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Sammanfattning 

Återvinning av olika varor i dagens samhälle är viktigt för att uppnå minskad miljöpåverkan. Genom 
att minska uttaget av jungfruligt material och istället använda återvunnet material kan en positiv 
klimatpåverkan erhållas. Att eliminera linjära materialflöden till fördel för cirkulära flöden kan 
ekonomisk vinning uppfyllas via affärsmodeller inom cirkulär ekonomi. Byggsektorn står för en 
betydande del av miljöpåverkan och resursanvändningen, samt genererat avfall i samhället. Därmed 
finns stora möjligheter att öka cirkularitet genom bättre system för återvinning och därmed främja en 
mer hållbar framtid. 

Från NCC gavs ett uppdrag med syfte att undersöka hur stor andel återvunnet material som byggdes 
in i deras bostadsprojekt. Genom intervjuer med deras leverantörer undersökte denna studie hur stor 
andel återvunnet material som deras mest använda byggvaror bestod av. Dessa byggvaror var betong, 
armering, mineralull, cellplast, gips och kök. Vidare undersöktes vilka möjligheter till återvinning 
som fanns för respektive vara. Syftet var också att, utöver detta, finna mer miljövänliga alternativ för 
byggbranschen i allmänhet och i synnerhet för de produkter som i dagsläget har störst 
förbättringspotential. 

Resultatet visar att andelen återvunnet material för respektive byggvara var varierande, från 0 % till 
96 %. Tillsammans bidrar dessa värden till en total andel för NCC’s bostadsprojekt på 8,5 %. 
Kunskapen och möjligheten till att öka andelen återvunna material som byggvarorna innehåller finns 
hos leverantörerna. En faktor till detta var att andrahandsvärdet varierade stort samt att det saknas 
ekonomiska incitament för att sortera byggavfallet. 

Slutsatsen är därför att det krävs en ökad kostnad för att ta ut jungfruligt material i kombination med 
att det måste kosta mer att deponera. Med andra ord, förbrukat material ska inte ses som avfall utan 
som en resurs för att cirkulär ekonomi ska kunna förverkligas i samhället och därmed bidra till positiv 
miljöpåverkan och förbättrad resurshushållning. Utbildning, samarbete och personligt engagemang är 
faktorer som krävs för att denna samhällsomställning ska kunna ske. 



  



  

Abstract 

Recycling of waste is important for the environment in today´s society. Through less use of new raw 
material and increased use of recycled material, the climate change can be battled. To eliminate linear 
flow of material in favour of circular is a part of circular economy. The construction industry 
contributes to a significant part of both the energy consumption and the amount of waste, and 
therefore has great opportunities to recycle 

NCC wants to know how much recycled material they used in their housing projects. Through 
interviews with their suppliers, this study investigates how much recycled material some of their most 
used building goods (for example concrete, reinforcement and isolation) contained. Further, the 
opportunities for recycling of the different types of building goods were analysed. The purpose was 
also to find more eco-friendly alternatives to the construction industry in general and in particular to 
the goods which had the largest potential of improvement. 

The result showed that the proportion of recycled material varied and the total proportion for NCC’s 
housing projects was low. The knowledge and the opportunities to increase the proportion is known 
by the suppliers but the majority of the building goods consists a general low proportion. One factor 
was that the second hand value was varied. Another was that there were no incentive for recycling, 
which leads to a lack of motivation at the worksite.  

The conclusion is therefore that waste should be seen as a resource in order to implement circular 
economy to a greater extent and to contribute to the climate in a positive way. Education, 
collaboration and personal engagement is factors which is needed to fulfil this adaptation of the 
society. 



  



  

Förord 

Denna rapport utgör det avslutande arbetet för utbildningen Byggteknik och Design på Kungliga 
tekniska högskolan, Stockholm. Handledande lärare på KTH har varit Magnus Helgesson. Arbetet har 
utförts på uppdrag av NCC Building avdelning Bostad i Stockholm och med hjälp av kunniga 
medarbetare inom hållbarhet, avfallshantering, ekonomi och kalkyl, ett stort tack till er alla. Ett tack 
riktas även till Charlotte Wikner och hennes medarbetare inom inköp för information och vägledning 
kring avtal och byggvaror.  

En stor del av innehållet i denna rapport kommer från intervjuer med NCC’s materialleverantörer, 
tack för intressanta samtal och ert engagemang kring hållbarhetsfrågor. 

Ett extra tack vill vi rikta till Anna-Karin Croner för handledandet genom hela processen. 

Stockholm, maj 2019 
Lisa Erlandsson och Inez Landström 



  



  

Begreppsförklaring (Svenska)
Jungfruligt material Material baserat på ny råvara 

EPD Miljödeklaration 

BVD Byggvarudeklaration 

LCA Livscykelanalys 

EPS Expanderad polystyren 

XPS Extruderad polystyren 

“De fem elementen” (förkortat DFE) Bostadsprojekt i Ursvik, Stockholm 

ISO 14001 Miljöledningssystem för företag 

Avfallstal Andel deponi, brännbart och blandat avfall 
dividerat med inköpt mängd, anges i procent 

”Pre-consumer” återvinning Spill och biprodukter från olika 
tillverkningsprocesser 

”Post-consumer” återvinning Återvinning av använda och därefter uttjänta 
produkter, som sedan material- eller 
energiåtervinns 

Begreppsförklaring (Engelska)
Jungfruligt material New raw material 

EPD Environmental product declaration 

BVD Self claimed environmental product declaration 

LCA Life cycle assessment 

EPS Expanded polystyrene 

XPS Extruded polystyrene 

“De fem elementen” (förkortat DFE) Housing project in Ursvik, Stockholm 

ISO 14001 Environmental management system 

Avfallstal Propotion of landfill, inflammable and mixed 
waste, in percent 

Pre consumer recycling Waste from unused building goods 

Post consumer recycling Waste from used building goods 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund 
Koldioxidhalten i atmosfären ökar, sopbergen växer och samhället konsumerar mer naturresurser än 
vad jorden klarar av. Det är i längden inte hållbart att deponihögar växer samtidigt som produktionen 
av byggvaror baserat på jungfruligt material fortsätter. En förändring måste ske snarast. 

Återvinning i dagens samhälle är en av de viktigaste frågorna för klimatet. Produktionen av material 
och varor där jungfruligt material använts som råvara måste minska till fördel för användning av 
återvunnet material samt att det finns ekonomiska incitament som stödjer detta. Ett begrepp som 
beskriver denna affärsmodell på bästa sätt är cirkulär ekonomi, något som både FN och EU 
förespråkar, enligt Naturvårdsverket (2019).  

Cirkulär ekonomi baseras på att uttjänta material och byggvaror ska stanna i sitt kretslopp och därmed 
få en längre livslängd än vad de har idag. Det bör tas fram affärsmodeller som stödjer detta. Att 
återvinna, återanvända samt reparera material och varor, istället för att deponera bidrar till cirkularitet 
och ekonomisk vinning. Tillverkning av plast som består av återvunnet material genererar 37 % 
mindre koldioxidutsläpp än plast producerad på ny råvara (Återvinningsindustrierna, 2019). Större 
användning av återvunnet material vid nyproduktion av byggvaror ger miljövinster och främjar 
cirkulär ekonomi. 

