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Abstrakt 

Idag slängs stora mängder fullt fungerande material inom nyproduktionen i byggbranschen. Detta är 
ett dolt problem då materialet inte dokumenteras som överblivet material utan i vikt tillsammans 
med det övriga avfallet. Anledningen till att materialen slängs är den höga tidspressen inom 
produktionen och att det inte finns en standardiserad process för att ta tillvara på fullt fungerande 
överblivet material när det inträffar. Kassering av material anses vara lättare, vilket kräver mindre tid 
och resurser än att med eget initiativ och engagemang ta tillvara på det. Att återanvända material är 
en enorm miljövinst. Materialtillverkningen står för den största miljöpåverkan inom byggbranschen. 
Genom att hoppa över materialtillverkningsprocessen, tillsammans med all hantering och transport 
som denna process innefattar, kan miljöpåverkan minskas. Direkt återanvändning av material och 
produkter betyder att nytillverkningsprocessen kan undvikas samt hantering och transporter 
reduceras. För att göra direkt återanvändning av överblivet material möjlig behöver en rutin införas 
hos företagen och de olika projekten. Denna rutin behöver vara praktisk genomförbar och inom 
rimliga ekonomiska ramar. 

Syftet med denna studie är att undersöka om det är möjligt att uppföra ett logistikcenter där handel 
av fullt fungerande överblivet material kan ske. Miljömässiga och ekonomiska aspekter har granskats 
och vägts mot varandra. Att det överblivna materialet ska samlas på ett lager för att sedan kunna 
distribueras ut till försäljning och återanvändning. En granskning av de kostnader och intäkter som 
detta innefattar har utförts i form av en kalkyl. Intresse och efterfrågan har även undersökts. För att 
motivera till engagemang inom återanvändning av material har kopplingar dragits mellan hållbar 
utveckling, cirkulär ekonomi och miljömål. 

Studien har utförts på Skanska och avgränsats till nyproduktion av bostäder i Stockholmsområdet. 
Intervjuer och platsbesök står till grund för den insamlade informationen. Berörda personer i 
produktionsledningen från olika projekt har fått svara på frågor om egna erfarenheter angående 
överblivet material, avfallshantering, beställningar och planering av material men även om egna 
tankar och åsikter angående potentiella lösningar på problemet. Platsbesök har utförts på olika 
Skanska-projekt, en avfallsanläggning och på en uthyrningsenhet som Skanska själva driver. Svaren 
från dessa intervjuer och informationen från platsbesöken har sammanställts och analyserats. 
Slutsatsen blev att insamling av överblivet material från byggarbetsplatser visade sig, att åtminstone i 
teorin, vara genomförbart med avseende på ekonomiska och miljömässiga aspekter. Logistikcentret 
anses ha möjlighet att vara självförsörjande men även att gå med ekonomisk vinst. Genom att 
utveckla ett system för återanvändning av material tar byggbranschen ett stort kliv framåt inom 
hållbar utveckling. 

Nyckelord: 
Överblivet material, avfall, deponi, logistikcenter, hållbar utveckling, cirkulär ekonomi, 
återanvändning, miljö, ekonomi och transport.

 





Abstract

Today, large amounts of fully functional materials are being thrown away within the construction 
industry of new buildings. This is a hidden problem, as the materials are not documented as leftover 
materials but in weight together with the other waste. The reason for disposal of materials is the 
pressure of time in the production; also, that there is no standard process to utilize the fully 
functional leftover materials when it occurs. Disposal of materials is considered to be easier, which 
requires less time and resources than by own initiative and commitment to take care of the 
materials. Recycling by reuse of materials is a huge gain for the environment. Production of materials 
accounts for the biggest environmental impact in the construction industry. By skipping the material 
manufacturing process, along with the managing and transportation that it entails, reduction of the 
environmental impact can be achieved. Recycling by reuse of materials and products implies that the 
manufacturing process can be avoided and the managing and transportation of materials would be 
reduced. In order to make reusing of leftover materials possible, a routine needs to be introduced at 
the companies and the different projects. This routine needs to be practically feasible and within 
reasonable financial limits.

The purpose of this study is to investigate whether it is possible to establish a logistics centre where 
trading of fully functional material can be done. Environmental and economic aspects have been 
reviewed and compared with each other. Leftover materials and products will be gathered in a 
warehouse and then distributed for sale and reuse. A review of the costs and revenues that the 
logistics centre includes has been carried out in the form of a calculation. Interest and demand have 
been investigated as well. To motivate commitment to the reuse of materials, connections have been 
made between sustainable development, circular economics and environmental goals. 

The study has been carried out in cooperation with Skanska and is delimited to production of new 
residential buildings in the Stockholm area. The collected information is based on interviews and site 
visits. People that are involved in the production management of different projects have answered 
questions about their own experience regarding leftover materials, waste management, order and 
planning of materials, but also their own thoughts and opinions regarding potential solutions to the 
problem. Site visits have been carried out on a waste facility, various Skanska projects and a rental 
unit that Skanska itself operates. The answers from these interviews and the information from the 
site visits have been compiled and analysed. 

Keywords: 
Leftover material, waste, landfill, logistics centre, sustainable development, circular economic, 
recycling, environment, economy and transport. 





Förord 
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tacksamhet till miljöavdelningen på Skanska, Skanska-projekt, Skanska Rental och SUEZ. Vid Kungliga 
Tekniska Högskolan vill vi tacka Magnus Helgesson, som varit vår akademiska handledare.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till denna studie är att stora mängder fullt fungerande material och produkter från 
nyproduktionen inom byggbranschen idag blir över och slängs. Det dokumenteras som avfall och inte 
som överblivet material. Exempel på överblivet material kan vara allt från isolering och gipsskivor till 
fönster och golvmaterial. Orsaken till att projekt kan få stora mängder fullt fungerande material över 
kan bero på flera olika anledningar, så som felaktig mängdning, fel leverans eller sena ändringar. Vid 
beställning av material och produkter adderas oftast en säkerhetsmarginal i form av en procentsats 
eller ett extra antal. Detta görs för att undvika produktionsstopp som kan uppkomma då rätt produkt 
inte finns tillgänglig vid önskat tillfälle. Både funktionsnedsättande och estetiska skador på material 
kan uppkomma och produkter kan gå ur sortiment. Därför adderas då ett extra antal redan från 
början vid beställningen för att vara på den säkra sidan och detta kan vara ytterligare en orsak till att 
fullt fungerande material blir över. 

När fullt fungerande material blir över leder detta till ökade kostnader och extra materialhantering. 
Ytterligare transporter krävs samt tippavgifter måste betalas och i många fall för osorterat avfall då 
det överblivna materialet kan innehålla olika typer av material som inte går att sortera på plats. 
Dessa containrar med osorterat material är mer ekonomiskt kostsamma och kan i vissa fall leda till 
deponi, vilket är ett stort miljöproblem. Projekten debiteras med en högre avgift för osorterat avfall i 
jämförelse med sorterat avfall i olika fraktioner. Många av de skador som finns på produkterna är 
oftast estetiska och ger ingen funktionspåverkan. Dessa går inte att sälja till en fullt betalande kund 
vid nyproduktion. Det finns juridiska bestämmelser som sätter sig emot att anställda tar hem 
material och använder för eget bruk. Dessa bestämmelser har uppförts för att undvika att företagens 
avtal och inköpspriser utnyttjas och att detta sätts i system. Bestämmelserna finns till för både 
företagen och kunderna.    

1.2 Målformulering
Målet med arbetet är att hitta en lösning för att undvika att fullt fungerande material slängs i så stor 
utsträckning det görs idag. Förbättrad hantering av överblivet material inom byggproduktionen kan 
vara en tänkbar lösning. Genom att hitta ett sätt att underlätta denna hantering och möjliggöra 
återanvändning, kan det att leda till en mer ekonomisk lönsamhet för företagen men framförallt 
mindre påverkan på miljön. Det är av yttersta vikt att lösningen ska vara så smidig som möjligt för 
projekten. Detta för att omhändertagning utav det fullt fungerande materialet ska prioriteras över 
kassering. För att undersöka möjliga och realistiska lösningar är det viktigt att ta reda på utgångsläget 
i branschen idag. Nästa steg blir att se över potentiella lösningar, kostnader samt efterfrågan av att 
eventuellt driva ett logistikcenter i form av en secondhand-materialbutik där resultaten kommer att 
analyseras med avseende på risker och möjligheter. Detta med en vision om en hållbar utveckling. 
Motiveringen för denna studie är att få branschen att förbättra produktionens omhändertagande av 
överblivet material. Även undersöka om det finns åtgärder med miljömässiga och ekonomiska 
fördelar som kan bidra till att företag får upp ögonen för det dolda problemet.  

Delmål 1:
Granska hur mycket överblivet material som verkligen existerar i produktionen och även hur det 
omhändertas. 

Delmål 2:
Betrakta kostnader för att underhålla och driva ett logistikcenter så som kostnader för transporter, 
personal, lokal och uppvärmning. 
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Delmål 3:
Undersöka intresset och målgrupp för eventuell secondhand handeln.  

Delmål 4: 
Ta reda på hur lösningen kan bidra till en hållbar utveckling, minskad miljöpåverkan och förbättrad 
ekonomisk lönsamhet.

Delmål 5: 
Analysera risker och möjligheter för de potentiella lösningarna. 

1.3 Syfte och frågeställning
Syftet är att på ett mer effektivt, miljömässigt och ekonomiskt sätt ta hand om fullt fungerande 
överblivet material. Materialet bör dokumenteras som överblivet och fullt fungerande, inte som 
avfall. Detta behöver kartläggas separat så att branschen får upp ögonen för problemet och kan vidta 
åtgärder. Med hänsyn till rimliga ekonomiska och arbetsmässiga aktioner förbättra problemet och 
skapa ett hållbart system för överblivet material i produktionen. Det kan vara gynnsamt att 
undersöka om en enhet inom Skanska för hanteringen av överblivet material kan utvecklas så att en 
cirkulär ekonomi infinner sig och resurserna behålls inom företaget.   

Frågeställning:

- Hur mängdas material idag?  

- Hur dokumenteras överblivet material?

- Hur stor är den totala mängden överblivet material i verkligheten?

- Vilka åtgärder vidtas när överblivet material uppkommer på projekten?

- Hur sorteras avfallet?

- I vilka och hur många fraktioner sorteras avfallet?

- Kan material sorteras bättre med hänsyn till miljön? 

- Finns det ekonomisk bärighet att uppföra ett logistikcenter för överblivet material som skulle 
kunna fungera som en secondhand-materialbutik? 

- Är målgruppen för handel enbart Skanska, andra företag eller är det för privatpersoner? 
Eventuellt en kombination av dessa?

- Vem/vilka kan vara driftansvariga för logistikcentret, Skanska, partner eller helt fristående?

- Finns det idag någon enhet på Skanska som liknar ett logistikcenter?

- Hur går arbetet till på en avfallsanläggning?
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1.4 Avgränsningar
Examensarbetet som helhet avgränsas till en studie av byggprojekt inom Skanska och av de uppgifter 
som finns tillgängliga. Lämpliga projekt har valts ut, undersökts och analyserats. De projekten som 
anses vara lämpliga är både pågående och sedan tidigare avslutade projekt inom en tioårsperiod. 
Studien avser endast nyproduktion av bostäder i Stockholmsområdet. En annan begränsning kan vara 
att under arbetets gång komma i kontakt med berörda personer inom det aktuella området samt 
deras sammarbetsvillighet, då detta kan anses vara ett känsligt ämne. Det kan finnas motstånd med 
att dela med sig av erfarenheter där stora mängder fullt fungerande material slängs som hade kunnat 
återanvändas. 
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2. Metod

För att säkerhetsställa att inga tidigare arbeten och studier gjorts inom området har examensarbeten 
ur Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) granskats. Intervjuer och observationer genom platsbesök på 
olika Skanska-projekt har utförts. Detta för att undersöka hur avfallshanteringen går till i dagsläget 
inom företaget samt om åtgärder tidigare vidtagits för att ta tillvara på det överblivna materialet för 
att undvika kassering. Intervjuerna är baserade på frågor angående överblivet material och dess 
hantering. Intervjuerna har utförts med berörda personer, så som projektchefer, produktionschefer, 
arbetsledare och projektingenjörer. Sammanlagt har åtta personer svarat på dessa frågor. De frågor 
som ställts under intervjuerna finns bifogade som bilaga (se Bilaga 1). Intervjufrågorna ställdes öppet 
i form av en dialog och dokumenterades genom anteckningar. Med platsbesöken var syftet att se hur 
det går till och få en bättre förståelse för hur avfallshanteringen fungerar i praktiken och 
ansvarsfördelningen över detta. Platsbesöken inkluderade olika Skanska-projekt, Skanska Rental som 
är en uthyrningsenhet för maskiner och etableringsbodar samt en avfallsanläggning. Undersökningar 
för kostnader att driva ett logistikcenter genom kontakt med transportföretag och redan liknande 
existerande verksamheter för lagerhållning har utförts. Granskning av avslutade projekt i Skanskas 
interna databas har gjorts för att ta reda på hur avfallsstatistiken sett ut, dokumenteras och 
sammanställts tidigare. Kontakt med miljöavdelningen på Skanska har skett i form av möten för att 
ge förståelse kring hur Skanska som företag aktivt arbetar med miljöfrågor och dess framtida 
progress.  

