades att inner-
väggarnas uppbyggnad följer Fig. 4. Innerväggarnas uppbyggnad användes vid fast-
ställandet av dimensionerna.  

 

Fig. 4. Visar innerväggarnas uppbyggnad 
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4.2.1 Dimensioner 

I Tab. 1 som presenteras nedan visas dimensionerna utifrån innerväggarnas uppbygg-
nad (se Fig. 4), materialens densitet samt den beräknade arean, volymen och massan 
utifrån data i tabellen. Längden som redovisas är den totala löpmetern innervägg. 
Vid beräkning av arean av gips och råspont har hänsyn tagits till att det finns två 
skikt. Eftersom träreglarna återkommer var 600 mm beräknades antalet träreglar 
med hjälp av (2) till 493 st. 

Tab. 1, visar dimensioner, densitet och beräknad area, volym och massa 

 

4.2.2 Prislista för fraktioner och utställning och tömning 

I Tab. 2 presenteras priserna för de olika fraktioner som berörs i studien samt priset 
för utställning och tömning av containrarna. Priset för utställning och tömning re-
presenterar priset för ett lastväxlarflak, där utställning av en container kostar 668 kr 
och tömning 812 kr. 

Tab. 2. Prislista för de olika fraktionerna 

 

 

 

 

 

 

 

Gips Mineralull Råspont
Syll/Ham
marband Reglar Totalt

Höjd [m] 2,5 2,41 2,5 0,045 2,41
Tjocklek [m] 0,013 0,070 0,022 0,070 0,070

Längd [m] 295 295 295 295 0,045
Antal [st] 2 1 2 2 493
Area [m2] 1475 711 1475 27 53 3741

Densitet [kg/m3] 800 25 500 500 500
Volym [m3] 19 50 32 2 4 107
Massa [ton] 15 1 16 1 2 36

Trä Rivningsgips
Glasull, 
rivning

Blandat avfall

Fraktion [kr/ton] 124 894 1097,2 824
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4.2.3 Tidsåtgång rivning och sortering 

I Tab. 3 presenteras den uppskattade tidsåtgången för rivning beroende på hur avfal-
let ska hanteras. Dessutom återfinns tidsåtgången för att sortera avfallet. Värdena er-
hölls från en kalkylingenjör på byggföretaget.  

Tab. 3. Uppskattade värden för tidsåtgången att riva innerväggar och sortera avfallet 

 
 
De beräknade tidsåtgångerna för rivning av innerväggarna och sortering av rivnings-
avfallet i de två scenarierna finns presenterad i Tab. 4.  

Tab. 4. Visar den beräknade tidsåtgången för rivning av innerväggarna och sortering av avfallet 

 

4.2.4 Antal containrar för borttransport av avfall 

Medelvärdet av lastvikten av en container beräknades till 4,3 ton. Beräkningar vi-
sade att det krävs nio containrar av Blandat avfall för att transportera bort osorterat 
rivningsavfall och att det krävs tio containrar för att transportera bort avfallet om 
det sorterats i rätt fraktion.  

 

 

 

 

Ej sortering Sortering

Rivning [h/m2] 0,225 0,3

Sortering
[h/m2,fra

gment]
− 0,03

Gips Mineralull Råspont
Syll/Ham
marband Reglar Totalt

Ej sortering
Rivning [h] 332 160 332 6 12 842
Sortering
Rivning [h] 443 213 443 8 16 1122
Sortering [h] 44 21 44 1 2 111
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4.3 Kostnadsberäkningar 

I Tab. 5 visas de kostnaderna som beaktats i studien. ”Kostnad fraktion” avser den 
kostnad som uppstå för de olika fraktionerna och ”Kostnad utställning och tömning” 
är kostnaden som Ragn-sells fakturerar byggföretaget för att ställa ut och tömma 
containrar från projektet. ”Kostnad yrkesarbetare” är arbetskostnaden för yrkesarbe-
tare, där timkostnaden att ha en yrkesarbetare anställd är 416 kr per timme enligt 
kalkylingenjören på byggföretaget.   

Tab. 5. Kostnaderna som genereras av att inte sortera rivningsavfallet och att sortera det 

 

 

Ej sortering Sortering

Kostnad 
fraktion

[kr] 29 342 17 444 

Kostnad 
utställning 
och tömning

[kr] 13 320 14 800 

Kostnad 
yrkesarbetare

[kr] 350 154 512 893 

Totalt [kr] 392 817 545 137 
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5 Diskussion 

Att sortera rivningsavfallet från innerväggar direkt på byggarbetsplatsen medför 
möjligheten till en ökad återvinningsgrad jämfört med om avfallet slängs som blan-
dat avfall. Problematiken med att slänga avfall som blandat avfall är att eftersorte-
ringen av materialen på avfallsföretagets anläggning sker med liten precision vilket i 
sin tur kan leda till att återvinningsbart material placeras på deponi.   