Byggbranschen står för cirka 30 % av Sveriges producerade avfallsmängd enligt Naturvårdsverket 
(2016) och behöver därmed även ta ansvar för hur problemet hanteras inom branschen. 

I denna rapport kommer fokus ligga på vad det finns för möjligheter att minska andelen jungfrulig 
råvara vid produktion och öka andelen återvunnet material utan att kvalitén påverkas. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna rapport är att undersöka andel återvunnet material som byggs in av NCC Building 
avdelning bostad i Stockholm. Syftet är även att finna mer miljövänliga alternativ för byggbranschen i 
allmänhet och i synnerhet för de produkter som i dagsläget har störst förbättringspotential. 
 
Detta arbete ska ligga till grund för att identifiera förbättringspotential gällande återvunnen andel 
material i byggvaror vid inköp till bostadsprojekt. Rapporten belyser även hur dagens återvinning på 
byggarbetsplatser fungerar och undersöker lösningar till hur andelen material som återvinns kan öka. 
 
Frågeställningen som utreds lyder: 
Hur stor andel återvunnet material består de byggvaror som NCC bygger in i sina bostadsprojekt av? 
Hur stor andel representerar detta i ett kostnadsperspektiv? 
Är det möjligt att öka andelen återvunnet material i byggvaror i framtiden för att få en minskad 
klimatpåverkan? 

1.3 Målformulering 
Målet med arbetet är att ta reda på hur stor andel återvunnet material som används vid tillverkningen 
av NCC’s mest använda byggvaror. Med hjälp av detta som underlag är målet också att ta fram den 
totala andelen återvunnet material som NCC bygger in i sina bostäder idag. Nyproduktionsprojektet 
“De fem elementen” i Ursvik, Stockholm, som vidare benämns “DFE” representerar i denna rapport 
ett typiskt bostadsprojekt i Stockholmsområdet. Målet var också att hitta förbättringspotential 
gällande minskad användning av jungfruligt material och därmed minskad miljöpåverkan. I samband 
med studiebesöken studerads hur väl avfallssorteringen fungerar idag och eventuell 
förbättringspotential. 
 
Delmål 1. Studera vilka byggvaror som används idag, som innehåller återvunnet material. 
Delmål 2. Ta fram hur stor andel återvunnet material är för respektive byggvara. 
Delmål 3. Analysera resultatet och framtagna värden. 
Delmål 4. Undersöka marknaden och analysera resultatet. 
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1.4 Avgränsningar 
I studien ingår de mest frekvent använda byggvaror vilket innebär att följande studerats: 
 

●   Betong: platsgjuten och prefabricerade element 
●   Armering 
●   Gips 
●   Cellplast 
●   Mineralull: stenull och glasull 
●   Kök 

 
Byggvarorna har valts ut på grund av dess stora andel i mängd vid produktion samt till störst volym i 
kronor räknat och kan därför antas bidra till den största miljöpåverkan. Därför är de byggvarorna av 
största intresse för NCC Building avdelning Bostad i Stockholm. Kostnader som redovisas i rapporten 
baseras på det specifika bostadsprojektet DFE.  
 
De materialkostnader som redovisas för DFE i denna undersökning är endast baserade på de material 
som NCC själva bygger in i nyproduktion. Därmed ingår inte kostnader för underentreprenörer, 
arbetskraftskostnader, material från tillfälliga konstruktioner, formbyggen och övriga omkostnader. 
 

 
Bild 1. Bostadsprojektet “De fem elementen” (DFE) i Ursvik, Stockholm.  
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2. Metod 
Utifrån en kalkyl kommer den totala materialkostnaden summeras. De byggvaror som utgör störst 
summa pengar, och därmed även störst andel i volym. I denna rapport har byggvarornas 
tillverkningsprocess, miljöpåverkan samt återvinningsmöjligheter studerats. Informationen kommer 
från olika leverantörers hemsidor, artiklar, rapporter samt kompletterande information från intervjuer 
gjorda med NCC’s materialleverantörer.  
 
Andel återvunnet material i byggvaror fastställdes genom miljödeklarationer, kallat EPD 
(Environmental Product Declaration). Då dessa utgår från hela varans livscykel och dessutom är 
tredjepartsgranskad uppnås en hög trovärdighet. I de fall leverantörerna inte tagit fram EPDer har 
hållbarhetsansvarig hos respektive leverantör tillfrågats. Med hjälp av kalkylen för DFE har 
byggvarornas kostnad studerats och utifrån dessa har en procentsats för andel återvunnet material för 
hela projektet räknats ut. 
 
På studiebesöken diskuterades även hur personalen förhåller sig till hållbarhetstänk och 
källsorteringsfrågor. Även hur detta påverkar NCC och dess avtal med leverantörer var av intresse. 
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3. Nulägesbeskrivning 
NCC Building har en hållbarhetsstrategi där “Material and waste” utgör en av de sex viktiga 
pusselbitarna (se Bild 2) för att utveckla och hitta nya klimatsmarta lösningar. Gällande miljö- och 
hållbarhetsfrågor finns det alltid utvecklingsmöjligheter. Samhället har kommit långt gällande 
återvinning av material. Kunskapen om varför det är viktigt med källsortering och materialåtervinning 
finns hos många företag i byggbranschen. Men att applicera kunskapen på verkligheten är inte alltid 
lika enkelt. I takt med att konsumtionen av material ökar läggs ett större ansvar på de 
högkonsumerande företagen att vidta åtgärder. 
 

 
Bild 2. Hållbarhetsstrategi. (Källa: NCC) 
 
NCC är ett av de företag som strävar efter att förbättra sin klimatpåverkan. Eftersom byggbranschen 
är den sektor som påverkar miljön mest har de även ett stort ansvar. I nuläget finns en plan för 
hållbarhetstänk, mål och dokumentation av byggvaror. Detta behöver dock vidareutvecklas. Det gäller 
att hitta de material som utgör störst miljöpåverkan och skapa ett systematiskt sätt att arbeta med 
materialval till projekt. Gällande miljöfrågor krävs alltid engagemang från varje enskild individ. Finns 
inte engagemang krävs incitament för motivering till att välja varor som är mer miljövänliga än de 
som används idag. Det är detta som undersöks i denna rapport. 
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4. Teoretisk referensram 

I detta kapitel ges en inblick i hur de vanligast förekommande byggvarorna i ett bostadsprojekt 
tillverkas samt möjligheter för återvinning. Kapitlet redogör också för hur andelen återvunnet 
material i byggvaror mäts samt hur återvinning fungerar i praktiken. 

4.1 Bostadsprojekt “De fem elementen” (DFE) 
DFE är ett bostadsprojekt som byggs i Ursvik, Stockholm. Projektet består av fem huskroppar och 
består av totalt 95 lägenheter.  Projektet används som referensprojekt för studien. Projektets kalkyl har 
analyserats och den totala summan för materialkostnaden har tagits fram. Den samlade listan med de 
byggmaterial som NCC själva bygger in i DFE redovisas i Bilaga 1. Den totala summan 
materialkostnad har analyserats. Utifrån de kostnadsposter som utgör de största summorna och 
därmed även utgör en stor andel i volym har följande byggvaror valts ut: 
 

●   Betong: platsgjuten och prefabricerade element 
●   Armering 
●   Gips 
●   Cellplast 
●   Mineralull: stenull och glasull 
●   Kök 

 
Den totala kostnaden för samtliga material är 67 678 000 kr. Den totala kostnaden för de valda 
byggvarorna är 47 994 000 kr. Se Diagram 1. 
 