De tre metoderna som inkluderar granskning av databaser, intervjuer och observationer har valts för 
att ge ett så aktuellt och sanningsenligt resultat som möjligt. Granskning av databaser ger en 
överblick av hur tidigare arbeten med detta gått till. En nackdel kan vara att databaserna kan vara 
svårtolkade och att statistiken inte är dokumenterad på ett konsekvent vis. Genom att utföra 
intervjuerna öppet och som en dialog ger det ökat förtroende och underlättar möjligheten att 
förklara komplicerade begrepp och processer. Eftersom att detta kan anses vara ett känsligt ämne 
kan det vara både en för- och nackdel att utföra intervjuerna öppet. Det ger intervjuobjektet 
möjlighet att svara ärligt utan att påverkas av någon annan. Samtidigt som denne person kan känna 
sig utpekad och därför inte vara benägen att utelämna all information och i vissa fall förfina 
sanningen för att inte ensam bära ansvaret. Observationerna som utförts i form av platsbesök, vilka 
kompletterar intervjuerna och ger ett helhetsperspektiv av problemet och möjliga lösningar. En 
nackdel med att endast ett fåtal platsbesök gjorts är att de får representera den uppfattade bilden av 
hur branschen ser ut i verkligheten. De främsta fördelarna med de valda metoderna är att de 
tillsammans kan ge en så bred bild som möjligt av det dolda problemet under denna begränsade 
tidsperiod som studien äger rum.   
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3. Nulägesbeskrivning

3.1 Skanskas Historia 
Skanska har funnits i över 120 år och grundades år 1887 i Limhamn utanför Malmö av Rudolf Fredrik 
Berg som Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet men gjordes senare om till Skanska år 1984 i takt 
med företagets internationella spridning (Skanska 2, 2017).

Vid 26 års ålder blev Berg ordförande i Skånska Cement som är Skanskas föregångare som grundades 
år 1873. På den tiden var cement nästan enbart använt vid murning. Han var övertygad om att det 
fanns ett behov av ett företag som specialiserade sig inom betongutveckling och uppfann själv en ny 
teknik för gjutning som senare ledde till att Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet startades 
(Lindström, 2012).

I början arbetade Skanska i huvudsak med betongprodukter och Berg var tidig med att använda sig av 
armerad betong (Skanska 2, 2017). Han intresserade sig även i samhällsutveckling och engagerade sig 
i Malmös stadsråd och undervisade i söndagsskolan. Han var även en av initiativtagarna till att 
utveckla järnvägsspåren till och från Malmö och närområdena vilket gjorde att staden växte. Utöver 
detta var han med och startade Sveriges första arbetsförmedling och införde pensionssparande på 
företaget. Han utvecklande andra företag under sin tid som lever kvar än idag som Tarkett, Sydkraft, 
Nya Asfalt och Ångpanneföreningen som senare blev ÅF. Berg menade att kapitalismen skulle vara till 
fördel för människan genom att utveckla samhället (Lindström, 2012).

Till en början var Skanska mest aktiva i Sverige med en del projekt i utlandet. Det var inte förrän år 
1950 som Skanska blev ett riktigt internationellt företag med spridning i Europa, Asien, Afrika, Nord- 
och Latinamerika (Lindström, 2012). Efter namnbytet år 1984 ändrades även affärsmodellen. Istället 
för att skicka ut svenskar runt om i hela världen utvecklades internationella bolag baserat på starka 
lokala företag i länderna (Skanska 2, 2017). 

Skanska bedrev verksamhet i Latinamerika fram till slutet av år 2014 och början av år 2015. Men i 
och med att byggverksamheten inte ansågs vara lönsam beslutades det att all verksamhet där skulle 
avvecklas. De hade svårigheter att vinna projekt och i de projekten som vanns var det svårt att hitta 
lönsamhet. Anledningen till att det inte fungerande är svårt att säga (Melin Lundgren, N. 2014). Men 
den huvudsakliga förklaringen är att byggbranschen i många utav länderna i Latinamerika styrs till 
stora delar av korruption. Det strider strikt mot Skanskas egen uppförandekod, Code of Conduct, och 
är inget Skanska som företag kan kompromissa om. Därför blev de tvungna att avveckla all 
verksamhet i Latinamerika (Collin & Öhman, 2014).

Skanska har varit med och utvecklat Sverige med många projekt både stora och små. Skanska byggde 
Sveriges första cementbro, har gjort betonggrunden till Kungliga Operan och levererat betong till 
Jesusmonumentet i Rio de Janeiro (Lindström, 2012). Andra större Skanska-projekt är Ölandsbron, 
Arlanda flygplats och Tingsstadstunneln i Göteborg (Skanska 2, 2017).  
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Bild 1 – Öresundsbron (Skanska)

Bild 2 - Nya Karolinska Solna (Skanska)

Bild 3 – LaGuardia (Skanska)

De mest kända projekten är:

Öresundsbron
Bron som sammanbinder Sverige med Danmark. 
Skanska har byggt en 7,8 kilometer långa brodel 
av den totalt 16 kilometer långa bron. Detta 
pågick mellan åren 1995-2000 (Skanska 3, 2018).

Nya Karolinska Solna 

Ett universitetssjukhus av yttersta klass där ett av 
målen var att minska glipan mellan forskning och 
vård. Det är ett av Skanskas största projekt 
någonsin i Sverige och har ett kontraktsvärde på 
14,5 miljarder med en avtalsperiod till år 2040. 
Det är ett av de mest hållbara 
universitetssjukhusen i världen (Skanska 4, 2018). 

LaGuardia 

Flygplatsen i New York är Skanskas största avtal 
genom tiderna. Det är framförallt en 
inrikesflygplats med ett fåtal utrikesflygningar. 
Skanska huvuduppgift är att utöka flygplastens 
kapacitet med en ny terminal (Skanska Group 2, 
2016).
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3.2 Skanska idag
Idag är Skanska ett av världens ledande företag inom bygg och projektutveckling och finns etablerade 
i elva länder i Norden, Europa och i USA. Sverige, Finland, Norge och Danmark representerar Norden. 
Polen, Slovakien, Ungern, Rumänien, Tjeckien och Storbritannien representerar Europa (Skanska 
Group 1, 2017). Skanskas entreprenadverksamhet är uppdelat i tre olika verksamhetsgrenar, väg och 
anläggning, husbyggnad och upprustning samt asfalt och betong. Projektutvecklingsverksamheterna 
är inriktade på bostäder, kommersiella fastigheter och infrastruktur (Skanska Sverige 2, 2017). 
Skanska har idag cirka 40 000 medarbetare i världen varav 9 200 arbetar i Sverige (Skanska 1, 2017).

Bild 4 - Skanska i världen (Skanska)

Utifrån sina värderingar strävar Skanska efter att vid alla tillfällen agera på ett fördömligt sätt inom 
branschen. Genom att vara en ledande byggaktör i Sverige vill Skanska utveckla samhället till det 
bättre och skapa en hållbar utveckling för kommande generationer (Skanska Sverige 1, 2017). 
Hållbarhetsområdena som Skanska värnar om och satsar på är klimatpåverkan, arbetsmiljö, mångfald 
och inkludering, etik samt social hållbarhet. 
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3.2.1 Grönt byggande 
Eftersom att branschen står för en stor andel utav den totala klimatpåverkan, har Skanska utvecklat 
ett eget internt miljöarbete som de kallar Grönt byggande. Grönt byggande är till för att ge 
information och stöd till miljörelaterade arbetssätt. Alla husprojekt som överstiger ett pris på 10 
miljoner kronor graderas efter något som kalls Gröna kartan. Gröna kartan är en modell för att styra, 
mäta och kommunicera vad som menas med grönt byggande. Det finns tre olika färgskalor som 
representerar olika nivåer av grönt byggande, beige, grönt och mörkgrönt. Beige följer endast de 
lagar och normer som finns idag och inget mer. Grönt står för något högre miljökrav och är indelad i 
tre olika steg, Grönt 1, Grönt 2 och Grönt 3 där 1 är närmast beige och 3 är närmast mörkgrönt. För 
att få dessa miljögraderingar krävs det att projektet uppfyller olika kriterier inom energi, klimat, 
material och vatten. Inom energi mäts energibalansen procentuellt mot Boverkets byggregler (BBR), 
egen energiproduktion och nyinvesterad energi. Klimat innebär att projekten ska ha en klimatkalkyl 
och påvisa ur dem arbetar med att minska koldioxidutsläppen. Under material finns det tre olika 
punkter där den första är materialens hållbarhet, den andra är antal kemiska produkter och farliga 
ämnen samt den tredje där andelen byggavfall och deponi beaktas. Till sist är kriterierna för vatten, 
som mäts i andel dricksvatten i drift. Mörkgrönt får däremot endast projekt som har nästan noll 
miljöpåverkan. Projektet ska alltså nästan inte alls påverka miljön med avseende på energi, klimat 
och vatten. De ska även bygga med hållbara material, utan farliga ämnen och kemiska produkter 
samt inte ha något avfall som går till deponi. Målet är att Skanskas projekt ska uppnå 100 % gröna 
projekt till år 2020, ur vilket 20 % ska vara mörkgröna. Gröna Kartan introduceras redan i 
anbudsskedet för att motivera beställaren att överväga en grönare process. Fortsatt utveckling inom 
miljöfrågor är högt prioriterat. Uppföljningen sker kontinuerligt med återkoppling och projekten 
pressas på noggrannhet (Skanska Sverige 3, 2018). 

Bild 5 - Gröna kartan (Skanska)
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Bild 6 – Målbild (Skanska)

3.2.2 Arbetsmiljö
”Vi arbetar säkert – eller inte alls!” är Skanskas egna ord när det gäller arbetsmiljö. Att arbeta inom 
byggbranschen inkluderar många riskabla moment där allvarliga olyckor kan inträffa. Därför arbetar 
Skanska aktivt med att alltid skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla på arbetsplatsen, inte bara 
fysiskt utan även psykiskt. Målet är att ha en nollvision för olyckor och skador på arbetsplatsen. För 
att uppnå en skadefri och hälsosam arbetsplats har Skanska utvecklat en arbetsmiljöpolicy. Den finns 
till för att förebygga olyckor och ohälsa. Det finns fem olika steg för att aktivt driva ett 
förbättringsarbete inom området. Det första steget är kultur. Det handlar om vardagen och om hur 
kulturen på arbetsplatsen är. Det är viktigt att det är en inkluderande kultur där medarbetarna 
respekterar och bryr sig om varandra. Det andra är kompetens, att rätt kompetens finns inför rätt 
arbetsuppgifter. Detta är för att undvika olyckor och risker. Sedan är det kommunikation, kontroll 
och styrning samt kontraktpartners som är en del av basnivån av byggstenarna i arbetet mot 
nollvisionen (Skanska Sverige 4, 2018).
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3.2.4 Etik
Etiska övertramp är den punkten som verkligen kan skada företaget och Skanska kan förlora sin 
trovärdighet. Därför har Skanska utvecklat en egen uppförandekod, Code of Conduct, för att undvika 
att detta sker. Den är baserad på lagar, regler och Skanskas egna värderingar. Uppförandekoden har 
skapats för att vägleda Skanskas medarbetare i hur de ska agera i olika situationer för att förebygga 
och undvika etiska övertramp. Den finns för att stärka Skanskas varumärke samt att skapa trygghet i 
alla samarbeten, alltifrån kunder, partners och egna medarbetare. Skanska är ett ledande företag 
inom byggbranschen under ständig tillväxt vilket gör att uppförandekoden är till för att bibehålla ett 
gott rykte och leva upp till det ökande ansvaret som detta innebär. Genom att alla medarbetare inom 
företaget för en öppen dialog hjälps dem åt att bygga ett framgångsrikt företag. Utbildningar utförs 
regelbundet för att säkerställa att alla medarbetare är uppdaterade med den aktuella informationen. 
Följs inte denna vidtas åtgärder. Detta kan resultera i avskedning om kraftigt överskridande gjorts 
(Skanska Sverige 5, 2017). Ett exempel på hur Code of Conduct ställer sig till överblivet material 
redovisas nedan.

Bild 7 - Code of Conduct (Skanska)

3.2.3 Mångfald och inkludering
Det är viktigt att utöver de etiska riktlinjerna och Code of Conduct ta tillvara på mångfald och 
inkludering. Detta anses vara en tillgång i företaget. Att ha anställda med en bred variation av 
erfarenheter och med olika perspektiv kan bidra till nya idéer och innovationer. Målet är att Skanska 
vill vara en ledande aktör inom området mångfald och inkludering vilket är tätt kopplat till Skanskas 
värderingar. Mångfald handlar om olikheter och inkludering om att ta tillvara på dessa på bästa 
tänkbara sätt. Skanska har en plan för detta, hur de som företag kan säkerställa och främja allas lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, sexuell 
läggning eller könsidentitet. Mångfald och inkludering är inte bara bra för medarbetarna utan även 
för Skanskas konkurrenskraft och lönsamhet (Skanska Sverige 6, 2018). 

3.2.5 Social hållbarhet
Byggbranschen har ett stort ansvar när det gäller samhällsutveckling och där vill Skanska vara med 
och påverka. Skanska har lång erfarenhet av att ta socialt ansvar inom etik, säkerhet, grönt byggande, 
mångfald och inkludering. Nu väljer de att satsa och utveckla företaget för att bidra till långsiktig 
samhällsnytta. Det kan leda till att Skanska blir en mer attraktiv partner för sina kunder. Social 
hållbarhet är en viktig samhällsinvestering. Skanska arbetar med social hållbarhet med både internt 
och externt fokus. Det externa fokusområdet är att ta social hänsyn i planering vid utformning av 
byggnader, områden och städer men även att utveckla lokalsamhället genom 
arbetsmarknadsinsatser. Det interna fokusområdet handlar om att utveckla mål, metoder och 
arbetssätt genom att erbjuda medarbetarna möjlighet till sociala initiativ. Det kan innebära att 
medarbetare får möjlighet till volontärtid eller att via en fond söka ekonomiskt bidrag för sociala 
initiativ. Skanska samarbetar även med skolor genom att erbjuda utbildningar, mentorskap och 
praktik till ungdomar för att skapa skolengagemang och ge en introduktion till yrkeslivet. För många 
företag handlar det om att vara störst med högsta möjliga ekonomiska vinst eller att skapa ett värde 
för samhället. För Skanska handlar det däremot om att uppfylla båda dessa komponenter på en och 
samma gång utan att prioritera den ena över den andra (Skanska Sverige 7, 2018).
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3.3 Skanska i framtiden 

3.3.1 Samhället
Det huvudsakliga målet och syftet är att bygga ett bättre samhälle. Skanskas värderingar är grunden 
som det ska avspegla sig i och därefter krävs det olika fokusområden för att nå hela vägen fram. Det 
är viktigt att företaget går med vinst av självklara skäl som att det ska kunna leva vidare men att den 
vinsten också har ett annat djupare värde är avgörande när det gäller samhällsutvecklingen. 