Kostnadsberäkningen visar att det är mer ekonomiskt lönsamt att inte sortera riv-
ningsavfallet direkt på byggarbetsplatsen. När kostnaderna för containrarna, utställ-
ning och tömning och yrkesarbetskostnaden summeras visar resultatet att det är 
28% dyrare att sortera rivningsavfallet än att inte göra det. För vinstdrivande företag 
är ekonomin styrande vid beslut och för att motivera företag till att sortera rivnings-
avfallet måste de granska sina mål och löften kring hållbarhet. Det krävs ändringar i 
den nuvarande arbetsprocessen för att uppnå de långsiktiga hållbarhetsmålen som fö-
retagen ställt sig bakom. 

De företag som står bakom färdplanen för fossilfri konkurrensplan har accepterat att 
sträva efter de mål som ska vara uppnådda 2045. För att nå visionen och de mål som 
ställts är åtgärder som berör avfallshanteringen viktiga. Sortering av material i rätt 
fraktion är det första steget mot ett cirkulärt materialflöde och i enlighet med resul-
tatet från intervjun erhålls en högre återvinningsgrad om avfallet sorteras direkt på 
byggarbetsplatsen. Att sortera rivningsavfallet på byggarbetsplatsen är därför ett av-
görande steg för byggföretag för att nå visionen om att år 2045 ha eliminera avfall. 

En certifiering enligt ISO 14001 ska bidra med miljömässig nytta i form av bland an-
nat optimerad avfallshantering och ökad resurseffektivitet. Eftersom en certifiering 
ger företag en ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete är det av stor vikt 
att åtgärder vidtas för att följa miljöledningssystemet.  

Branschnormerna som presenteras i Resurs- och avfallsriktlinjerna för byggande och 
rivning är framtagna för att säkerställa att Miljöbalkens allmänna hänsynsregler och 
avfallshierarkin följs. I branschnormerna poängteras att materialen gips och mine-
ralull alltid ska sorteras i rätt fraktion, oavsett om de ska återvinnas eller placeras på 
deponi. Även fast studiens resultat visar en ekonomisk fördel av att inte sortera av-
fallet är det en felaktig sortering enligt branschnormerna. I projektet som studien 
utgår från användes denna form av sortering på grund av platsbrist, vilket är ett god-
känt undantag om det motiveras och godkänns av beställaren. Resultatet från studien 
kan därför inte appliceras på de projekt där platsbrist inte är ett faktum eftersom allt 
avfall då ska sorteras efter minst basnivåerna, i enlighet med branschnormerna. Det 
är varje företags ansvar att följa branschnormer och företagets hållbarhetsmål utifrån 
projektets förutsättningar. 
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Enligt Bok, Brander och Johansson (2018) är det möjligt att återvinna rivningsgips. 
K. Pettersson (Personlig kommunikation, 14 april 2020) förklarar att återvinning av 
gipsskivor inte är möjlig på grund av transportkostnader. Om projektets geografiska 
placering hade möjliggjort återvinning av rivningsgips hade det inneburit två steg 
högre upp i avfallshierarkin vilket ger en effektivare resursanvändning. Det är viktigt 
att ha i åtanke att rivningsgips är möjligt att återvinna och att möjligheten ska utvär-
deras i varje projekt utifrån dess geografiska utgångsläge. 

Waara (2012) förklarar att företag som arbetar med miljöcertifieringar anses både få 
ökad konkurrenskraft på marknaden och förtroende för varumärket. Olika certifie-
ringar fokuserar på olika saker. I projektet som denna studie berör ska byggnaden 
sträva efter nivå silver i Miljöbyggnad. Miljöbyggnad fokuserar på inomhusmiljön 
och ställer inga krav på avfallshantering. Hade istället LEED eller BREEAM-SE valt 
som certifieringssystem hade krav ställts på avfallshanteringen vilket hade säkerställt 
en korrekt hantering. Att som beställare ställa krav på miljöcertifiering, eller att 
byggentreprenören vid en totalentreprenör ställer det som krav, ger gynnsam mark-
nadsföring till företag i ett samhälle där miljöfokus uppmuntras. 

De företag som aktivt arbetar med miljöfrågor bli även attraktivare hos beställare 
med miljöfokus. Enligt färdplanen för fossilfri konkurrenskraft formuleras en upp-
maning till beställare att ha prekvalificeringskrav om klimatarbete. De företagen 
med en miljömedveten arbetsprocess bör därför i teorin vara mer eftertraktade än 
företag utan fokus på klimatfrågor.   