 
Diagram 1. Visar den totala materialkostnaden samt de inbyggda varorna. 
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4.2 Miljöarbete 

4.2.1 Byggbranschen och avfall 
Byggbranschen bidrar kraftigt till den totala mängden avfall i Sverige. Det är också en nödvändig 
bransch för samhället, men med det kommer även ansvar. Årligen produceras kring 10 miljoner ton 
byggavfall och utgör därmed den i särklass mest avfallsproducerande branschen. Se Bild 3. Bilden 
visar också att farligt avfall är en liten del av den totala mängden byggavfall, men kan det ändå ha en 
stor miljöpåverkan vilket bör beaktas. Dessa farliga avfall vara exempelvis elavfall, asbest, lysrör med 
kvicksilver i, oljehaltiga kablar och PCB (Naturvårdsverket, 2019) förekommer ofta i mindre mängder 
och i princip enbart vid rivning och renoveringsprojekt. 
 

 
Bild 3. Totalt uppkommet avfall i Sverige 2016. (Källa: Avfall Sverige, 2018) 
 
I ett samhälle där enbart linjära avfallsflöden används kommer en utvunnen råvara aldrig tillbaka i 
produktion av nya varor. Detta är ett arbetssätt som bidrar till en ökad klimatpåverkan. För att ta till 
vara på de material som är i omlopp i samhället bör cirkulära avfallsflöden uppmuntras. Cirkulärt 
avfallsflöde innebär att allt avfall som produceras tas till vara för i ett senare skede återfinnas i nya 
varor. Att krossad betong används som fyllnadsmassa ger materialet en ny funktion, men det skapar 
inte ett cirkulärt flöde då krossen faller ur kretsloppet. Krossad betong som används som ersättning 
för naturballast, skapar däremot ett cirkulärt flöde för krossen. Detta är en viktig aspekt för framtiden. 
(Naturskyddsföreningen, 2018) Bild 4 illustrerar skillnaden mellan linjära och cirkulära 
materialflöden. 
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Bild 4. Från linjärt till cirkulärt avfallsfallsflöde och därmed bidrar till cirkulär ekonomi. (Källa: 
Naturskyddsföreningen) 
 
Cirkulär ekonomi är ett begrepp som blivit allt viktigare. Det handlar om hur arbetet med cirkulära 
avfallsflöden hanteras inom företag samtidigt som det gynnar företagets ekonomi. Det innefattar 
många delar i livscykeln av en vara, såsom minimerad användning, transportering, effektivisering av 
materialanvändning och hantering av varan i slutskedet. Med detta tankesätt gynnas miljön samtidigt 
som företaget kan skapa vinster på grund av minskat slösaktiga beteenden. (IVL Svenska 
miljöinstitutet, 2018) 

4.2.2 Miljöledningssystem 
ISO14001 är ett miljöledningssystem för verksamheter och företag. Det är frivilligt att implementera 
miljöledningssystem, men ställs ofta som ett krav vid större upphandlingar. Ett certifierat företaget är 
skyldiga att ständigt utveckla tekniska lösningar som ger en förbättrad klimatpåverkan. 
Miljöledningssystemet behandlar områden som minskning och tillvaratagande av resurser och därmed 
göra vinster både ekonomisk samt miljömässigt. (Svenska institutet för standarder, 2019) 
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4.2.3 Dokumentation av resursanvändning och miljöpåverkan 
Ett sätt att få en helhetsbild av ett material och dess påverkan på miljön är att göra en livscykelanalys, 
även kallad LCA. Denna baseras på information från hela produktens levnadstid. Från det att råvara 
blir en produkt, transporteras, byggs in, förbrukas och slutligen går till återvinning. LCA ligger till 
grunden för en miljödeklaration, förkortat EPD, vilket är ett standardiserat sätt att ta fram en varas 
miljöpåverkan. Då EPD:n är tredjepartsgranskad ökar även dess trovärdighet om informationens 
riktighet.  
 
EPD:n ska användas som ett verktyg vid inköp av varor för att jämföra byggvarors miljöpåverkan 
mellan olika leverantörer. En viktig aspekt gällande EPD för två helt olika sorters material är att sådan 
EPDer oftast inte är direkt jämförbara. En gipsskiva och ett betongelement kan inte jämföras då de har 
helt olika tillverkning, funktion och levnadslängd. Om två olika material ska jämföras i en EPD måste 
de därmed ha samma funktion, såsom en trästomme kan jämföras med en betongstomme. Alternativt 
kan gipsskiva jämföras med gipsskiva precis som betong kan jämföras med betong etc. (Svensk 
Betong, 2017).  
 
I denna studie används EPD för att få fram andelen återvunnet material som använts vid produktion 
av nya material. Det bör förtydligas att EPDer anger byggvarornas användning av ”sekundära 
material”, förkortat ”SM” (se Bilaga 2 för illustration av ”SM” i EPD). Denna term omfattar både det 
som på engelska kallas post-och pre-consumer återvunna material. “Pre-consumer” som står för 
material som blivit över i produktionen, spill eller material som producerats men aldrig byggts in i ett 
hus. “Post-consumer” är den andra delen och den består av tidigare använt material som haft en 
funktion och nu återvinns och blir till en ny produkt. Båda dessa delar i ”SM” är en viktig del vid 
produktion av nya varor, men för att cirkulära materialflödena ska tillta i samhället idag är det av 
betydelse att öka andelen ”post-consumer”. 
 
En byggvarudeklaration, BVD, är ett förenklat sätt att redovisa miljöpåverkan hos ett material och det 
finns inte något krav att ange hur stor andel som är återvunnet i den aktuella produkten. Den är inte 
baserad på en LCA och det finns inga krav på tredjepartsgranskning. 
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4.3 Material: tillverkningsprocess, miljöpåverkan, återvinningsmöjligheter 

De mest frekvent använda byggvarorna för projektet har analyserats från tillverkning till återvinning. 
Information och fakta baserat på intervjuer med NCC’s materialleverantörer tas med i texter för detta 
kapitel. Leverantörerna har intervjuats anonymt. 

4.3.1 Betong 
Tillverkningsprocess 
Cement tillsammans med ballast och vatten i en förening ger oss betong. Beroende på 
användningsområde kan andelen av varje ingrediens i betongrecepten variera. 
Cement härstammar från kalktäkter i naturen. Kalken bryts, krossas och mals. Den brutna kalken 
hettas upp i en roterugn under energikrävande omständigheter till 1450°C och klinker bildas. Klinkern 
kyls ner, mals och blandas tillsammans med gips och kalkstensmjöl till färdig cement för leverans. 
Ballast härstammar från berggrunden. Vid brytning av natursten kan kross sorteras i olika 
ballaststorlekar. Cementen reagerar med vattnet och ballasten, stelnar och slutligen härdar till en hård 
och slittålig yta som är redo att tjäna i 100 år. (Cementa, 2018) 
 
På DFE används prefabricerade betongelement till fasad, bjälklag och innerväggar. Även platsgjuten 
betong används till gårdsbjälklaget och källaren. Baserat på ett snitt taget från NCC’s leverantörers 
EPDer av platsgjuten och prefab betong, resulterar andelen återvunnet material i 5 %, redovisat i 
Diagram 2. 
 