Ett av Skanskas fokusområden i affärsplanen för att uppnå ett bättre samhälle är att satsa på de 
bästa medarbetarna. Med de bästa medarbetarna menar Skanska att de ska ha rätt kompetens för 
arbetet, vara engagerade och hängivna samt dela Skanskas värderingar. Det är också viktigt att varje 
anställd ska få känna att denne lever upp till sin fulla potential och får möjlighet till utveckling. Det 
ska finnas ett tydligt värde i varje medarbetare. I resan mot målet är det även viktigt att ta in 
kundens åsikter, tankar och idéer. Att vara bra på problemlösning samt att möta behov och 
förväntningar hos kunden leder till ett bättre samarbete. Det kan skapa möjligheter för tillväxt och 
utveckling inom hållbarhet och bidra till samhällsinvesteringar. För att få allt detta att fungera krävs 
det att alltid sträva efter förbättring genom att försöka att bli bättre i alla led. Utmana system och 
processer samt lägga stor vikt vid utbildning och effektivisering som sätter press på branschen och 
dess utveckling (Skanska Sverige 8, 2017).

Bild 8 - Vinst med värd (Skanska)

3.3.2 Visioner
Ett av Skanskas framtida mål är att vara med och bygga ut olika delar av Sverige så som Stockholm, 
Göteborg, Uppsala och Norrland. I takt med att befolkningen ökar, städer växer och klimatet 
förändras i världen och likaså i Sverige ger det möjlighet till utveckling och investeringar (Skanska 5, 
2017).

Norrland
Idag är Norrland väldigt glesbefolkat sett till sina stora ytor. Norrland bidrar till en stor del av Europas 
naturresurser och det ser ut att fortsätta i framtiden i takt med efterfrågan. Det är då viktigt att inte 
enbart fokusera på industrin kring naturresurserna utan på ett samhälle där städerna kan växa. Med 
ökade arbetsmöjligheter, fler bostäder, bättre utbildningsmöjligheter och ett starkare nöjes- och 
kulturliv kommer detta leda till att fler människor väljer att bosätta sig i städerna. Utöver det här är 
det viktigt att bygga ut kommunikationsmöjligheterna mellan städerna och detta görs med hjälp av 
förbättrade flygförbindelser och höghastighetståg. Visionen är att Norrland ska få en mer 
internationell roll som leder till ökad mångfald (Skanska 6, 2017).



14

Stockholm
Stockholm är en av de städerna i Europa som växer snabbast. Fram till år 2070 uppskattas 
befolkningen ha ökat med 1 miljon invånare. För att möta dessa förändringar krävs det bland annat 
att tunnelbanenätet utvidgas och fler bostäder byggs. I och med utvidgningen av tunnelbanenätet är 
målsättningen att det i framtiden ska gå att välja bort bil som transportmedel. Målet är att Stockholm 
ska framstå som en modern stad även ur framtida synsätt (Skanska 7, 2017).

Göteborg
Visionen är att Göteborg ska fungera som en knytpunkt i Skandinavien genom att sammankoppla 
Göteborg med Stockholm, Oslo och Öresund. Tanken är att man ska nå dessa destinationer på cirka 
en timme med hjälp av ett högeffektivt transportsystem från Göteborg (Skanska 8, 2017).

Uppsala
Uppsala är en stad där befolkningsantalet stigit kraftigt de senaste 50 åren och förväntas fortsätta 
växa med ytterligare cirka 130 000 invånare de kommande 30 åren. Förutom fler bostäder och 
utvidgad kollektivtrafik planeras staden att integrera med Stockholm på ett mer utvecklat sätt. Målet 
är att järnvägen mellan Stockholm och Uppsala ska få ett utökat antal spår och att restiden ska 
förkortas till under 30 minuter (Skanska 9, 2017).
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3.4 Värderingar
Skanskas värderingar är uppbyggda utifrån fyra stycken grundpelare som tillsammans ska spegla det 
företaget Skanska är och vad de står för. De stödjer de löfte som Skanska har om att bygga ett bättre 
samhälle. 

Bild 9 - Skanskas värderingar (Skanska)

Värna om livet
Att värna om livet innefattar miljön och människors hälsa, så som gröna lösningar och säkra 
arbetsplatser. Ambitionen är att minska miljöpåverkan och värna om kommande generationer samt 
att arbeta säkert och agera korrekt vid riskfyllda situationer (Skanska Sverige 9, 2017).

Agera öppet och etiskt
Alla röster ska få höras och ett tryggt arbetsklimat ska råda utan etiska övertramp. Affärerna ska 
genomföras med hög integritet och transparens där inga genvägar är acceptabla (Skanska Sverige 9, 
2017).

Bli bättre tillsammans
Strävan efter att alltid utvecklas och bli bättre, ett företag är aldrig fullärt. Ett bättre resultat kan 
uppnås genom att samarbeta, inkludera och respektera alla (Skanska Sverige 9, 2017).

Vid kundens sida
Skanska vill hjälpa kunden att göra deras visioner till verklighet. Att tillgodose kundens behov och 
önskemål genom att vara lyhörda och lyssna (Skanska Sverige 9, 2017).
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4. Teoretisk referensram

Denna rapport ämnar undersöka hur stora mängder fullt fungerande material som blir över vid 
nyproduktion av bostäder. Även om det finns ekonomisk och miljömässig bärighet att uppföra ett 
logistikcenter för överblivet material.  

4.1 Granskning av tidigare examensarbeten
Tre tidigare examensarbeten har granskats inom områdena logistik, återvunnet material samt avfall 
och miljöpåverkan. Respektive examensarbete har jämförts med denna studie om överblivet material 
och paralleller med gemensamma nämnare och olikheter har dragits mellan dem.  

1) Förbättrad logistik för byggmaterial i Norra Djurgårdsstaden: Metodutveckling för utvärdering av 
miljöbelastning. Den handlar om hur logistiken kan förbättras genom att uppföra ett logistikcenter 
med samlastade transporter i närområdet för att minska miljöpåverkan och trängsel i trafiken 
(Brunge, K., 2013). Det studierna har gemensamt är att uppföra en samlingsplats med gemensamma 
och samlastade transporter. En annan likhet är att de båda fokuserar på miljöpåverkan och hur den 
kan minskas. Skillnaden mellan dessa rapporter blir vinklingen. I rapporten om överblivet material 
behandlas materialfrågan som huvudämne och logistikcentret med de samlastade transporterna som 
en del av en potentiell lösning.    

2) Användning av återvunnen råvara i produktion: Vad finns det för drivkrafter för att använda 
återvunnen råvara i produktion? Denna studie handlar om vikten att ta tillvara på avfall där 
mängderna idag ökar i takt med konsumtionen. Detta leder till en större efterfrågan av råvaror från 
naturens begränsade resurser (Frid, J., 2015). Likheterna i detta fall blir resurseffektiviteten. När 
avfallsmängderna ökar och naturresurserna blir en bristvara undersöks det hur branschen ska 
motiveras till att satsa på återvunnet material och finna engagemang inom området. Där de skiljer sig 
är då denna studie behandlar enbart hur material kan återvinnas i produktionen av nya material och 
inte direkt återanvändning av fullt fungerande material.

3) Beräkning av miljömässiga och ekonomiska konsekvenser vid källsortering av blandat byggavfall: 
samt analys av redovisningsmetoder för byggavfallsstatistik. Denna handlar om vikten att sortera 
byggavfall med avseende på miljömässiga och ekonomiska aspekter (Ahlström, E., 2015). De 
gemensamma faktorerna mellan dessa studier är byggavfallet och de miljömässiga samt ekonomiska 
konsekvenser som osorterat byggavfall innefattar. Skillnaden blir då att denna studie enbart 
inkluderar avfall och dess sortering och därmed inte möjligheten att minska avfallet i form av 
materialåteranvändning. 
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4.2 Cirkulär ekonomi
I samband med att världens befolkning ökar i antal och därmed en höjd ekonomisk aktivitet bidrar 
det till att jordens resurser förbrukas allt snabbare. Cirkulär ekonomi har och håller på att utvecklas 
då det krävs en ekonomi som bygger på kretslopp (Hedberg, M., 2016). I en cirkulär ekonomi ska 
produkter vara designade så att de får ett nytt värde och kan återanvändas i antingen ett biologiskt 
kretslopp eller ett tekniskt kretslopp. Produkterna ska kunna gå att plocka isär till olika materialdelar 
som antingen kan brytas ned i naturen eller användas i produktionen igen. Visionen är att inte 
behöva slänga något men även att minska flödet av råvaror till produktionen samtidigt som den ska 
drivas med förnybar energi (Hållbarhetsguiden, 2018).

Cirkulär ekonomi anses vara en väldigt stor och viktig process inom den framtida byggbranschen. 
Detta dels för att skapa fler arbetstillfällen men framförallt för att nå en mer miljömässigt hållbar 
framtid. Cirkulär ekonomi definieras genom att avfall inte ska existera utan att det istället ska kunna 
ses som en råvara som kan återanvändas. Därför är det oerhört viktigt att använda så återvinnings-
vänliga produkter och material som möjligt för att underlätta denna process (Hedberg, M., 2016). 
Cirkulär ekonomi tvingar marknaden att ändra på sitt sätt att tillverka produkter. Även relationen 
med kunderna måste ändras. Kunden ses då inte längre som en konsument utan som en brukare och 
en del av kretsloppet. Detta kräver längre samarbeten och relationer mellan de olika parterna. Att 
ändra systemet på det här viset sker inte över en natt utan är en mer invecklas process 
(Hållbarhetsguiden, 2018). Det är stor skillnad mellan linjär och cirkulär ekonomi. Den linjära 
ekonomin innebär att det kommer till en slutstation medan det cirkulära går runt och återutnyttjar 
resurserna. 

Bild 10 - Cirkulär ekonomi (Fastighets nytt)
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För att enklare få grepp om hur en affärsmodell med cirkulär ekonomi kan se ut kan det jämföras 
med leasing av produkter istället för konsumtion. Inte bara för bilar utan för allt. Ett annat sätt är att 
det ska finnas ett returvärde i använda produkter så att företag är villiga att återköpa dessa även 
efter tid och användning. För att uppnå cirkulär ekonomi krävs det att företagen förlänger 
produkternas livslängd och redan i designstadiet tänka på att underlätta produktens livscykel 
(Hållbarhetsguiden, 2018).

Den cirkulära ekonomin spås ha en väldigt ljus framtid om det från början utformas på rätt sätt och 
med stor noggrannhet. För att nå målen innebär det inte att alla material ska återvinnas utan snarare 
att rätt typ av material återvinns och de farliga ämnen som än idag existerar elimineras helt och 
hållet. På så sätt försvinner de ut ur systemet. Det är väldigt viktigt att försöka förhindra att samma 
typ av misstag som tidigare har begåtts begås igen inom byggbranschen. Två exempel på tidigare 
misstag som påverkat klimatet och ozonskiktet negativt är användningen av CFC (freoner) i isolering 
och asbest som är en hälsofara för människor. Ytterligare ett exempel är användningen av PCB, en 
kemikalie som bevisats påverkat barns utveckling negativt då det har läckt ut i närmiljön i 
bostadsområden (Hedberg, M., 2016).

Det är byggbranschens ansvar att använda material som inte är skadliga för miljön eller människor 
varken i nutid eller kommande framtid. Därför är det av högsta intresse att känna till och förstå den 
fullständiga uppbyggnaden av produkter och dess totala ämnesinnehåll och inte bara vilka skadliga 
ämnen som redan finns listade. Den cirkulära ekonomin måste innebära att det i dagsläget, med 
hjälp av nutidens kunskap, går att bedöma återvinningsbarheten av ett material i framtiden 
(Hedberg, M., 2016).
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Ekologisk

EkonomiskSocial

4.3 Hållbar utveckling 

4.3.1 Historia 
År 1972 lades natur och miljö till på FN:s agenda efter oro över föroreningar i luft, jord och vatten. 
Detta skedde efter en konferens som ägde rum två veckor mellan 5 och 16 juni i Stockholm och var 
den första av sitt slag i FN:s historia. Aldrig tidigare har miljöfrågor behandlats på ett samlat sätt i FN. 
Anledningen till att den hölls i Stockholm var att det var Sverige som tog initiativet till konferensen. 
Detta anses vara en brytpunkt och nytänkande kring hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling 
blev dock inte internationellt etablerat förrän 1987 då Brundtlandskommissionen introducerades 
genom rapporten Vår gemensamma framtid. Den handlar om att det inte går att uppnå social och 
ekonomisk hållbarhet om inte hänsyn tas till miljön. En definition som ofta används när hållbar 
utveckling kommer på tal är: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (FN-förbundet, 
2012).

Brundtlandskommissionens syn på framtiden kom först att användas i praktiska sammanhang år 
1992 under Rio-konferensen där den blev internationellt erkänd. Världens ledare insåg vikten av att 
värdera sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer lika (FN-förbundet, 2012).