Enligt färdplanen för fossilfri konkurrenskraft är det viktigt att redan vid projekte-
ringen reflektera över vad som kommer att hända med byggnaden när dess livstid är 
passerad. Företag måste betrakta avfall som en resurs och hanteringen bör planeras i 
tidiga skeden av projekteringen. Val som säkerställer ett cirkulärt materialflöde och 
som är hållbart ur ett livscykelperspektiv bör lämpligen väljas. Då träkonstruktioner 
anses ha hög återvinningspotential bör denna lösning övervägas i de projekt där det 
är möjligt (Cha et al., 2020). Den höga återvinningspotentialen medför även att det 
är särskilt viktigt att trä sorteras direkt på byggarbetsplatsen. K. Pettersson (Person-
lig kommunikation, 14 april 2020) menar att det annars finns risk att träet placeras 
på deponi, vilket är ett slöseri av jordens resurser och hindrar arbetet mot en cirku-
lär ekonomi.  
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Det krävs endast att ett material placeras i fel fraktion för att den containern ska an-
ses bestå av blandat avfall (K. Pettersson, personlig kommunikation, 14 april 2020). 
Avfallet hanteras då som blandat avfall istället för att placeras på lagerplats för åter-
vinning (se Fig. 4), vilket medför en risk att återvinningsbart material hamnar på de-
poni. Detta undviks genom att minimera risken för felsortering. Felsortering kan 
uppstå på grund av olika anledningar, exempelvis kommunikationsbrist eller slarv. 
Det är därför av stor vikt att samtliga i projektet har kunskap om avfallshantering. 
Information bör stå på de språk som talas i projektet för att minimera missförstånd. 
Att informera om de hållbarhetsmål företaget ställt sig bakom kan dessutom ge yr-
kesarbetarna ökad förståelse om varför rivningsavfall ska sorteras och motivera dem 
till att göra rätt.  

För att företag utan fokus på miljön ska sortera krävs det att det blir betydligt dyrare 
att inte sortera alternativt genomföra regeringens förslag om hårdare krav på sorte-
ring av rivningsavfall. Precis som Wang et al. (2017) förklarar ska avfallsavgifter 
fungera som incitament till att sortera. I Ragn-sells prislista regleras priset på så sätt 
att ”dåliga” faktioner är mer kostsamma, se Tab. 5. För att det ska vara kostsamt för 
de större byggföretagen att göra fel krävs en stor ökning i pris för fraktionen Blandat 
avfall. Detta skulle dock inte fungera i praktiken eftersom de mindre företagen med 
mindre budget i sådant fall blir chanslösa. Enligt resultatet av kostnadsberäkningarna 
är dock den dominerande och avgörande kostnaden för sortering yrkesarbetskostna-
den. För att minska denna kostnad krävs effektivare arbetsprocesser.  

Digitalisering är ett exempel som kan leda till effektivare arbetsprocesser. Cheng 
och Ma (2013) menar att ett BIM-baserat system kan användas för att erhålla en mer 
korrekt och bredare tillämpad inventering och hantering av avfall. Idag existerar säl-
lan BIM-modeller av äldre byggnader (om det inte skapats i efterhand) men genom 
att för varje projekt skapa en BIM-modell av byggnaden kommer avfallshanteringen i 
framtida renoverings- och rivningsprojekt att underlättas. Detta är i enlighet med 
färdplanen för fossilfri konkurrenskraft som menar att digitalisering ska uppmuntras 
för att underlätta avfallshanteringen. Branschnormerna i resurs- och avfallsriktlin-
jerna för byggande och rivning poängterar även att en materialinventering ska utfö-
ras innan rivning och enligt Cheng och Ma ska processen underlättas och påskyndas 
genom att använda ett BIM-baserat system. Användning av digitala hjälpmedel ger 
en effektivare arbetsprocess som eventuellt kan kompensera för en del av det till-
skott av tid som uppstår vid sortering av rivningsavfall. Att företag arbetar med ut-
vecklingen och användningen av digitala hjälpmedel är därför viktigt för att i framti-
den öka återvinningsgraden av avfall. 
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5.1 Metoddiskussion 

Denna studie utgår från ett specifikt projekt där projektspecifika parametrar använts 
och därför kan de beräknade kostnaderna inte appliceras på andra projekt. Paramet-
rar som kan variera mellan olika projekt är bland annat projektets geografiska place-
ring och möjlighet till utrymme. Beställaren kan även ställa specifika krav som krä-
ver vissa åtgärder och de två scenarierna som undersökts i denna studie kan därför 
bli missvisande om förutsättningarna inte är möjliga utifrån beställarens krav. I stu-
dien valdes dessutom att endast intervjua det avfallsföretaget vars tjänster används i 
projektet. Resultatet visar därför enbart hur Ragn-sells arbetar och resultatet repre-
senterar inget annat avfallsföretags arbetsprocess. Generella slutsatser kan därför 
inte dras från resultatet, utan det visar endast ett exempel på en avfallshanterings-
process. En avgränsning som inte heller får glömmas är att endast materialen från in-
nerväggar betraktas. I andra projekt där andra material betraktats kommer an-
norlunda resultat att ges. Metoden är däremot generell och kan upprepas i andra 
projekt utifrån det projektets förutsättningar. 