 
Diagram 2. Andel återvunnet material i betong. 
 
Miljöpåverkan 
På grund av att materialet har många olika kvalitéer, såsom att det klarar stora laster, tryck, fukt, 
brand, ljud och fyller många viktiga funktioner i samhället finns ett stort beroende av betongen. 
Byggbranschen i Sverige genererar närmare sex miljoner kubikmeter betong varje år, vilket även 
bidrar stor klimatbelastning. Detta beror dels på den energikrävande processen att tillverka cement 
men även på de stora mängder betong som årligen används runt om i världen. Bild 5 visar tydligt hur 
råvarorna, det vill säga cementtillverkningen, utgör majoriteten av betongens koldioxidutsläpp. 
(Svensk Betong, 2017) 
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Bild 5. Fördelning av koldioxidutsläpp för betong. (Källa: Svensk Betong) 
 
För att göra en mer miljövänlig betong krävs i första hand ett minskat utsläpp från cement. IVA 
Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin (2015) skriver “Cementtillverkning står för uppskattningsvis 
3–4 procent av jordens totala utsläpp av koldioxid. En förbättrad produktionsprocess har alltså stor 
betydelse även för de globala utsläppen av klimatutsläpp.” 
 
Som ovan nämnt är klinkerframställningen den energikrävande processen hos cement. Att minska på 
andelen klinker skulle därmed även minska klimatpåverkan hos betong genom att byta ut den 
kalkstensbaserade klinkern mot andra mer miljövänliga alternativ exempelvis aska eller slagg. 
Flygaska och masugnsslagg är två restprodukter från industrin. 
 
Ett projekt som föregått med gott exempel och försökt skapa förändring för klimatet är Riksbyggens 
projekt Viva. Med hjälp av livscykelanalyser har de utrett hur det går att arbeta för minskad 
klimatpåverkan. Genom att addera flygaska kan de minskat andelen klinker och därmed minskat 
klimatpåverkan med 30 procent (Betonginitiativet, 2019). 
 
Skanska är ett annat företag som arbetat med tillsatser i cement och nu tagit fram en så kallad “Grön 
betong”. I denna klimatförbättrade betong som lanserats våren 2019 har andelen cementklinkers 
reducerats med 30–65 procent. Det innebär en halvering av koldioxidutsläppen för vissa produkter. 
(Skanska, 2019) 
 
När det gäller andelen återvunnet material i betong i form av återvunnet betongkross finns det en 
standard som flera av fabriksbetongleverantörerna under intervjuerna hänvisat till. Detta är ISO 
137003 och där anges det att betong inte får innehålla mer än 5 % av annat material. Johan 
Silfwerbrand (intervju, 6 maj 2019) menar dock på att det går att använda sig av en större andel 
återvunnen betong i nyproducerad betong, men att osäkerheten kring hållfasthet då ökar. Dock tror 
inte Silfwerbrand att detta är framtidens betong. Han menar att krossad betong idag har andra bra 
användningsområden såsom fyllnadsmassor i anläggningsbranschen och att rester från industrin 
såsom masugnsslagg bör utnyttjas istället. 
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Återvinningsmöjligheter 
Då betong inte lämnar ifrån sig något farligt avfall är materialet 100 % återvinningsbart, vilket flera 
av betongleverantörerna påpekar i deras informationskanaler. Återvinning av betong till ballast för att 
helt ersätta brytning av naturliga material är inget som företagen aktivt arbetar med. Baserat på 
intervjuer av NCC’s leverantörer framkommer att återanvändning av krossad betong istället för 
natursten inte är ett alternativ att jobba vidare med. De menar att mängden krossad betong kontra det 
administrativa och ekonomiska kostnaderna gör att det idag inte blir lönsamt. 
 
Den betong som återvinns ”post-consumer” används till nästan uteslutande del som vägfyllnad. Det 
fyller en ny funktion men bidrar inte till det cirkulära materialflödet. Betong skulle kunna krossas och 
användas i ny betong och då bidra till de cirkulära materialflödena.  
 
På Bild 6 syns ett element för yttervägg vid DFE som är gjuten mot en form av trämönster. 
 

 
Bild 6. Betongelement på DFE, gjutet mot en form med trämönster. 
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4.3.2 Armering 

Tillverkningsprocess 
I Sverige framställs stål med antingen råjärn, vilket tillverkas av järnmalm, eller skrot som 
huvudråvara med två olika tillverkningsmetoder. Vid framtagning av armering används normalt sett 
återvunnet stål som råvara och tillverkas i huvudsak genom smältning av stålskrot i ljusbågsugnar. 
(Jernkontoret, 2019) 
 
Oavsett tillverkningsmetod tillsätt även legeringsämnen vilket gör att det färdiga materialet får de 
egenskaper som önskas vilka kan vara exempelvis hårdhet, seghet och slitstyrka. I framställningen av 
konstruktionsstål används i stor utsträckning som möjligt skrot som innehåller samma legeringsämnen 
som behövs för de nya produkterna för att minska andelen tillsatser. För att få det korrekta resultatet 
analyseras stålet under tillverkningen och efter det tillsätts legeringsämnen. I Bild 7 illustreras 
stålproduktionen där likheter kan ses med Bild 4 gällande cirkulär materialhantering. 
 

 
Bild 7. Illustration av ståltillverkning (Källa: Jernkontoret) 
 
Miljöpåverkan 
Järn- och stålindustrin är en industri som kräver mycket energi. Det är produktionen av jungfruligt 
råjärn som har de stora koldioxidutsläppen men om möjligt används idag el och gas istället för olja för 
att minska utsläppen. Men ljusbågsugnarna som används vid framställningen av råstål måste 
producera höga temperaturer för att smälta skrotet, vilket kräver energi. Där spelar det ingen roll hur 
stor andel som är återvunnen eller ej, det är samma energi som krävs. Dock sparas nästan 80% av 
energin om stålet smälts om istället för att det tillverkas från järnmalm (Återvinning Stockholm, 
2019). 
 
Det finns möjligheter att ta till vara på restenergier från stålproduktionen eftersom den omfattar 
många moment av både värmning och kylning. Värmen kan användas både internt och föras ut på det 
lokala fjärrvärmenätet.  
 



  

   14  

 
Bild 8. Stålskrot (Källa: Jernkontoret) 
 
Återvinningsmöjligheter 
Järnatomer är beständiga och därför kan stål återvinnas, smältas ned och användas vid produktion av 
nya produkter oändligt antal gånger utan att kvaliteten försämras. Detta gör att skrot är en eftertraktas 
råvara och utgör en viktig del för stålindustrin. 
 