4.3.2 Vad är hållbar utveckling?
Hållbar utveckling är ett begrepp som de flesta människor, oftast på ett eller annat sätt, har kommit i 
kontakt med. Det kan dock vara svårt att exakt beskriva dess innebörd och speciellt sätta det i ett 
praktiskt sammanhang. Hållbar utveckling kom först på tal i samband med Brundtlandsrapporten år 
1987. Den handlar kortfattat om människans gemensamma ansvar, helhetssyn och långsiktighet. Hur 
människan ska kunna leva med hänseende till dagens resurser utan att missbruka dem och äventyra 
hållbarheten i ekosystemet eller framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov (KTH, 
2017). För att försöka klargöra begreppet kan hållbar utveckling delas upp i tre stycken 
huvudbeståndsdelar, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Som visas i bilden ovan fördelas de 
tre delarna lika stora och anses ha samma värde.

Bild 11 - Hållbar utveckling
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Att ha en fungerande världshandel är en central och viktig förutsättning för många länders utveckling 
av välståndet. Företag ska sträva efter att ha en ekonomisk avkastning. Detta gynnar inte bara 
företaget i sig utan även samhället och dess utveckling. En ekonomisk avkastning för ett företag 
innebär utnyttjande av tillgängliga samhällsfunktioner, ökade arbetstillfällen och ett högre 
skatteunderlag vilka är faktorer för framåtsträvande social hållbarhet. Det är nödvändigt och 
förväntas av företagen att både agera och tänka på ekologisk hållbarhet genom att prioritera och 
använda sig utav så resurssnåla metoder, produkter och maskiner som möjligt. Detta är för att spara 
på naturtillgångar och värna om icke förnybara resurser. Även om det i nuläget kan anses vara ett 
ekonomiskt dyrare alternativ i vissa fall att uppnå dessa mål, måste det ses ur ett helhetsperspektiv. 
Ett exempel på positiva konsekvenser för företag att arbeta med frågorna kring hållbar utveckling är, 
en ökad lönsamhet ur ett långsiktsperspektiv, ett kraftigare varumärke och ett gott rykte på 
arbetsmarknaden. Där det tydligt framgår att aktivt arbete med dessa viktiga frågor prioriteras och 
att företaget inte enbart fokuserar på sin egen vinst (Svolder, 2018).

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet är en av förutsättningarna för att kunna möta de ökande kraven och 
åstadkomma bättre förutsättningar när det gäller levnadsförhållanden. Att korruption och mutor 
motverkas och försvinner ut ur samhället för att säkerhetsställa att inte enbart ett fåtal personer bär 
vinning för något som inte gått rättvist tillväga samt förhindra högre kostnader och falsk konkurrens. 
Förhindring utav fattigdom är en av de stora frågorna runt om i världen, att befolkningen har en 
levnadslön som täcker de mest grundläggande behoven som mat på bordet, rent vatten, tak över 
huvudet och sjukvård att tillgå. Ett sätt för befolkningen att ge tillbaka till samhället är genom att 
betala skatt (Sveriges Chefsorganisation, 2018). Att pengar investeras hållbart anses oerhört viktigt 
för att optimera den positiva påverkan av framtida användningsområden. Hållbara investeringar kan 
vara att hushålla med ekonomiska resurser och prioritera nya investeringar som tar ansvar för miljön 
och samhället. 
  
Social hållbarhet
De mänskliga rättigheterna står till grund för alla sociala hållbarhetsfrågor och ska alltid strävas efter 
att uppnås i alla led i samhället. Det handlar om människosyn och om allas lika rättigheter och 
skyldigheter oavsett etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning, bostadsort, ålder eller funktionsnedsättning. Att bevara 
demokratin och allas rätt och möjlighet att påverka. Välfärdssamhälle är en av de viktiga punkterna 
för att uppnå en fungerande social hållbarhet, ett jämlikt samhälle där alla har samma 
förutsättningar sett till bland annat vård, bidrag och pension. Bra och lika arbetsvillkor för att få alla 
medarbetare att känna sig välmående på arbetsplatsen sett ur både psykiska och fysiska perspektiv. 
En god samhällsekonomi där skattepengarna går till att främja samhällsfunktioner så som skolor, 
sjukvård och räddningstjänster bidrar till en positiv samhällsutveckling (Folkhälsomyndigheten, 
2018).

Ekologisk hållbarhet
Miljön är det huvudsakliga fokusområdet när det gäller ekologisk hållbarhet. Det är viktigt att 
samhället och naturen utvecklas jämsides utan på bekostnad av varandra. Dessa ska agera i samfund 
och minska miljöpåverkan genom att sträva efter att utveckla ett fungerande miljötänk och gynnande 
insatser. Att hushålla med användningen av energi och naturresurser leder till ett reducerat hot mot 
klimatförändringar. Ekologisk hållbarhet främjar ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Det är 
viktigt att det finns goda livsmiljöer med stabilt klimat för att uppnå en bred variation av arter och 
naturmiljöer. Ekosystemtjänster består av pollinering, fotosyntes, vattenrening och klimatreglering 
och är livsviktiga för att uppnå en välmående planet (KTH, 2015). 
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4.3.3 Hållbar utveckling kopplat till byggbranschen
Hälften av världsbefolkningen är idag bosatta i städer och den beräknas stiga. Städer har en dålig 
påverkan på miljön och släpper ut otroligt stora mängder växthusgaser (Naturvårdsverket 3, 2017). I 
och med att städerna växer och att fler bostäder byggs blir det viktigare att detta inte bidrar till en 
ökad miljöpåverkan. En aspekt när det gäller att arbeta resurseffektivt är att minimera 
nyproduktionen av byggmaterial och produkter (Sveriges Byggindustrier, 2002). Detta uppfylls 
genom återanvändning av fullt fungerande material som ofta slängs och blir avfall i brist på tid och 
information. 

Det finns åtgärder för att förebygga avfall inom byggproduktionen. Alla åtgärder är ännu inte 
definierade. Att förebygga avfall inom nyproduktion innebär att innan produktionen startat förutse 
hur mycket material som kommer att behövas. Genom att göra mer noggranna uppskattningar av 
materialåtgången bidrar det till att en mer exakt mängd material produceras från början. Den totala 
avfallskostnaden är egentligen produktionskostnaderna, materialhanteringskostnader och 
avfallskostnader. Det är både en stor ekonomisk och miljömässig vinst att undvika den ursprungliga 
tillverkningen av materialet eller produkterna för att förebygga att avfall uppstår. Allt detta handlar 
egentligen om att tänka mer resurseffektivt.

Byggbranschen i Sverige är ett föredöme när det gäller att öka materialåtervinning och minska 
deponering av avfall. Detta betyder att det området där Sverige har möjlighet att förbättra sig på är 
att förebygga produktionen av avfall. Det är svårt att sätta ett medelvärde på hur mycket avfall som 
uppstår vid nyproduktion i Sverige, men en uppskattad mängd är 25-30 kg/m2 (Sveriges 
Byggindustrier, 2017).

Vid minskad hantering av avfall minskas även kostnaderna för detta. I det stora hela är kostnaden för 
produktion, inköp och materialhantering högre än nödvändigt. Därför behöver hela livscykeln 
beaktas. Generellt har EU haft som mål att avfallsmängderna inte ska bli större. Men i takt med att 
utvecklingen går framåt har avfallsmängden ökat proportionellt. Det ligger i EU:s intresse att aktivt 
arbeta med att förebygga avfall och därmed har detta införts i EU-lagstiftningen. Alla EU-länder 
måste även ta fram ett program för detta (Sveriges Byggindustrier, 2017).

Studier som gjorts i Storbritannien påvisar en minskning av produktionskostnaderna på 0,2-0,8 % vid 
projekt där arbete med förebyggande av avfall utförts. Det inkluderar produktionskostnader och 
kostnader för åtgärder. Avfallsförebyggande arbeten är gynnsamma ur en ekonomisk och 
miljömässig synpunkt och kan även bidra till en effektivisering av utförandet (Sveriges Byggindustrier, 
2017).
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Bild 12 – Miljökvalitetsmålen (Sveriges miljömål)

4.4 Miljöarbetet i Sverige 
Idag finns det inga lagar med krav om att inkludera en viss procent återvunnet material i byggnader 
men regeringen arbetar med etappmål för att uppnå generations- och miljökvalitetsmål som 
utvecklats genom åren (Hodzic, A., 2018).

Miljömålen som regeringen satt upp representerar miljöarbetsprocessen i Sverige. Målen kan delas 
upp i tre delar och tillsammans bildar de ett miljökvalitetsystem. Meningen med målen är att de ska 
upplysa om en långsiktig miljöpåverkan. 

1. Generationsmål
2. Miljökvalitetsmål
3. Etappmål

Generationsmålet är ett övergripande mål och fungerar som riktlinjer för att ta miljöpolitiken och 
miljöarbetet framåt. Målet är att kunna lämna över ett samhälle till nästkommande generation där 
de stora miljöproblemen som finns idag är lösta och detta utan att belasta resten av världen miljö- 
eller hälsomässigt (Regeringskansliet, 2015).

Målen innefattar att bibehålla det ekosystem som idag håller på att repa sig från tidigare utsatthet 
och att fokusera på biologisk mångfald där natur- och kulturmiljön ska främjas och bevaras. Att skapa 
resurseffektiva kretslopp utan innehåll av farliga ämnen och att använda förnybar energi i störta 
möjliga mån men även att hushålla med naturens resurser. Ett annat viktigt fokusområde är att det 
konsumtionssamhället som råder idag ska orsaka mindre miljöpåverkan (Naturvårdsverket 1, 2017).

Miljökvalitetsmålen påvisar den standarden som samhället önskas inneha med hänsyn till 
miljötillstånd (Regeringskansliet, 2015). Riksdagen har tagit fram 16 miljökvalitetsmål som går att se 
nedan, dessa följs upp och utvärderas varje år (Naturvårdsverket 2, 2017).

Etappmålen styr och beskriver den omställning samhället behöver göra för att kunna nå generations- 
och miljökvalitetsmålet. De kan beskrivas som delmål och insatser i miljöarbetet som riksdagen eller 
regeringen tagit fram. De är bedöma med olika prioriteringsnivåer (Regeringskansliet, 2015). 
Etappmålen är 28 stycken och är uppdelade inom sju områden. Områdena är avfall, begränsad 
klimatpåverkan, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling och luftföroreningar.
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De som berör byggbranschen och framförallt denna studie är området som handlar om avfall där 
etappmålet avser att öka hushållningen av resurser inom byggsektorn.

Naturvårdsverket beskriver etappmålet om avfall med orden ”Insatser ska 
vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och 
annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är 
minst 70 viktprocent senast år 2020.” (Naturvårdsverket, 2018)

Farliga ämnen är ett annat område där byggbranschen gjort stora framsteg men fortfarande arbetar 
aktivt med. Tidigare var detta ett allvarligt problem och farliga ämnen fanns i flera olika typer av 
byggmaterial. Idag innehåller nästan inga byggmaterial farliga ämnen efter att BASTA utvecklats. 
BASTA är ett icke vinstdrivande bolag med ett bedömningssystem för material som är till för att fasa 
ut produkter med farligt innehåll (Sveriges byggindustrier, 2018).

Hållbar stadsutveckling och luftföroreningar kan också röra byggbranschen. Stadsutvecklingen består 
av en god infrastruktur och en utvecklad planering för att integrera naturen med den byggda miljön 
(Naturvårdverket, 2018). Byggbranschen står också för en stor andel transporter vilket i sin tur 
genererar stora mängder utsläpp och luftföroreningar. Arbetet med att effektivisera transporterna 
behöver fortsätta för att minska utsläppen som påverkar luftkvaliteten och miljön.   

Företag kan få EU-bidrag för att arbeta med en mängd olika frågor bland annat miljöfrågor. Genom 
att i ansökan motivera för hur arbetet är gynnsamt för miljön kan ansökan gå igenom och stödjas 
ekonomiskt i form av bidrag. Om bidrag från EU mottas betalas en klumpsumma. Miljöplanen för 
arbetet måste redovisas för att undgå att företagen som mottagit bidragen blir 
återbetalningsskyldiga. Det finns även speciella bidrag gällande avfall och andra bidrag som är 
speciellt framtagna för Norden (Riksdagen, 2018).  
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5. Resultat

I detta avsnitt kommer resultaten från de olika undersökningar som utförts redovisas. 
Undersökningar som avser avfallsstatistik och kalkylberäkningar kommer redovisas med hjälp av 
tabeller och figurer. En sammanställning av svaren på tidigare nämnda frågeställningar kommer att 
framföras i en beskrivande text. Även svar på en del av de frågor som ställts under intervjuer och 
platsbesök. De frågor och svar som valts ut att redovisas är de som anses vara mest relevanta och 
aktuella för denna studie. 

5.1 Svar på frågeställning
Dessa frågor ställdes i början av studien och har under dess gång besvarats efter hand. Samma frågor 
har åter igen listats upp men nu med tillhörande svar. 

1) Hur mängdas material idag? 
Mängda innebär att mängden material och produkter som behövs för respektive område och 
moment beräknas till ett antal, en längd i m, en area i m2 eller en volym i m3. Idag adderas en andel 
på cirka 10 % när material beställs och motsvarande vid produktbeställningar adderas ett extra antal. 
Undantag är vid dyrare eller specialtillverkade produkter, då beställs ett så exakt antal som möjligt. 
Dessa adderade faktorer fungerar som en säkerhetsmarginal på grund av medvetenheten om att spill 
uppkommer, skador uppstår och produkter kan gå ur sortiment. Det kan vara långa leverans- och 
tillverkningstider för materialen vilket det också tas höjd för i säkerhetsmarginalen. 
Säkerhetsmarginalen är helt enkelt till för att undvika stopp i produktionen på grund av uteblivet 
material. 