Vid beräkningen av antalet reglar har en förenkling gjorts i metoden. I verkligheten 
fanns det troligtvis fler reglar än det beräknade antalet eftersom beräkningarna utgår 
från att alla väggar är kontinuerliga. Därför är kostnaderna beräknade i underkant. 
Eftersom arbetskostnaderna dock är dominerande bedöms att denna förenkling inte 
påverkar resultatet av kostnadsberäkningarna på ett avgörande sätt.  

5.2 Förslag till vidare forskning  

För att minska risken att återvinningsbart material placeras på deponi är det intres-
sant att undersöka hur avfallsföretagets hantering kan utvecklas. Olika avfallsföretags 
hantering kan jämföras för att finna för- och nackdelar med processerna. Dessutom 
kunde avfallsföretaget i den här studien inte leverera statistik på hur mycket återvin-
ningsbart material som placeras på deponi. En observerande studie hade därför varit 
intressant för att kartlägga detta. Resultatet från studien kan då användas som argu-
ment till varför avfall ska sorteras.  

Enligt Resurs- och avfallsriktlinjerna för byggande och rivning krävs en godkänd an-
ledning till att inte sortera avfallet i minst basnivåerna och därför hade det varit in-
tressant att se hur olika projekt ställer sig till riktlinjerna. En enkätundersökning 
hade givit en inblick i om riktlinjerna följs.  

Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att intervjua beställare för att se hur de 
ställer sig till regler och riktlinjer om avfallshantering och hur de arbetar med frågor 
som berör hanteringen. Frågor som är intressanta att ställa är exempelvis i vilket sta-
die frågor om avfallshantering tas upp och vilka krav beställare har på hanteringen.  
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Eftersom den dominerande och avgörande kostnaden för att sortera var yrkesarbets-
kostnaden är det aktuellt att undersöka på vilket sätt arbetsprocessen kan effektivise-
ras för att minska tidsåtgången för rivning och sortering. En effektivare arbetspro-
cess som är mindre kostsam skulle eventuellt göra att fler företag sorterar sitt avfall. 
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A1 

Bilaga A 

Här återfinns intervjumallen till intervjun med avfallsföretaget Ragn-sells. Frågorna 
framställdes utifrån studiens frågeställning som berör återvinningsgraden. Uppma-
nande frågor och kontrollfrågor som uppstod under intervjun presenteras inte i mal-
len. 

- Varför vill Ragn-sells att företag sorteras deras rivningsavfall?  

- Vad är skillnaden i Ragn-sells arbetsprocess mellan att få in en container med 
blandat avfall och att få en container med sorterat avfall? 

- Kräver en container med blandat avfall mer arbete hos Ragn-sells än contain-
rar med sorterat avfall? 

- Hur hanteras en container med obehandlat trä?  

- Hur många procent kan energiutvinnas av en container som innehåller obe-
handlat trä?  

- Som jag har förstått det från Ragn-sells hemsida ska gips sorteras olika bero-
ende på dess kvalité; spill från nyproduktion, gips utan rivningsrester och 
gips med rivningsrester. Hur sorteras en gipsskiva som suttit på en innervägg 
från 60-talet?  

- Hur hanteras en container med gips? 

- Vad händer med den gips som inte kan återvinnas?  

- Hur hanteras en container med mineralull? 

- Hur mycket avfall får vara felsorterat i en container? 

- Om du utgår från kvalitén på sorteringen; Vad skulle du säga är den största 
skillnaden mellan att få in en container med blandat avfall och att få in con-
tainrar med sorterat avfall?  

- Om trä, gips och mineralull finns i en container för blandat avfall; finns det 
risk att träet hamnar på deponi tillsammans med mineralullen och gipset?  

Om JA: Om du utgår från en container med blandat avfall, går det att säg 
hur många procent av träet som hamnar på deponi? 

Om NEJ: Så sorteringen blir likvärdig med om materialen hade slängts i rätt 
container från början? 

- Hur mycket bättre (i procent) blir sorteringen om den sker direkt vid källan 
än om Ragn-sells får in en container med blandat avfall och sorteringen sker 
hos er? 