Däremot kan skrotet variera väldigt mycket gällande både kemiska och fysiska egenskaper beroende 
på härkomst och användningsområde. Därför är det viktigt med sortering av skrotet för att kunna 
effektivisera återvinningen och matcha skrotets egenskaper med den tänkta nya produktens 
egenskaper. Det sorteras redan i tre steg för att få bort farliga ämnen och annat material än stål men 
det kan ändå resultera i att det finns en del som inte hör dit som ändå ligger kvar. Den sorteringen som 
skulle krävas för att kunna hålla allt på samma standard kräver enormt mycket tid. Tid som innebär en 
stor kostnad vilket kunden troligtvis inte kommer att vara villig att betala. Istället så kalibreras det 
smälta skrotet och legeringsämnen tillsätts för att komma upp i den svenska standarden.  
 
Skrotet uppdelas i många olika kvalitetsklasser men först i tre huvudgrupper vilka är internskrot, 
verkstadsskrot och insamlingsskrot. Exempel på innehållet i dessa grupper är spill från ståltillverkning 
eller annan verksamhet där stål bearbetas, rivning från anläggningar och hushållsavfall. (Jernkontoret, 
2019) 
 
NCC’s armeringsleverantör använder sig av cirka 96 % återvunnet material, där resterande delar 
främst är tillsatsers av jungfruliga legeringsämne, redovisat i Diagram 3. 
 

 
Diagram 3. Återvunnet material i armering.    
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4.3.3 Mineralull 

Tillverkningsprocess 
Stenull ingår i kategorin mineralull vilket är en syntetisk fiber av, i detta fallet, sten. Stenullens 
huvudsakliga beståndsdel är en magmatisk bergart vilken ofta är diabas. Stenråvaran hettas upp i en 
smältugn till 1500–1600°C och då defibreras den. Fibrerna samlas ihop i en spinnkammare alternativt 
med hjälp av roterande hjul. Ullfibren kyls ner och ett bindemedel tillsätts innan de återigen skall 
utsättas för en hög temperatur i en härdugn för att bindemedlet skall omvandlas till bakelit och 
stabilisera fibrerna. Därefter kan ullen skäras ut till den form som önskas och sedan paketeras för att 
transporteras till kund eller lager. 
 
Glasull utgör den andra delen av kategorin mineralull och tillverkas på nästan samma sätt som 
stenullen. Det är till största del råmaterialet som skiljer dem åt, då glasull tillverkas av de jungfruliga 
materialen sand, kalksten, soda och andra mineral eller returglas. Det kräver inte lika hög temperatur 
vid framställning av glasull som vid stenullsframtagning. (Thompson och Gustafsson, 2012) 
  
Miljöpåverkan 
Natursten, till skillnad från sand, är något som det finns gott om. ”Sand är att betrakta som en ändlig 
resurs. I och med befolkningsökning, urbanisering och en ökande levnadsstandard ökar också behovet 
av sand. Idag utvinner man den naturliga sanden på ett sätt som leder till stora risker för bland annat 
grundvattnet.”  (Larsson 2014) Tillverkaren måste dock i båda fallen ta ansvar och inte låta mineralull 
gå till deponi för att sedan slösa på jordens resurser. 
 
Det krävs väldigt mycket energi vid framtagningen av mineralull eftersom det krävs hög temperatur i 
smältugnarna. “Enligt vissa beräkningar skulle en svensk kärnkraftsreaktor kunna stängas om man 
lade ner den svenska produktionen av mineralull” (Ekobyggportalen, 2019). Tyvärr är det svårt att 
komma undan den höga energiförbrukningen, det krävs samma värme för att smälta återvunnet 
material och efterfrågan på mineralull är stor. Dock bör det beaktas att genom att isolera byggnader så 
minskas värmeeffektbehovet och därmed energiåtgången. 
 
Återvinningsmöjligheter 
NCC’s leverantörs mineralull är tekniskt sett 100 % återvinningsbart. För glasullen är dock 
användningen av returglas i produktion vanligast men även skivor som är ”pre-consumer” återförs. 
Både stenullsleverantören och glasullsleverantören erbjuder ett retursystem för rent spill av deras 
produkter så att deponi undviks. Glasullsleverantören har även ett sortiment där bindemedlet består av 
en ökad andel förnyelsebar råvara. 
 
För stenull är det vanligaste sättet att återföra produkterna till produktionen igen är genom 
brikettering. Det är internt spill som står för den största andelen briketter men det är också en viss del 
från spill av kunder som exempelvis NCC. Stenullen kommer oftast in i plastsäckar från 
byggarbetsplatserna och på fabriken sorteras det så att det inte finns något smuts, fukt eller andra 
material. Briketteringen sker i egen regi eller i samarbete med andra företag. Det är dock dyrt och 
miljömässigt dåligt på grund av att processen både är energikrävande och skapar koldioxidutsläpp. 
Det krävs en del tillsatser för att briketterna ska uppfylla samma kvalitet som det jungfruliga 
materialet men sedan kan de smältas ned tillsammans med stenen och skapa nya produkter. Detta gör 
att det inte finns några specifika återvunna produkter att köpa utan det är en viss del återvunnet 
material i alla deras produkter, både skivor och lösull. 
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Miljöpåverkan är oberoende av andelen briketter vid tillverkningen eftersom det kräver samma 
process, därför blir det andra sättet bättre för miljön i dubbel bemärkelse.  
Det andra sättet att återvinna är när stenullen kommer från andra typer av kunder, som olika industrier 
där de kan komprimera materialet i containrar. Med hjälp av en viss maskin kan återvinningen ske 
högre upp i kedjan och inte behöver smältas om som briketterna behöver. En förutsättning för detta är 
dock att materialet måste vara helt rent för annars kan det förstöra processen. 
 
Däremot tar inte leverantören inte emot ”post-consumer”, mineralull som redan varit inbyggt. 
Stenullsleverantören berättar att detta beror bland annat på att deras miljötillstånd inte räcker till att ta 
hand om andra leverantörers material och det är svårt att avgöra om det är så eller inte. Det beror 
också på att det inte går att säkerställa kvaliteten på rivningsmaterialet, exempelvis lambda- och u-
värde. Det kan också vara så att materialet inte uppfyller dagens krav och lagar. I teorin skulle det 
fungera att återvinna detta men det skulle kräva noggrann granskning vilket kostar tid och pengar. 
Leverantören menar att det i dagsläget inte finns något bra tillvägagångssätt men hoppas på att det 
kanske kommer i framtiden. Om skivan är intakt lämpar den sig dock för återanvändning. 
 
I dagsläget består NCC’s stenullsleverantörs produkter av cirka 20 % (se Diagram 4) återvunnet 
material och glasullsleverantörensprodukter av cirka 70% (se Diagram 5). 
 

 
Diagram 4. Återvunnet material i stenull. 
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Diagram 5. Återvunnet material i glasull. 
 
Det skulle fungera att använda sig av mer återvunnet material i produktionen så länge kvaliteten kan 
säkras. Dock skulle inte mängden räcka för den efterfrågan som finns för mineralull på marknaden 
idag. Det stora problemet är logistiken, att samla ihop produkter som kan materialåtervinnas. Det är 
heller inte alltid miljömässigt eller ekonomiskt försvarbart när det gäller exempelvis transportering.  
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4.3.4 Cellplast 

Tillverkningsprocess 
EPS och XPS tillverkas av styren vilket kommer med tankbåtar från olika delar av världen till Norge 
där NCC’s leverantör har sin råvaruproduktion. Specifik plats styrs av hur marknaden ser ut. Där 
skapas polystyrenpärlor som sedan körs till deras fabrik i Sverige. 
 