    
2) Hur dokumenteras överblivet material?
I de flesta fallen dokumenteras det överblivna materialet som avfall, då det i regel kastas. Det 
dokumenteras som vikt per fraktion. Varje projekts avfallsentreprenad gör en sammanställning av 
avfallsstatistiken som skickas ut till projekten månadsvis. Detta sammanställs senare av Skanska 
kvartalsvis och efter avslutat projektet. 

  
3) Hur stor är den totala mängden överblivet material i verkligheten?
Det har visat sig vara svårt att exakt bedöma hur stora mängder överblivet material som uppkommer 
vid nyproduktion av bostäder. En uppskattad siffra på 0,5-1 % av de totala materialkostnaderna tros 
vara rimlig som ett medelvärde bland alla projekt. Denna siffra har gemensamt uppskattats av 
personer i branschen med erfarenhet, exempelvis projektchefer, produktionschefer, arbetsledare 
och projektingenjörer.  

4) Vilka åtgärder vidtas när överblivet material uppkommer på projekten?
Överblivet material kasseras i regel men vid ett fåtal fall har projekten försökt vidta andra åtgärder 
för att ta tillvara på materialet. Försöken har inkluderat auktioner via en extern part och donationer 
inom företaget till andra projekt. Dessa försök har gjorts på eget initiativ från anställda och har visat 
sig ge olika resultat. Auktioner är endast relevanta vid överblivet material av ett större värde, 
exempelvis fönster, dörrar och VVS-aggregat och inte vid billigare standard produkter, så som 
isolering och gipsskivor. Vid donationer till andra projekt krävs ett engagemang från 
produktionsledningen att kontakta andra projekt och höra sig för om de är i behov av det materialet 
som blivit över.    
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5) Hur sorteras avfallet, i vilka och hur många fraktioner?
Avfallet sorteras i olika fraktioner. Det finns olika nivåer på noggrannheten som beror på hur 
projektet graderas enligt Gröna kartan. Alla projekt måste sorteras efter en basnivå som är baserad 
på lagar och normer (se Tabell 1). Basnivån ska följas i den största möjliga mån. Vid eventuella avsteg 
från den krävs särskilda motiveringar. Skanska strävar efter att sortera mer noggrant än vad som 
basnivån avser. Detta för att uppnå en högre gradering enligt Gröna kartan. 

6) Kan material sorteras bättre med hänsyn till miljön? 
I varje projekt finns det en avfallsplan för avfallssortering och om den följs enligt planerat så borde 
det i teorin inte vara några problem. Ibland har det visat sig att material slängs i fel container och 
projekten fått betala en högre avgift för osorterat avfall istället för den angivna fraktionen. 
Anledningen till detta kan vara bristande engagemang, tidspress och okunskap angående 
konsekvenserna. Ett område där projekten skulle kunna utveckla sorteringen är vid fraktionen 
brännbart där egentligen allt som brinner ingår. Det finns delfraktioner för de olika typerna av 
brännbart material, så som trä, wellpapp, EU-pallar, returpapper och mjukplast. Dessa skulle kunna 
införas på fler projekt istället för att enbart ha en container med brännbart. 

7) Finns det ekonomisk bärighet att uppföra ett logistikcenter för överblivet material som skulle 
kunna fungera som en secondhand-materialbutik? 
Om en tillräckligt stor mängd överblivet material och produkter kan köpas in till logistikcentret som i 
sin tur kan sälja det vidare och få en ekonomisk avkastning som täcker driftkostnader med en 
vinstmarginal, är det fullt möjligt. Enligt de som intervjuats under studiens gång menar de att 
logistikcentret inte behöver eller kommer gå med ekonomisk vinst till en början. Vinsten kommer att 
vara miljömässig och i sin tur generera till att Skanska vinner fler anbud. Detta kan anses vara en 
ekonomisk vinst för företaget men inte för logistikcentret i sig. För att enklare se hur det skulle kunna 
fungera i praktiken finns det en mer ingående ekonomisk beskrivning under avsnittet 5.6. 

8) Är målgruppen för handel enbart Skanska, andra företag eller är det för privatpersoner? 
Eventuellt en kombination av dessa?
Utifrån de intervjuer som utförts har det resulterat i en gemensam åsikt att logistikcentrets handel 
ska vara till för Skanska, andra företag och privatpersoner. Detta för att ge en så bred kundkrets som 
möjligt vilket ökar sannolikheten att få produkterna sålda.  

9) Vem/vilka kan vara driftansvariga för logistikcentret, Skanska, partner eller helt fristående?
Denna fråga har gett delade meningar. En del anser att det ska drivas av en extern part för att 
undvika ansvar och risker som medföljer vid uppförandet av ett logistikcenter. Majoriteten ansåg 
dock att logistikcentret ska drivas av Skanska. Skanska är ett av Sveriges största byggföretag med en 
stor spridning runtom i världen vilket gör att de har möjligheter och resurser att uppföra en sådan 
enhet. 
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För att besvara fråga 10 och fråga 11 krävdes det mer än intervjuer och platsbesök. Utöver 
intervjuerna och platsbesöken gjordes även efterforskning för att få djupare kunskap inom 
områdena. För att ge läsaren en bättre förståelse redovisas svaren på dessa frågor i en mer 
detaljerad beskrivande text. 

10) Finns det idag någon enhet på Skanska som liknar ett logistikcenter?
Se avsnitt 5.2.

11) Hur går arbetet till på en avfallsanläggning?
Se avsnitt 5.3.

5.2 Skanska Rental 
Skanska Rental är en enhet under verksamhetsgrenen Skanska Industrial Soloutions och är ett 
dotterbolag till Skanska Sverige. De är rikstäckande från Luleå till Malmö med huvudanläggningar i 
Malmö, Göteborg och Stockholm. Anläggningen i Stockholm, Upplands Väsby, är den största utav 
dem tre. Utöver dessa finns det cirka 20 stycken mindre enheter runt om i Sverige. Skanska Rental 
har som målsättning att alltid vara nära tillhands för kunden och därför har temporära enheter 
uppförts på de allra största projekten, så som Nya Karolinska Solna och forskningsanläggningen 
European Spallation Source i Lund.

Skanska Rental hyr bland annat ut maskiner, tornkranar, bygghissar, etableringsbodar och annan 
övrig utrustning. Utöver detta kan arbetskläder och skyddsutrustning, så som hjälmar och 
varselkläder beställas och köpas. De erbjuder även service och underhåll på maskiner och utrustning 
där de byter ut trasiga delar mot nya, reparerar skador och säkerhetsställer funktionskraven. Deras 
kunder inkluderar Skanska, andra företag och även privatpersoner. Beroende på kund tillkommer 
olika typer av prissättningar. Vid beställning av bodar till etableringar tillhandahåller Skanska Rental 
transport, montage och inredning. Etableringen behöver planeras i god tid då det är cirka ett år i 
väntetid från beställningen. Kunden har möjlighet att påverka utformningen av etableringens design. 
Varje projekt står för dess egna etableringskostnader. Intresset för att eventuellt använda överblivet 
material från andra projekt är inte speciellt stort till byggnad av etableringsbodar på Skanska Rental. 
De har specifika krav som måste uppfyllas och därmed behövs särskilda produkter. Sannolikheten att 
dessa produkter skulle bli över i nyproduktionsprojekt är inte så stor därför går det inte att använda 
det överblivna materialet som en standardiserad process. Vid de tillfällena där projekten bygger en 
etablering i befintliga lokaler intill byggarbetsplatsen är det av ett större intresse att återanvända 
överblivet material. Skanska Rental har tillsammans ett transportföretag utvecklat ett eget avtal 
vilket innefattar ett slingkoncept av transporter i Stockholmsområdet. I detta koncept ingår även 
lossning och lastning av produkterna.

Anläggningen som Skanska Rental idag är belägen på är etablerad på mark som Skanska äger och 
tillkom som en verkstad- och produktionsenhet vid bygget av Arlanda flygplats år 1961. Från början 
hette verksamheten Skanska Maskin men heter idag Skanska Rental. Skanska Maskin startades som 
en sponsorverksamhet där fokus inte var att gå med ekonomisk vinst utan att behålla pengarna inom 
företaget och att ta ett steg närmre en cirkulär ekonomi. Det är endast de cirka fyra senaste åren 
som verksamheten har fått krav på sig från ledningen att gå med ekonomisk vinst, vilket de idag 
uppfyller. Området som anläggningen ligger på uppnår idag i stort sätt sin fulla kapacitet och därmed 
finns det inte utrymme att ytterligare utveckla en till enhet. Verksamheten som bedrivs idag kommer 
troligtvis behöva flyttas till en annan plats då det inkommit önskemål om att bygga bostäder på 
området i framtiden (Fagerstam, M., 2018). 



28

5.3 Avfallsentreprenad SUEZ
SUEZ tidigare kallat SITA, är en avfallsentreprenad som Skanska har ramavtal med i 
Stockholmsområdet. SUEZ finns i hela världen och arbetar med avfallshantering och vattenrening. 
Dessa två verksamhetsområden fördelar sig ungefär lika, det vill säga cirka 50 % var. I Sverige är det 
större fokus på avfallshantering då rent vatten inte är en bristvara här. Vattenreningsverksamheten 
håller på att utvecklas i Sverige men står idag endast för cirka 3 %. I Sverige slängs cirka 1 miljon ton 
avfall per år som SUEZ ansvarar för, varav 96 % av detta återvinns.

Det finns fem stycken avfallsanläggningar i Stockholmsområdet, Kovik, Högdalen, Knivsta, Löt och 
Kappetorp. Kovik är den största anläggningen med en kapacitet på 200 000 ton avfall varje år. 
Anläggningarna behöver ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen för att få bedriva verksamheten. I 
denna ansökan ingår även hur stor volym som får vara deponi. I Koviks fall är det 8 000 000 m3 

deponi totalt på hela anläggningen vilket nästan är fyllt då de i dagsläget har 7 000 000 m3 deponi. 
Återstående deponitid är minst 20 år enligt nuvarande tillstånd.

I Kovik närmar de sig sitt maxvärde för deponi på anläggningen. Därför har de valt att satsa på 
deponisortering även kallad Landfill Mining. Landfill Mining innebär att gammal deponi grävs upp och 
sorteras noggrannare. Förr var inte lagkraven och direktiven lika strikta för vad som klassas vara 
deponi. Till följd av de lösare lagarna samt direktiven som ägde rum innebar det att större mängder 
slängdes på deponi när de egentligen hade kunnat sorteras mer noggrant och återvunnits. I Sverige 
finns det en deponiskatt på 500 kronor per ton avfall. I och med Landfill Mining som SUEZ satsar hårt 
på kan de därmed få tillbaka 500 kronor per ton som de renar och sorterar.  

Med hjälp av maskiner är det idag mycket enklare att sortera avfall vilket leder till en mer noggrann 
uppdelning av materialen. Det som resulterar i deponi kan med långt gången utvecklad teknik 
sorteras ytterligare en gång och på så sätt blir den verkliga mängden deponi enbart det som inte går 
att återvinna. Maskinerna i dessa processer krossar avfallet och sorterar det med hjälp av stora 
magneter och siktar som exempelvis lättare kan särskilja metaller och stora stenar. Tack vare de här 
teknikerna och framförallt de strängare lagkraven har SUEZ på de senaste 10-15 åren minskat 
deponiavfallet från cirka 185 000 ton per år till cirka 10 000 ton per år (Skoglund, M., 2018). Bilden 
nedan visar den drastiska skillnaden av hur SUEZ har minskat deponimängderna samtidigt som 
andelen återvunnet avfall ökat.   

Bild 13 - Utvecklingen av deponistatistik (SUEZ)
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Lagkraven för deponi styrs idag av Deponiförordningen som utfärdades år 2001. I den står det 
specificerat vad som är förutsättningar för att avfall ska få deponeras, deponiklasser och definitioner. 
I Deponiförordningen står det: 

1 § Syftet med denna förordning är att förebygga och minska de negativa 
effekter deponering av avfall kan orsaka på människors hälsa och på miljön, 
särskilt när det gäller förorening av ytvatten, grundvatten, mark och luft, 
och på den globala miljön, under en deponis hela livscykel. (Miljö- och 
energidepartementet, 2016)

Större delen av allt material går att återvinna, antingen som materialåtervinning, energiåtervinning 
eller återanvändning. Materialåtervinning är det avfallet som direkt går att framställa nytt material 
utav, så som gips och wellpapp. Material som går till förbränning, alltså brännbart, utnyttjas som 
energi vilket exempelvis kan användas vid uppvärmning av bostäder. Återanvändning är alltid bäst ur 
miljösynpunkt då materialen direkt kan få ett nytt användningsområde. Det avfall som inte går att 
återanvända eller återvinna blir till deponi. Deponi är alltså slutstationen för avfallet. Några vanliga 
exempel på byggavfall som blir till deponi är undertaksplattor, spegelglas och stenullsisolering. Men 
det bästa vore att minimera mängden avfall i helhet.

Bild 14 – Avfallstrappan (SUEZ)

Projekten som handlar upp en avfallsentreprenad betalar för är själva containern, transporten och 
behandlingen av avfallet på avfallsanläggningen. Containern och transporten är fasta kostnader. 
Behandlingen är rörlig och varierar efter marknadspriset. Det finns olika fraktioner att sortera i men 
det vanligaste är, brännbart, trä, gips, fyllnadsmassor, isolering, metall och utöver detta finns en 
miljöstation för kemiska avfall. Upp till 10 ton avfall kan transporteras vid ett tillfälle. Det finns flera 
olika typer av containrar och beroende på dess vikt kan flera transporteras vid ett och samma tillfälle.