Vid tillverkningen av EPS expanderas polystyrenpärlorna till cirka 50 gånger sin egen storlek under 
uppvärmning. Sedan gjuts pärlorna till ett stort block och skärs ut till önskad storlek.  
 
Vid tillverkningen av XPS extruderas istället råvaran. Processen går till så att pärlorna smälter 
samman och komprimerad gas, vanligen koldioxid, samt färg tillsätt under högt tryck. Under tiden 
som trycket minskar så expanderas gasen, resultatet blir att det bildas luftbubblor i plasten. 
 
Slutresultatet av de båda blir cellplast, små celler av plast vilka är fyllda med luft. Sammanlagt cirka 2 
% av polystyren och 98 % luft. 
 
Miljöpåverkan 
Plast kan inte brytas ner i naturen. Det kan brytas ner till mindre beståndsdelar, dessa kallas 
mikroplaster men dessa skadar miljö och djur. Det är ett problem som involverar hela världen att 
otroliga mängder av plaster flyter runt i vår planets hav. Därför måste alla ta sitt ansvar att ta reda på 
och sortera plast i så stor utsträckning som möjligt. Det gäller också byggbranschen. Även om 
cellplasten inte avger några skadliga ämnen så kan det fungera som en magnet för olika kemikalier. 
(Regeringskansliet, 2017). Dessutom är inte råoljan som styren utvinns ur en förnyelsebar resurs och 
därför måste ansvar tas för att värna om miljön och ta vara på jordens resurser. “Energiåtgången för 
tillverkning av expanderad cellplast är 85,70 MJ/kg cellplast, där 80 MJ/kg är energiåtgång för 
råvaruframställning och resterande 5,70 MJ/kg går åt i tillverkningsprocessen.” (Johansson,M & 
Karlsson,E (2012). Samtidigt bidrar den färdiga byggvaran till minskat energibehov av uppvärmning 
när den är inbyggd. 
 
Återvinningsmöjligheter 
Styren är en produkt som utvinns från råolja som är ett icke förnybart material. Även om cellplast 
innehåller mycket luft och därmed väldigt lite olja, kan den mängden olja alltid se till att minimeras i 
största mån. Ett alternativ är att se till att all den cellplast som är i form av spill från produktion, spill 
vid tillverkning och rivningsmaterial kommer tillbaka till produktionen.  
 
Enligt cellplastleverantörens EPD kan cellplast kan återvinnas till 100 % och då användas vid 
produktion av nya skivor eller andra plastprodukter. Det kan även återanvändas om varan fortfarande 
är intakt. Ett av de vanligaste sätten är att det energiåtervinns, dock innebär detta även 
koldioxidutsläpp. Ett annat sätt är att det återvinns och blir till nya plastprodukter. Det fungerar så att 
skivorna rivs ned, komprimeras och sedan smälts samman för att kunna skapa nya former. Det går 
också att återföra internt spill samt felaktiga skivor till produktionen. Men det är svårt att ta in skivor 
“post-consumer” eftersom det är svårt att säkerställa att det inte kommer med smuts som kan förstöra 
processen. Däremot är det vanligt att skivorna rivs ned och används till att skydda material vid 
transporter. 
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NCC’s cellplastsleverantör säger att de återför sitt interna spill till produktionen men det är ingen 
mängd som mäts upp. De tar heller inte emot material som är “post-consumer,” så den återvunna 
andelen uppskattas vara nära 0 % (se Diagram 6). 
 

 
Diagram 6. Återvunnet material i cellplast. 
 
Det finns idag bolag som vill köpa plast i olika former från alla olika typer av industrier, bland annat 
cellplast. Av dessa går de att köpa en komprimator för skivorna som river sönder och komprimerar 
dem, sedan köper bolaget de komprimerade balarna. Cellplastsleverantören menar på att det kan vara 
värt för stora företag som NCC, som kontinuerligt får spill av sin cellplast, att investera i en sådan 
komprimator. 
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4.3.5 Gips 

Tillverkningsprocess 
Den vanliga gipsskivan består av tre skikt, en gipskärna med ytskikt av kartong. Kärnan kan bestå av 
tre olika gipskvaliteter: naturgips, industrigips eller återvinningsgips från bland annat spillmaterial 
samt returgips. Även strax under 20 % kristalliserat vatten (Nordgips, 2019) och tillsatser som 
exempelvis silikon, vax och glasfiber för att uppfylla vissa funktioner.  
 
Industrigips kommer från olika kraftverk och består av krossad kalksten, luft, vatten och svaveldioxid. 
Bortsett från att kristallerna är mindre, är industrigipsen identiskt med naturgipsen. 
 
Vid tillverkningsprocessen går först gipsråvaran genom en kalcineringsprocess där det kristallbundna 
vattnet avgår i form av vattenånga. I nästa steg blandas gips med vatten och tillsatser till en massa 
som sedan omges av kartong och där formas skivorna till avsedd bredd och tjocklek. Därefter torkas 
skivorna långsamt i en ugn innan det skall kvalitetkontrolleras och beskäras till önskad längd.  
 
Miljöpåverkan 
Det är uttorkningen av vatten ur gipsråvaran samt de formade gipsskivorna som utgör den största 
delen av tillverkningens energiförbrukning, cirka 85 % (Gyproc, 2018). Det är svårt att komma ifrån 
detta faktum men det går att till exempel byta ut olja som drivmedel för att minska utsläppen av 
koldioxid, svavel och kväveoxid. På lång sikt kommer det förhoppningsvis fungera att återvinna 
spillvärmen ur dessa processer. Det finns också möjligheter minska vattenutsläppet, exempelvis 
genom att installera system som gör att det går att recirkulera vattnet. 
 
Återvinningsmöjligheter 
Returgips består både av internt spillmaterial och spillmaterial från kunder som exempelvis NCC. Det 
kan också vara rivningsmaterial men det är inte lika vanligt då exempelvis fuktskador och leverantör 
måste fastställas innan. Givetvis behövs det även läggas mer tid till sortering för materialet som är 
“post-consumer” till skillnad från “pre-consumer” och det ger också en ökad kostnad. När materialet 
kommer in sorteras gips och kartong för sig och gipset mals ned för att sedan kunna användas som 
råvara i produktionen av nya gipsskivor.  
 
NCC’s gipsleverantör har ett samarbete med ett återvinningsföretag vilket innebär att de tar tillbaka 
spill till sin produktion. Förutsättningen är en bekräftande underskrift om att inget gips kommer från 
andra leverantörer. I dagsläget finns denna möjlighet bland annat i området där DFE byggs.  
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Den återvunna andelen i gipsleverantörens skivor är cirka 30 % (se Diagram 7) där 5 % utgörs av 
kartong vilken i sig är 97–100 % av återvunnet papper och resterande returgips. 
 