På projekten kan det inträffa att avfallet inte sorteras tillräckligt noggrant och olika material blandas. 
Det är viktigt att Skanska och avfallsentreprenaden har en bra dialog då avfallsentreprenaden oftast 
har en viss tolerans på hur stor andel fel material containern får innehålla. Då containern anses 
innehålla för stor andel felaktigt material klassificeras den om till osorterat vilket innebär en högre 
kostnad för projektet. Exempelvis så kostar en container med enbart trä cirka 300 kronor i jämförelse 
med en container innehållande osorterat material som kostar cirka 1300 kronor. 
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Projekten kan få ersättning för viss typ av avfall så som wellpapp, metall och mjukplast. Störst 
ersättning betalas ut för metall. Generellt är alla typer av avfall lika svåra att sortera.

I Sverige står transporternas koldioxidutsläpp för den största miljöpåverkan medan i Europa, 
framförallt i de sydliga delarna, är det gaser från deponin som bidrar till den största miljöpåverkan. 
Deponigaserna består av metangas som är en av de gaserna som påverkar växthuseffekten. I Sverige 
tas metangasen tillvara på och används till uppvärmning och bränsle. I Sydeuropa tas gasen inte 
tillvara på i samma utsträckning som i Sverige. En av anledningarna till detta är att i dessa områden 
råder det ett varmare klimat vilket gör att uppvärmning inte sker i lika stor utsträckning. Därför 
bidrar Sydeuropa till större mängd metangasutsläpp vilket leder till större miljöpåverkan. På grund av 
att Sverige är i stort behov av förbränningsmaterial till uppvärmning importeras avfall från andra 
länder, så som Storbritannien och Italien. Avfallet fraktas med båtar vilket i sin tur bidrar till 
koldioxidutsläpp. Trots utsläppen är det bättre ur miljösynpunkt att det tas tillvara på i Sverige istället 
för att avfallet bränns eller hamnar på deponi i ursprungslandet (Skoglund, M., 2018).

SUEZ vill hjälpa till att bidra till en förbättrad miljö och koppla samman miljöresurser med 
välmående. De arbetar aktivt med innovativa lösningar för att uppnå dessa visioner. 

5.4 Resultat från intervjuer
Avfallshanteringen på projekten är produktionsledningens ansvar men en specifik person kan utöver 
sina ordinarie arbetsuppgifter avsättas för att ansvara över detta. Generellt är det arbetsledaren eller 
produktionschefen som ansvarar för mängdning och beställning utav material till projekten. Ansvaret 
kan även delegeras vidare till annan lämplig person. Hur materialet levereras till projekten kan 
variera beroende på lagringsmöjligheterna på byggarbetsplatsen. Leveranskonceptet just-in-time, 
används i så stor utsträckning som möjligt för att undvika ytterligare hantering av material då både 
funktionsnedsättande och estetiska skador kan uppkomma. För att inte behöva tillgodose utrymme 
för lagerhållning samt undvika stölder är ytterligare anledningar till att detta leveranskoncept 
används. 

Orsaken till att fullt fungerande material blir över kan bero på flera olika faktorer.
Till exempel att:

 En för stor procentuell säkerhetsmarginal adderats vid beställning.  

 När underentreprenörer beställer ett visst material där Skanska har ramavtal med 
leverantören, finns det inget incitament för underentreprenörerna att vara mer noggrann 
med beställningarna. Det sker även att underentreprenörerna skickar fakturor till Skanska 
med ett procentuellt påslag för administrativa kostnader och kan på så sätt tjäna pengar på 
det. 

 Dålig arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) har gjorts som leder till att det är svårt att hitta 
material på byggarbetsplatsen. Detta kan i sin tur leda till att det beställs in nytt material 
istället och i slutet av projektet dyker det ursprungliga materialet upp och blir över. 

 Det levereras felaktiga produkter eller material. Det kan vara små fel så som kulör, mått, sort 
eller design dock tillräckliga för att inte vara brukbara. 

 Beställaren kommer med sena ändringar vilket gör att det beställda materialet inte längre är 
aktuellt.  
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Vid större mängder fellevererat material är det vanligare och enklare att kunna hitta en lösning med 
leverantören. Leverantören är då mer benägen att ta tillbaka materialet då det kan generera i en 
ekonomisk lönsamhet och återsäljas. Variationen på material och produkter som blir över är stor. Det 
kan vara allt ifrån byggmaterial så som gips, kakel, klinker, isolering, golvmaterial och armeringsnät 
till fönster, dörrar, vitvaror, fläktar och pumpar. 

Det kan även förekomma att specialbeställda produkter utav samma kategorier blir över. En 
specialbeställd produkt kan till exempel vara ett fönster där specifika egenskaper är nödvändiga. Det 
kan vara att fönstret behöver uppfylla vissa brand- eller ljudkrav men kan även ha en speciell kulör 
eller design. Dessa produkter vill leverantören oftast inte ta tillbaka trots att de kan ha ett högt 
värde. Produkten är för specifikt utformad att det anses vara svårt att hitta ett andrahandsvärde i 
dem.   

Exempel på material och produkter samt dess mängd, som blivit över och slängts på olika projekt har 
framkommit under intervjuer och platsbesök som utförts. Som tidigare nämnts är variationen på 
dessa produkter väldigt stor. Oftast förekommer material och produkter i mindre mängder i olika 
kategorier men att den slutgiltiga summan blir stor när alla dessa sammanställs. Men det 
förekommer också att stora mängder uppkommer av en eller fler olika typer av material eller 
produkter. Variationen på den överblivna mängden är väldigt olika från ett projekt till ett annat. 

Exempel på fullt fungerande material och produkter som blivit över och slängts från ett medelstort 
projekt är:

Produkt Antal (st.)

Undertaksplattor 20
Gipsskivor 30
Virke i fullängder 20
Pallar med betong/bruk/cement 3
Tuber med fogmassa 10
Säckar med drev 2
Säckar med isolering 4
Golvlister/Foder i fullängder 20
Fönster 2
Ytterdörrar 2
Innerdörrar 10
Köksluckor 15
Diskbänkar 3
Kyl/frysskåpsdörrar 2
Pallar med klinker 2

Det som redovisas i tabellen är vad intervjuobjektet förmådde sig att minnas. Förmodligen var det 
större mängder av det fullt fungerande materialet som slängdes och även i andra kategorier. Detta 
exempel anses inte vara något extremfall med hänseende till de överblivna mängderna. Det finns 
andra projekt där mängderna inom en viss typ av kategori utmärker sig betydligt mer, samtidigt som 
andra kategorier inte uppnår några stora mängder alls eller överhuvudtaget existerar.  Det visade sig 
vara svårt att få fram konkreta exempel på mängder som slängts, dels för att det inte finns 
dokumenterat och dels för att det råder stor skam över att ha kastat fullt fungerande material. 
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5.4.1 Tankar och åsikter från intervjuade personer. 
Lastning och lossning borde ingå vid upphämtning av det överblivna materialet från respektive 
projekt. Projekten kan hjälpa till att samla materialet på en upphämtningsplats, då det skulle 
motsvara tiden det tar att kasta materialet. Det ska vara smidigt att bli av med materialet då 
återvinning ska prioriteras före kassering. Projekten vill hellre bli av med materialet och undvika 
hanterings och avfallskostnaderna än att få en ekonomisk ersättning för det. Upphämtning av det 
överblivna materialet bör ske vid behov. 

Vid handel av överblivet material från logistikcentret kommer det behöva vara enkelt och 
lättillgängligt för att motivera projekten att i första hand handla material därifrån. Helst ska det 
komma upp som första alternativ i det interna inköpsverktyget, IBX, men kan även fungera som en 
flik på Skanskas intranät, separat hemsida, applikation eller via telefonsamtal. Intresset för att handla 
överblivet material från logistikcentret tros finnas då de skulle erbjudas att köpa in materialet till ett 
reducerat pris. Detta kommer speciellt att vara till Skanskas fördel vid upphandling av projekt då de 
kan trycka på att de återanvänder material som tidigare blivit över istället för att kassera detta. Det 
kan fungera som en konkurrensfaktor. 

Att logistikcentret ska gå med ekonomisk vinst är ingen förväntan utan den gemensamma 
uppfattningen är att det räcker att det bidrar till att minska miljöpåverkan. Dock finns det åsikter om 
att det bör gå med ekonomisk vinst. Det finns även åsikter om att Skanska inte bör ha ytterligare en 
avdelning där de tjänar pengar på kunden. Det borde istället fungera som en miljösatsning eller 
välgörenhetsprojekt.



33

5.5 Avfallsstatistik 
Resultatet som uppdagats efter granskning i interna databaser är hur avfallsstatistiken ser ut i ett 
urval av avslutade projekt på Skanska över de senaste 10 åren. Intervjuerna har lett till en djupare 
förståelse av hur avfallshantering och hantering av överblivet material går till i verkligheten. Avfallet 
dokumenteras i vikt per fraktionstyp och som en procent av den totala avfallsmängden. Fullt 
fungerande material är inkluderat i detta avfall då det efter intervjuer framgått att det oftast inte tas 
omhand utan kasseras tillsammans med det övriga avfallet. 

Projekten i urvalet begränsas inte enbart till en bestämd tidsperiod utan även till nyproduktion av 
bostäder i Stockholmsområdet. Avfallsstatistiken från fem olika projekt, Hornslandet, Diktaren, 
Jublet, Leendet och Ektorget har redovisas i tabellen nedan (se Tabell 2). Figuren nedan visar en 
samanställning av de utvalda projektens gemensamma avfallsstatistik (se Figur 1). Statistiken visar de 
olika fraktionerna som avfallet har sorterats i och dess omfattning. Brännbart visade sig vara den 
betydligt största fraktionen. Fraktionen deponi är material som inte går att återanvända eller 
återvinna. Detta läggs i deponihögar på avfallsanläggningar och är den fraktionen som 
byggbranschen strävar efter att ha en så liten mäng som möjligt av. I vissa utav projekten står det att 
andelen deponi är 0 %, detta är dock inte en helt rättvis siffra. Anledningen är att talen är avrundade 
till hela procent. Exempelvis om det i verkliga fallet var 0,3 % har detta avrundats till 0 % då andelen 
kan anses försumbar i det stora hela. Det är inte alla projekt som använder sig utav alla fraktioner 
utan omständigheterna i det enskilda projektet avgör vilka fraktioner som är nödvändiga. Alla har 
dock som krav att sortera efter basnivå av avfallsfraktioner vid byggproduktion i den mån som går. 
De fraktioner som ingår i basnivån går att se i tabellen nedan (Kretsloppsrådet, 2015). 

Tabell 1 - Basnivå (Kretsloppsrådet)
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Tabell 2 - Avfallsstatistik

Figur 1 - Avfallsstatistik fraktioner
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5.6 Kalkyl, driftkostnader för logistikcenter
Siffrorna i kalkylen för driftkostnader är uppskattade. Detta är en teori av en potentiell lösning och 
hur den förväntas fungera. I logistikcentret kommer handelsfördelningen av materialet vara 
fördelade mellan tre kundgrupper. Kundgrupperna kommer innefatta Skanska, andra företag och 
privatpersoner där fördelningen av försäljningen uppskattas vara 30 %, 10 % respektive 60 %. Olika 
prisnivåer kommer att tillhöra respektive kundgrupp där Skanska kommer att få handla för 40 % av 
inköpspriset, andra företag för 60 % av inköpspriset och privatpersoner för 120 % av inköpspriset. 
Med inköpspris menas det pris som Skanska köper in sina varor för och alltså inte marknadsvärdet 
för gemeneman. Privatpersonerna kommer ändå att få köpa till ett lägre pris än marknadsvärdet 
trots den höga procentsatsen. Procentsatserna kommer att regleras med hänsyn till marknaden. 
Dessa prisnivåer ska fungera som incitament till handel av överblivet material. 

Enligt kalkylen går det att utläsa kostnader för lokalhyra, personalkostnader, transportkostnader 
samt den kostnaden som kommer betalas ut till projekten för det överblivna materialet. Lokalen bör 
till en början vara minst 800 m2 med utvecklingsmöjligheter till utbyggnad över tid. Lokalkostnaden 
är uppskattad till cirka 70 000 kr/mån där el och uppvärmning ingår. Personalkostnaderna inkluderar 
en arbetsledare och en lagerarbetare, med en uppskattad lön på 35 000 kr/mån respektive 25 000 
kr/mån. Kostnaderna för en anställd är inte enbart själva löneutbetalningarna. Lönekostnaderna 
inkluderar lön, semesterersättning och arbetsgivaravgift. Därefter tillkommer det även 
försäkringskostnad och särskild löneskatt (Tillväxtverket, 2018). Logistikcentret beräknas köpa in det 
överblivna materialet från projekten för 10 % av dess inköpspris. Transportkostnaderna är 
uppskattade till att vara 650 kr/h för lastbil där lastning samt lossning är inkluderat. Transporterna är 
till en början planerade att åka åtta timmar om dagen en dag i veckan. 

För att kunna driva logistikcentret krävs det att kunna väga upp för driftkostnaderna. Det kommer att 
uppnås genom att köpa in överblivet material från projekten för 22 730 kronor varje månad, vilket 
motsvarar 10 % av det totala inköpspriset 227 305 kronor (se Bild 15). Detta är med förutsättningen 
att allt det överblivna materialet säljs varje månad utifrån de kriterier som beskrivs ovan. Om större 
mängd överblivet material köps in och säljs varje månad kommer logistikcentret i teorin gå med 
ekonomisk vinst (se Bild 16).

Bild 15 - Scenario 1
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Bild 16 - Scenario 2

Som tidigare beskrivits, är 0,5-1 % den uppskattade siffran för överblivet material av de totala 
materialkostnaderna. I ett projekt är materialkostnaderna grovt uppskattade till 20 % av projektets 
totala kostnad. Detta genererar i att det ungefärliga värdet av det överblivna materialet går att räkna 
ut. Exempelvis om ett projekt har ett värde på 150 000 000 kronor så blir värdet av det överblivna 
materialet ungefär 225 000 kronor. Då har ett medelvärde av 0,5-1 % använts. 

150 000 000  𝑥 0,2 𝑥 0,0075 = 225 000 𝑘𝑟

Värt att ha i åtanke är att Skanska har flera projekt igång samtidigt. Därmed kan denna uppskattade 
uträkning appliceras på flera projekt och generera i en högre summa. Den totala summan är 
beroende av antal projekt och dess storlek. 
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5.7 Potentiella lösningar
Det överblivna materialet från projekten behöver tas omhand på ett bättre och mer effektivt sätt än 
vad det i dagsläget görs. En rutin och standardiserad lösning behöver tas fram och sättas i drift. Dessa 
lösningar skulle kunna vara ett sätt att underlätta hanteringen för det överblivna materialet men 
även att bidra till hållbar utveckling, fler arbetstillfällen, mindre miljöpåverkan och cirkulär ekonomi. 

5.7.1    Lösning 1 
Den här lösningen innefattar att Skanska är driftansvariga för logistikcentret och att Skanska, andra 
företag samt privatpersoner är kunder. 

5.7.2    Lösning 2
SUEZ kommer i den här lösningen att stå för lagerhållning och transport för det överblivna materialet 
som en underentreprenör till Skanska. SUEZ kommer vara driftansvariga för logistikcentret och 
kunderna kommer fortfarande att vara Skanska, andra företag samt privatpersoner.

5.7.3 Lösning 3
Att Skanska använder sig av ett forum på intranätet där projekt kan lägga upp och söka efter 
överblivet material. Denna lösning kommer enbart inkludera Skanska och fungera som en plats för 
donationer av överblivet material mellan olika projekt. 
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6. Analys

I detta avsnitt kommer olika aspekter som uppkommit i resultatet från intervjuerna och 
undersökningarna tas upp och analyseras. De potentiella lösningarna kommer att diskuteras med 
avseende på respektives för- och nackdelar. Värt att ha i åtanke är att resultatet är baserat på endast 
ett fåtal projekt och personer som har valts ut att representera hur branschen fungerar idag. 

Mängdningsprocessen idag skulle kunna förbättras i ett arbete mot att kunna förebygga avfall. 
Genom mer noggrann planering av förberedelser för hanteringen av materialet skulle 
säkerhetsmarginalen, som idag är cirka 10 %, kunna sänkas. Vid mer utförlig planering skulle det inte 
krävas att ta lika stor höjd för risker som det idag görs. Detta skulle innebära att det finns en tydligare 
plan för hur material ska levereras, förvaras, hanteras och monteras. Detta för att säkerställa att 
byggproduktionen arbetar mer resurseffektivt. En annan anledning till att säkerhetsmarginalen 
adderas är även på grund av den höga tidspressen som finns inom produktionen. Tidspressen beror 
på att produktionen är uppbyggd av flera olika moment som är beroende utav varandra som därmed 
kan förhindra eller möjliggöra att nästkommande moment i kedjan kan utföras. 

Att projekten prioriterar att kassera material som blir över istället för att ta till vara på det är 
förståeligt då det inte finns en framtagen rutin på ett lämpligt tillvägagångssätt. Trots förståelse för 
detta finns det fördelar med att dokumentera överblivet material utöver avfall även om det väljs att 
kasseras. Det gör det lättare att synliggöra ett problem som i dagsläget är ganska dolt. Genom att 
dokumentera överblivet material synliggörs detta på ett tydligt sätt och branschen får upp ögonen 
för hur stort problem detta är i verkligheten. På grund av att en rutin inte är framtagen kan anställda 
känna sig osäkra och rädda för att göra fel gentemot Code of Conduct. Det händer därmed att de 
slänger det överblivna materialet för att vara på den säkra sidan. Övertramp utav Code of Conduct 
genererar i konsekvenser och det kan gå så långt att det leder till avskedning.

Vid tillfällen då fullt fungerande material blivit över har åtgärder vid ett fåtal projekt vidtagits, så som 
auktioner utförd av extern part och donationer mellan Skanska-projekt. Trots att dessa åtgärder i 
vissa fall varit lönsamma både ekonomiskt och miljömässigt är det ändå vanligare att den enklare 
vägen används och materialet slängs. Anledningen till att dessa åtgärder inte blivit en prioriterad 
lösning beror på att ett stort engagemang från en eller ett fåtal anställda krävts för att möjliggöra 
det. Detta engagemang kräver tid och resurser som de anställda får uppoffra utöver sina ordinarie 
arbetsuppgifter. För att motivera varje projekt att aktivt arbeta med att ta tillvara på överblivet 
material krävs det en standardiserad lösning som gör det enklare för projekten att prioritera 
omhändertagning över kassering. Det kan krävas att projekten avsätter en person som fullt kan ägna 
sin arbetstid åt att sortera, hantera och ansvara för det överblivna materialet och se till att det tas 
tillvara på. 

Den standardiserade lösningen måste fungera på ett väldigt enkelt och smidigt sätt. Det måste krävas 
en mindre eller högst lika stor ansträngning som det idag krävs för att kasta det överblivna 
materialet. Om ett logistikcenter uppförs för handel inklusive hantering av överblivet material borde 
inte målet vara att gå med ekonomisk vinst utan målet borde vara en miljösatsning. Ekonomisk vinst 
kan bidra till att konflikter mellan Skanska och beställare samt leverantörer uppstår. Skulle det 
enbart vara en miljösatsning är sannolikheten mindre att någon sätter sig emot detta. Dock skulle det 
möjligtvis behöva gå med ekonomisk vinst för att vara genomförbart i praktiken. Logistikcentret 
skulle likt Skanska Rental kunna startas som en sponsorverksamhet där det till en början inte 
behöver gå med ekonomisk vinst. Skanska är ett så pass stort och etablerat företag i Sverige och 
världen att de om någon har kapacitet att uppföra en enhet för överblivet material inom företaget. 
Detta skulle även bidra till en ökad social hållbarhet då det skulle generera i fler nya arbetstillfällen. 
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Skanska har sedan tidigare redan som mål om att ligga i framkant inom många andra områden, så 
som arbetsmiljö, miljöfrågor, social hållbarhet och etiska frågor däribland mångfald och inkludering. 
Därför borde det finnas intresse att vilja satsa på tillvaratagning utav överblivet material. Om det 
skulle visa sig vara ett bra och fungerande koncept som går med ekonomisk vinst efter tid då enheten 
är mer etablerad, skulle detta fungera som en motivation för ledningen inom företaget att vilja satsa 
på idén.  

Det huvudsakliga fokusområdet borde vara att förminska mängden fullt fungerande material som 
slängs. Genom att minska denna mängd kommer det att bidra till en mer hållbar miljö och mindre 
miljöpåverkan. Att det blir en mindre miljöpåverkan är givet då materialet kan återanvändas i sin 
ursprungliga form. Materialet undviker då att gå igenom de olika processerna som att slängas, 
sorteras och återvinnas från avfallet för att sedan produceras till en ny produkt och tillslut säljas igen. 
Störst miljöpåverkan inom nyproduktion av bostäder är materialtillverkan och därefter kommer 
transporter som står för ca 10-15 % av miljöpåverkan. Genom återanvändning uteblir 
nyproduktionsprocessen samt kostnader för hantering och transporter kring detta, vilket innebär en 
enorm miljövinst. Utöver den stora miljövinsten som uppstår skulle projekten även kunna få en 
ekonomisk ersättning för det överblivna materialet som logistikcentret sedan kan sälja vidare. Denna 
ekonomiska ersättning behöver inte vara speciellt stor utan som en andel av inköpspriset, kanske så 
liten som 10 %. Att tippavgifter och hanteringskostnader uteblir kan anses som en tillräckligt stor 
ekonomisk ersättning. Men de 10 % skulle kunna fungera som ett ytterligare incitament för projekten 
att vilja ta tillvara på det överblivna materialet. 

För att tydligare sätta den positiva miljöpåverkan i fokus bör ett starkare incitament införas i form av 
en bedömningsbar graderingsnivå under delen avfall i Gröna kartan. Det ska löna sig att både sälja 
och handla överblivet material till och från logistikcentret. Idag bedöms endast andelen osorterat 
avfall och deponi under avfallsdelen i Gröna kartan. Denna skulle kunna utvecklas till att andelen 
överblivet material som sålts och köpts in i projekten, förs in i kartan. Beroende på de olika andelarna 
kommer projekten uppnå en viss gradering i arbetet mot en grön arbetsplats. EU-bidrag kan delas ut 
till företag som aktivt arbetar med miljöfrågor vilket kan hjälpa Skanska i arbetet med utvecklingen 
av denna interna miljögradering. Ansökan om att få miljöplanen godkänd kan vara komplicerad och 
tidskrävande vilket kan anses vara ett hinder som leder till att ansökan inte blir av. Risken att bli 
återbetalningsskyldig finns också som en motståndsfaktor i ansökningsprocessen samtidigt som EU-
bidrag kan generera i stora möjligheter att starta ett framgångsrikt miljöarbete.     

Intresset för att köpa fullt fungerande produkter och material som blivit över från tidigare projekt 
verkar finnas. Om produkterna och materialen finns samlade på ett logistikcenter skulle det 
underlätta för projekten att få reda på vad som finns tillgängligt. Genom att kategorisera utbudet i 
logistikcentret med produktkoder och antal, bidrar det till att enklare se vad som finns och till vilket 
pris. Detta skulle kunna redovisas genom en hemsida eller applikation där telefonsamtal kan fungera 
som ett komplement. Beställningar skulle då kunna läggas direkt via hemsidan, applikationen eller 
telefonsamtal. Lika så med upphämtningen av det överblivna materialet från projekten. Fördelarna 
med hemsidan och applikationen är att utbudet är lättöverskådligt och finns tillgängligt alla dagar 
och tillfällen under dygnet. Fördelen med telefonsamtal är att få direktkontakt med personal på 
logistikcentret och därmed möjlighet till frågeställningar och detaljerad beskrivning. Detta kan vara 
utav speciellt stort intresse vid specialprodukter. Vid tidsbrist eller vid behov av udda produkter kan 
logistikcentret fungera som en snabb utväg för att lösa problemen. Då skulle priset på produkterna 
inte vara av betydande vikt i jämförelse med om produktionsstopp kan undvikas. 

Skanska och SUEZ som sedan tidigare har ett ramavtal för avfallshantering har spekulerat och 
diskuterat möjligheten att SUEZ ska transportera och lagerhålla överblivet materialet från olika 
Skanska-projekt. SUEZ befinner sig redan mycket ute på de olika projekten och är därmed väldigt 
bekanta med arbetsområdet. 
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Att använda sig av SUEZ istället för andra företag medför att Skanska endast behöver ha avtal med 
ett företag för både avfallshantering och hämtning av överblivet material och produkter. Fördelen 
med att ha SUEZ som samarbetspartner i detta är att de tar risker och ansvar som Skanska annars 
själva skulle behöva ta. 

Eftersom att SUEZ skulle stå som driftansvarig skulle det innebära att SUEZ får betalt för att utföra 
tjänsterna istället för att Skanska själva skulle stå för detta och behålla pengarna inom företaget. I 
och med att SUEZ är ett självständigt företag vill de få ut så mycket som möjligt av avtalet och det 
kan därmed innebära att transport- och driftkostnaderna blir dyrare än om Skanska själva skulle 
utföra dessa tjänster. Skanska vill inte ta överpriser inom sitt eget företaget och kommer därför ge 
ett mer förmånligt pris utan ett större vinstintresse. På grund av dessa anledningar är det bättre att 
Skanska själva är driftansvariga.

Om logistikcentret helt och hållet skulle drivas utav Skanska innebär det att Skanska själva skulle ha 
ansvaret och stå för alla risker. Detta skulle innebära att det är Skanska som tar de ekonomiska 
konsekvenserna om det visar sig gå med förlust. Samtidigt om logistikcentret skulle visa sig vara 
lönsamt behålls alla pengar inom företaget istället för att de distribueras mellan andra aktörer. 

Den kundkrets som skulle kunna vara intresserad av att handla överblivet material från 
logistikcentret är Skanska själva, andra företag samt privatpersoner. Dessa tre kundgrupper bör ingå i 
varsin priskategori. Priskategorierna behöver vara satta så att det är en ekonomisk fördel att handla 
från logistikcentret. För Skanska blir det gynnsamt om varorna köps för en andel av inköpspriset. Lika 
råder för andra företag, dock bör andelen av inköpspriset vara större. Detta för att logistikcentret ska 
få högre intäkter och för att ge Skanska en fördel gentemot andra byggföretag då de anses vara 
konkurrenter. Priskategorin för privatpersoner behöver kunna ställas emot marknadsvärdet av 
produkterna. Det blir fortfarande mycket billigare för privatpersonerna att köpa in produkterna även 
om de betalar mer än Skanskas inköpspris än att handla för marknadsvärdet. Fördelen med att ha en 
så bred kundkrets är att de är intresserade av olika typer och mängder utav material. Skanska själva 
tros komma vara intresserade av standardprodukter som i stort sett alltid används i de olika 
projekten. Vid de fallen Skanska skulle vara intresserade av lite mer udda eller mindre estetiskt 
skadade produkter är förslagsvis vid uppbyggnad av bodetableringar i befintliga byggnader. Andra 
företag, men framförallt andra byggföretag kommer troligtvis vara intresserade av i stort sett hela 
utbudet på grund av det nedsatta priset. Intresset kommer att påverkas av byggföretagets storlek 
och typ av projekt. Produkterna som privatpersoner förväntas vara intresserade av är framförallt 
saker det finns ett lägre antal utav, så som fönster, dörrar, kakel eller armaturer osv. Produkter med 
smärre estetiska skador tros också vara av intresse för privatpersoner. 