 
Diagram 7. Andel återvunnet material i gips. 
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4.3.6 Kök 

Tillverkningsprocess 
I DFE ska 95 stycken kök byggas in. Dessa består av en köksstomme med individuella val av 
köksluckor för att kunden ska kunna skapa sitt unika kök. Enligt NCC’s köksleverantör består 
stommen och köksluckorna vanligtvis av träbaserade skivor. Träråvaran till skivorna består förenklat 
av ett bindemedel och träspån (spånskiva) eller hoppressat till en massa som bildar en stark och 
beständig skiva (MDF). Det är vanligast att stommen utgör spånskiva medan luckorna av MDF-skiva. 
Ytan kan behandlas genom exempelvis målning eller foliering. Något som kommit till marknaden är 
en skåpsskiva där yttersta skiktet på skåpsluckan tillverkats av återvunna PET-flaskor, det vill säga av 
återvunnen plast. Att hitta lösningar som dessa är ett steg i rätt riktning för att minska svinnet av 
material.  
 
Miljöpåverkan  
De köks som byggs in idag i NCC’s bostadsprojekt idag samt i DFE har en återvunnen andel på 30 % 
(se Diagram 8) enligt leverantörens hållbarhetsrapport från 2018. Köken kommer levererade till 
arbetsplatsen förmonterade och redo att skruvas upp på väggarna. Detta ger större volym 
transportmässigt, samtidigt som det minskar monteringstiden i produktion. På så sätt elimineras även 
spill och avfall som annars hade uppkommit på byggarbetsplasten. 
 

 
Diagram 8. Återvunnen andel material i kök. 
 
För att ett kök ska klara av sin fulla livslängd krävs att det sköts på rätt sätt. För att minska frekvensen 
av exempelvis ommålning av luckorna ska dessa underhållas och rengöras på rätt sätt. Dålig hantering 
kan leda till för tidig ommålning eller i värsta fall byte av köksluckor vilket ger en avsevärt sämre 
miljöpåverkan än om produkten tagits hand om på rätt sätt. I köksleverantörens hållbarhetsrapport 
beskrivs hur specifika projekt har återvunnit både vatten och UV-färg i produktionen. Detta ska ha 
gett en minskning i kostnader på 15–20 % vilket gynnar företagets ekonomi men även miljön. 
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Bild 9. Kök som är monterat på DFE. 
 
Återvinningsmöjligheter 
Trä är ett förnybart material och i Norden finns gott om tillgång av många användbara träslag. NCC’s 
köksleverantör visar i deras hållbarhetsrapport från 2018 att en omställning från förbränning av 
råmaterialet i produktion till materialåtervinning skapat 50 % mer trämaterial som kan 
materialåtervinnas i nya kök. Idag används cirka 30 % återvunnet material vid nyproduktion av kök. 
Denna massa kan bestå av både primärt och sekundärt avfall. Köksleverantören producerar inte sina 
MDF-skivor själva men väljer att skicka tillbaka primärt avfall från deras egen köksproduktion. Detta 
leder till ett minskat svinn av material och bidrar till cirkulära flöden. 
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4.4 Återvinning på byggarbetsplatser 
För att återvunnet material ska kunna användas vid produktion av nya byggvaror, är det viktigt att det 
material som uppstår vid nyproduktion och vid ROT- och rivningsprojekt återvinns. För att skapa ett 
cirkulärt avfallsflöde krävs att avfallet sorteras på byggarbetsplatsen, men också att det sorteras i rätt 
container för att minska risken för att en hel container kontamineras och därmed måste skickas till 
deponi. På en byggarbetsplats finns det åtta vanliga fraktioner, se Bild 10. 
 

 
Bild 10. Illustration över fraktioner på DFE, NCC. 
 
Blandat avfall, brännbart avfall och framförallt deponi är de fraktioner som i största mån bör 
undvikas. När fraktionerna från byggprocessen töms vägs allt avfall och resultatet räknas ut i procent. 
Resultatet 20 % innebär att av det totala avfallet bestod 20 % av deponi, blandat och brännbart avfall. 
Målet är att uppnå en så låg andel som möjligt. 
 
NCC har ett internt mål att allt blandat, brännbart och deponi ska vara max 45 %. På deras ROT-
projekt “Linjalen” på Södermalm, Stockholm, har en siffra på 18 % mätts upp för 2018. Linjalen 
arbetar aktivt med källsortering och har levererat låga siffror under en längre tid. DFE hade ett högt 
resultat på 60 %. Där förekom ett icke fungerande system med skyltar som föll bort och avfall från 
olika fraktioner som blandades i containrarna. Vid ett försök att minska resultatet gjordes nya 
ordentliga skyltar som satt fast på marken. 
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Bild 11. Skyltar som sattes upp på DFE. 
 
Nu är det lättare att se och förstå vad som ska slänga vart. Med tydliga bilder och listor på vad som 
kan och inte kan ingå (se Bild 11) så har resultatet gått ner till 20 % enligt J. Blomqvist (studiebesök, 
2019-04-23). 
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5. Genomförandet 
Byggvarors tillverkningsprocess, miljöpåverkan samt återvinningsmöjligheter har enligt 
metodbeskrivningen studerats med hjälp av litteraturstudier. Källorna kommer i första hand från 
leverantörernas hemsidor men även andra relevanta hemsidor samt artiklar och rapporter. 
Kompletterande specifik information om ovanstående för varje enskild av NCC’s materialleverantörer 
samt om hållbarhetsarbete inom företagen har erhållits genom intervjuer med respektive leverantör. 
Genom dessa intervjuer samt flertalet EPDer har en andel återvunnet material för respektive vara 
tagits fram.  
 
Enligt överenskommelse har samtliga materialleverantörer intervjuats anonymt och företagsnamn 
censurerats. I Bilaga 3 återfinns exempel på intervjufrågor som diskussioner har förts kring. För de 
som önskar läsa sammanfattad intervju återfinns dessa i en extern bilaga från rapporten. Frågorna i 
Bilaga 3 är de som varje intervju utgått från och diskussioner kring dessa ämnen har utförts.  
 
NCC tillhandahöll information om alla inköp på DFE. Från kalkylen valdes de byggvaror ut som 
utgjorde störst andel i pengar. För att göra de olika materialen jämförbara med varandra och för att 
kunna applicera dessa andelar på projektet så bestämdes att studera materialkostnader för varje utvald 
vara. Detta ansågs vara det bästa alternativet för att jämföra materialen, även om det har sina 
svagheter då olika material givetvis kostar olika mycket. Andel återvunnet material togs fram och 
applicerades på varje enskild vara. Denna nya pengasumma utgör då den andelen av totala 
materialkostnaden som läggs på återvunnet material för ett bostadsprojekt i Stockholm. 
 