Skulle det däremot visa sig att vara helt omöjligt med avseende på ekonomi och resurser att uppföra 
ett logistikcenter är det fortfarande värt att ur miljösynpunkt återanvända fullt fungerande överblivet 
material. Eftersom att det har funnits engagemang och exempel där överblivet material har cirkulerat 
mellan olika projekt skulle denna process kunna underlättas genom att uppföra ett forum på 
Skanskas egna intranät. Detta forum skulle fungera som en handelssajt för överblivet material inom 
Skanska. På sajten skulle det finnas regler som säkerställer att Skanskas uppförandekod, Code of 
Conduct, inte överträds. Det skulle finnas möjlighet att både annonsera och köpa material och 
produkter. Den optimala lösningen för att se till att det överblivna materialet blir prioriterat över det 
nyproducerade är att denna handelssajt skulle vara sammankopplad med Skanskas egna 
inköpsverktyg, IBX. I inköpsverktyget skulle då det överblivna materialet hamna överst i sökfältet. 
Väljer projekt att inhandla dessa överblivna produkter istället för nyproducerade, skulle det 
registreras som poäng som sedan kan omvandlas och graderas enligt Gröna kartan. Poäng kommer i 
någon form baseras på mängd och typ utav produkt eller material.
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Eftersom att det idag inte finns några lagar som ställer krav på andel återanvänt material i byggnader 
men att hållbar utveckling börjar bli i allt större fokus, finns det en sannolikhet att en sådan lag 
kommer att införas i framtiden. Då finns det stora fördelar med att redan ha utvecklat en enhet inom 
företaget som behandlar dessa aspekter. Genom att ligga i framkant kan det innebära att andra 
företag blir kunder till logistikcentret eller att de tar vid och använder sig av samma koncept. Det kan 
idag finnas som krav från vissa byggherrar redan vid anbudsskedet men är i verkligheten svårt att 
bevisa den faktiska mängden återanvänt material under projektets gång och vid överlämning. 
Förtroende mellan byggherren och entreprenaden måste då infinnas men om det redan finns en 
etablerad enhet för återanvändning av material kommer det att leda till att företaget får ökat 
förtroende inom branschen. 
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7. Slutsats

Att undersöka om det finns affärs- och miljömässigt bärighet i att samla in överblivet material från 
byggarbetsplatser har lett till en rad olika resultat. I detta avsnitt kommer vad som betraktas vara 
den bästa lösningen redovisas och argumenteras för. 

Angående de miljömässiga aspekterna visade det sig att avfallshanteringens miljöpåverkan var 
svåruppskattad. Men att direkt återanvändning av material anses vara en enorm miljövinst, då 
nyproduktionsprocessen tillsammans med transporter och hantering kring detta uteblir. Det finns 
även ett engagemang och en vilja från medarbetare i branschen att minska avfallsmängderna och 
arbeta mer resurseffektivt. Till skillnad från de miljömässiga aspekterna är inte de affärsmässiga 
fördelarna och möjligheterna lika uppenbara. Det kan vara enklare att förstå de miljömässiga 
vinsterna medan de ekonomiska aspekterna måste delas upp i mindre beståndsdelar. För att kunna 
dra slutsatser om det finns affärsmässig bärighet i att samla in överblivet material från 
byggarbetsplatser behöver de praktiska delarna ses över för att det i teorin ska kunna genomföras. 

Ett logistikcenter enligt Lösning 1, vilket kan fungera likt en handelsplats för överblivet material 
borde uppföras i Skanskas regi och ägo. Skanska som är ett stort och ledande företag inom 
byggsektorn har förutsättningarna att utveckla en sådan enhet. Detta skulle innebära en stor 
konkurrensfaktor och att en ny högre standard sätts inom branschen. Den nya standarden skulle 
medföra att andra stora byggaktörer indirekt blir tvungna att följa med i utvecklingen för att inte bli 
utkonkurrerade. Detta skulle innebära ett stort kliv framåt för byggbranschen inom hållbar 
utveckling. 

Konceptet med logistikcentret behöver erbjuda upphämtning inklusive lossning och lastning vid 
respektive projekt som har annonserat att de har fullt fungerande material över. Upphämtningen 
skulle fungera som ett slingkoncept där en lastbil kör runt i Stockholmsområdet till de olika projekten 
och hämtar upp överblivet material. Detta skulle ske vid behov men förslagsvis en gång i veckan. Vid 
större mängder material kan fler lastbilar skickas ut eller fler transporter till och från samma projekt 
utföras. Materialen från respektive projekt skulle registreras och därefter skulle en ersättning betalas 
ut på cirka 10 % av inköpspriset till projekten. Materialet skulle lagras på logistikcentret och finnas 
tillgängligt till försäljning för Skanska-projekt, andra företag och privatpersoner. Prisnivåerna för 
handel borde vara reglerade enligt kalkylens utformning (se Bild 15 och 16). Annonsering och handel 
av varorna skulle ske via en hemsida eller applikation men även telefonsamtal. Den aktuella 
mängden, dess typ och pris bör finnas tillgängligt i ett ständigt uppdaterat materialregister. 

Handel till och från logistikcentret bör belönas med poäng som i sin tur kan leda till att projekt 
graderas till en högre nivå enligt Gröna kartan under punkten material. De olika materialen och 
produkterna kommer då att bedömas i olika graderingsnivåer baserade på miljöpåverkan vid 
framställning av materialet, kostnad för materialet och miljöpåverkan under återvinningsprocessen. 
Detta är en ny punkt som skulle behöva utvecklas som ett eget kriterium under punkten material och 
skulle förslagsvis kunna heta Återanvänt material. 

Slutsatsen i denna studie är alltså att Lösning 1 är den mest gynnsamma och uppfyller miljö- och 
affärsmässig bärighet. Visar sig detta vara möjligt att genomföra i praktiken kan detta koncept 
etableras i andra delar av Sverige och världen. Om logistikcentret enbart ska vara en miljösatsning 
eller vinstdrivande är upp till Skanska att ta ställning till då det finns både för- och nackdelar med 
respektive aspekt. 
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8. Rekommendationer

För vidare studier i framtiden kan det vara bra att se över juridiska frågor angående inköp och 
försäljning av överblivet material. En annan juridisk fråga är äganderätten på det överblivna 
materialet. Tydligare avtal kan komma att behöva utformas mellan beställare och 
byggentreprenaden vid fall av överblivet material. Detta i förebyggande syfte för att undvika 
konflikter. 

Garantitider på materialen och produkterna bör kontrolleras så att Skanska inte blir ansvariga för 
framtida reparationer och underhåll. Det är även viktigt att säkerställa att garantitiden gäller även vid 
återförsäljning till och från logistikcentret oavsett vem som är kund.   

Oberoende av om ett logistikcenter exciterar eller inte och fullt fungerande överblivet material ändå 
kastas bör det dokumenteras som överblivet material istället för enbart vikt i avfallsstatistiken. Detta 
för att synliggöra problemet inom branschen. Även om målet är att allt överblivet material i så stor 
utsträckning som möjligt ska gå via logistikcentret kan det i vissa fall behöva kastas av olika 
anledningar. I dessa fall är det då viktigt att dokumentera hur stor mängd som slängs för att i 
framtiden kunna hitta ytterligare åtgärder för att lösa detta problem.   
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https://www.usa.skanska.com/what-we-deliver/projects/169977/LaGuardia-Airport-Central-
Terminal-B-Redevelopment
(Hämtad 2018-05-01)

Bild 4 – Skanska i världen (Skanska)
https://group.skanska.com/about-us/geographic-markets/
(Hämtad 2018-05-01)

Bild 5 – Gröna kartan (Skanska)
https://one.skanska.com/sv-se/my-unit/organizational-units/skanska-sverige/support/gront-
byggande/
(Hämtad 2018-05-01)

Bild 6 – Målbild (Skanska)
https://one.skanska.com/493c49/contentassets/13923c443d9c43c09e8cd7ca5a81861e/15-0651-
folder-arbetsmiljostrategi_2016.pdf
(Hämtad 2018-05-01)

Bild 7 – Code of Conduct (Skanska)
https://one.skanska.com/49240f/contentassets/9c9b89735eb54c60a6571bd5edd23c71/code-of-
conduct_pdf_se.pdf 
(Hämtad 2018-05-23)

Bild 8 – Vinst med värde (Skanska)
https://one.skanska.com/sv-se/my-unit/organizational-units/skanska-sverige/vi-ar-skanska-
sverige/skanskas-lofte/
(Hämtad 2018-05-08)

Bild 9 – Skanskas värderingar (Skanska)
https://one.skanska.com/sv-se/my-unit/organizational-units/skanska-sverige/vi-ar-skanska-
sverige/vara-varderingar/
(Hämtad 2018-05-08)

Bild 10 – Cirkulär ekonomi (Fastighets nytt)
https://fastighetsnytt.se/2018/04/stor-okunskap-om-cirkular-ekonomi/
(Hämtad 2018-05-15)

Bild 12 – Miljökvalitetsmålen (Sveriges miljömål)
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/
(Hämtad 2018-05-11)

Bild 13 - Utvecklingen av deponistatistik (SUEZ) och Bild 14 – Avfallstrappan (SUEZ)

https://www.skanska.se/vart-erbjudande/vara-projekt/57344/Nya-Karolinska-Solna
https://www.skanska.se/vart-erbjudande/vara-projekt/57344/Nya-Karolinska-Solna
https://www.usa.skanska.com/what-we-deliver/projects/169977/LaGuardia-Airport-Central-Terminal-B-Redevelopment
https://www.usa.skanska.com/what-we-deliver/projects/169977/LaGuardia-Airport-Central-Terminal-B-Redevelopment
https://group.skanska.com/about-us/geographic-markets/
https://one.skanska.com/sv-se/my-unit/organizational-units/skanska-sverige/support/gront-byggande/
https://one.skanska.com/sv-se/my-unit/organizational-units/skanska-sverige/support/gront-byggande/
https://one.skanska.com/493c49/contentassets/13923c443d9c43c09e8cd7ca5a81861e/15-0651-folder-arbetsmiljostrategi_2016.pdf
https://one.skanska.com/493c49/contentassets/13923c443d9c43c09e8cd7ca5a81861e/15-0651-folder-arbetsmiljostrategi_2016.pdf
https://one.skanska.com/49240f/contentassets/9c9b89735eb54c60a6571bd5edd23c71/code-of-conduct_pdf_se.pdf
https://one.skanska.com/49240f/contentassets/9c9b89735eb54c60a6571bd5edd23c71/code-of-conduct_pdf_se.pdf
https://one.skanska.com/sv-se/my-unit/organizational-units/skanska-sverige/vi-ar-skanska-sverige/skanskas-lofte/
https://one.skanska.com/sv-se/my-unit/organizational-units/skanska-sverige/vi-ar-skanska-sverige/skanskas-lofte/
https://one.skanska.com/sv-se/my-unit/organizational-units/skanska-sverige/vi-ar-skanska-sverige/vara-varderingar/
https://one.skanska.com/sv-se/my-unit/organizational-units/skanska-sverige/vi-ar-skanska-sverige/vara-varderingar/
https://fastighetsnytt.se/2018/04/stor-okunskap-om-cirkular-ekonomi/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/


PowerPoint från SUEZ, Magnus Skoglund driftchef för anläggningen i Kovik.

Tabell 1 – Basnivå (Kretsloppsrådet)
https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv/energi--miljo/resurs--och-avfallshantering-vid-
byggand__860
(Hämtad 2018-05-09)

https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv/energi--miljo/resurs--och-avfallshantering-vid-byggand__860
https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv/energi--miljo/resurs--och-avfallshantering-vid-byggand__860


Bilagor

Bilaga 1 – intervjuunderlag 

Avfallshantering:
Vilken avfallsentreprenad används?
Hur många fraktioner samt vilka finns?
Hur dokumenteras avfallet?
Finns det ett avfallsprogram på projektet?
Vem ansvarar för avfallshanteringen?

- Om ja, sker uppföljningskontroller på detta? 

Överblivet material:
Har det förekommit att fullt fungerande material blivit över?

OM JA: 
- Vad var orsaken? (felbeställning, felleverans, mängdfel osv)
- Vad blev över?
- Hur stora mängder?
- Hur togs det omhand?
- Hur stor ansträngning krävs för att bli av med det överblivna materialet? (exempelvis, 

ett telefonsamtal, online-beställning)
- Om det kastades, gjordes några försök att undvika detta innan? (t.ex. sälja vidare, 

skänka osv.)
- Är det vanligast att det slängs eller att man hittar en lösning med t.ex. leverantören?
- Hur stor totalkostnad skulle ni uppskatta det överblivna fullt fungerande materialet 

till?

Beställning/Planering:
- Hur beställs materialet till projektet? 
- Hur levereras materialet? (leveransplaner, just-in-time) 
- Hur går mängdningen till?

Tankar/Åsikter:
Hur ser dina personliga tankar ut kring eventuell secondhand-handel utav överblivet 
material i form av ett logistikcenter? 

- Tror du att det kommer att finnas en efterfrågan att sälja produkterna? (För t.ex. 10 
% av inköpspriset)

- Tror du att det kommer att finnas en efterfrågan att köpa produkterna? (För t.ex. 40-
50 % utav inköpspriset/marknadsvärdet)



- Tror du att det finns ekonomisk vinst i att uppföra ett logistikcenter eller enbart för 
att minska miljöpåverkan? 

Skulle upphämtning av det överblivna materialet underlätta i jämförelse med att slänga det?
- Hur ofta skulle upphämtningen behövas? Veckovis eller efter behov?
- Hur skulle beställningen av upphämtningen i så fall ske? (Via app, hemsida eller 

telefon)
Skulle lossning/lastning behöva vara inkluderat eller är det något som projektet kan bestå?
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