Andel återvunnet material baserades i denna rapport i första hand på EPDer. Under rubriken “Use of 
secondary material”, ibland även förkortat ”SM”, tas en andel återvunnet material ut. Detta avläses i 
tabellen kallad ”Resource use”. I kolumn ”Product stage” har hela produktskedet för varan tagits till 
hänsyn. Där kolumn ”Product stage” möter raden “Use of secondary material” finnes andelen 
återvunnet material som återfinns i den färdiga varan. Se Bilaga 2 för illustration. Andelen återvunnet 
material står i exemplet i Bilaga 2 är angett i kg/DU. ”DU” står för ”Decleared unit”, vilket kan vara 
exempelvis m2 eller m3. Denna andel återvunnet material i varan beräknas sedan som en procentsats 
på den totala vikten i kg/DU. EPDer innehåller ofta annan viktig information om exempelvis 
tillverkningsprocess och återvinning. EPDer som blivit tredjepartcertifierade av EPD Norge finnes på 
deras hemsida i sökfunktionen (EPD Norge, 2019). Vissa av de undersökta materialleverantörernas 
byggvaror i denna studie har även EPDer tillgängligt digitalt på deras hemsidor. I enstaka fall då EPD 
ej har funnits tillgänglig har information utgetts från kontaktperson med NCC’s materialleverantör. 
 
NCC gav information och insyn i hur avtalen med leverantörerna gällande krav på miljö- och 
hållbarhetsarbete såg ut i dagsläget. Diskussioner hölls om för- och nackdelar med de gällande 
ramavtalen och om både dagens hållbarhetsarbete samt förbättringsmöjligheter till framtiden. Det 
gavs även kontinuerligt stöd från flera medarbetare på NCC, i synnerhet inköpare som har hjälpt till 
med kontakter till leverantörerna och givit synpunkter från andra synvinklar på arbetet. 
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Två studiebesök har genomförts. Det första på studiens referensprojekt DEF i Ursvik. Detta för att 
koppla teorin kring studiens byggvaror till verkligheten. Dialoger hölls även med medarbetare om 
miljömedvetenhet gällande materialåtervinning samt problemställningar och svårigheter kring ämnet. 
Det andra studiebesöket gjorde på renoveringsprojektet Linjalen på Södermalm. Det är ett projekt som 
kommit långt i arbetet att minska sin andel deponiavfall. Där hölls ett möte med en diskussion över 
hur medarbetarna jobbar med avfallshantering och hur alla på arbetsplatsen ska motiveras till att 
sortera, och sortera i rätt kärl. Även samarbetet med återvinningsföretaget diskuterades. 
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6. Resultat 
Resultatet i denna rapport baseras på bostadsprojektet DFE och NCC’s leverantörers 
materialinformation. 

6.1 Återvunnet material i byggvaror 

Fördelningen mellan andelen återvunnet material och jungfruligt material redovisas i Diagram 9. 
Andelen återvunnet materialbaseras på både ”pre-consumer” och ”post-consumer”. 
 

 
Diagram 9. Samtliga undersökt byggvaror, jämförelse mellan återvunnet material och jungfruligt 
material. 
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6.2 Återvunnet material översatt i pengar 
Den totala summan pengar baseras på alla de byggvaror som NCC själva bygger in i projektet. 
Därmed räknas inte underentreprenörskostnader, arbetskostnader eller andra omkostnader som 
uppkommer vid bostadsprojektet. Endast materialkostnader för det som NCC själva bygger in är 
inräknat. Se Bilaga 1 för dessa material. De byggvaror som undersökts är tagna ur denna lista och är 
de varor som utgör störst kostnad och därmed även störst påverkan på klimatet. 
 
Tabell 1 redovisar summorna i kronor för de utvalda byggvarorna i orange kolumn. Studiens 
framtagna andel återvunnet material anges i grå kolumn. I grön kolumn anges andel återvunnet 
material omräknat i kronor. I genomsnitt innehåller de utvalda inbyggda byggmaterialen 8,5 % 
återvunnet material. 
 

Byggvaror Summa per 
undersökt kategori 
i kronor 

Procent 
återvunnet 
material 

Andel 
återvunnet 
baserat på 
summa i kronor 

Gips 758 000 kr 30 % 227 000 kr 

Armering 833 000 kr 97 % 808 000 kr 

Betong 42 849 000 kr 5 % 2 142 000 kr 

Cellplast 913 000 kr 0 % 0 kr 

Mineralull: 
Glasull 
Stenull 

(266 000 kr) 
259 000 kr 
7 000 kr 

 
70 % 
20 % 

 
181 000 kr 
1 400 kr 

Kök 2 375 000 kr 30 % 713 000 kr 

Totalt: 47 994 000 kr 8,5 % 4 072 000 kr 

 
Tabell 1. Andel återvunnet material applicerat på summorna för studiens utvalda byggvaror. 
  



  

   30  

I Diagram 10 visualiseras pengasummorna från Tabell 1. Gul stapel är den totala materialsumman i 
kronor för samtliga material som NCC bygger in på DFE. Orange och grön stapel beskriver 
summorna från Tabell 1. 
 

 
Diagram 10. Fördelning av summor baserat på andel återvunnet material.  
 
De analyserade sex materialen andel utgör 71 % (se Diagram 10) av de inbyggda materialens totala 
materialkostnad. Den observerade användningen av återvunna material i studiens sex utvalda varor 
utgör 8,5 %. 

6.3 Återvunnet material på byggarbetsplatser 
DFE kunde enbart med hjälp av sina skyltar (se Bild 11) minska andelen deponi farligt- och blandat 
avfall från 60 % till 20 % enbart. Inget personligt engagemang har lagts ner för att utbilda eller 
undervisa för personalen på byggarbetsplatsen. ROT-projektet Linjalen har vid flertalet tillfällen haft 
väldigt låga siffror. Under hela 2018 har de haft ett snitt på 18 %. Där har arbetsledningen aktivt 
arbetat med källsortering, motivering av personal samt drivit diskussion kring avtal. Dock har de stött 
på problem såsom att personalen på projektet inte har källsorterat trots att de skrivit under på att det 
ska göras. De har lett till att arbetsledningen varit tvungna att sorterat om felaktigt slängt material. 
Dessutom har de har även fått från felaktiga siffror återvinningsföretaget då chauffören som hämtat 
avfallet har blandat innehållet från olika containrar.  
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7. Analys 
Utifrån de intervjuer som gjorts kan det sammanfattas att de flesta av materialleverantörerna har 
kommit långt i deras miljö- och hållbarhetsarbete på ett övergripande plan. Dock arbetar de med olika 
delar inom produktionen av sina varor för att bli bättre. Gällande arbete med ökad användning av 
sekundärt material och återvinning av uttjänta produkter har majoriteten av leverantörerna inte 
kommit lika långt. 
 
Gemensamt för alla byggvaror, för att erhålla en ökad användning av sekundärt material och 
återvinning av uttjänta produkter, är att det krävs bättre system för att hantera avfallet. Det gäller 
insamling, sortering, transportering och förvaring men även maskiner och teknik. Det krävs även att 
kvalitén kan garanteras på sekundärt avfall, så att företaget tar in dessa som råvaror i produktion igen. 
Om detta utvecklas kommer det också bli lättare att återvinna material som är ”post-consumer” vilket 
är ett viktigt delsteg i framtiden för att utveckla företagens arbete med cirkulär ekonomi. Ett sätt att 
stimulera till detta skulle kunna vara en ökad kostnad att utvinna jungfruligt material i kombination 
med att det då bör kosta mer att deponera material som egentligen går att återvinna. Utbildning, 
samarbete och personligt engagemang är faktorer som krävs för att denna samhällsomställning ska 
kunna ske. 

7.1 Materialanalys 
Att ta reda på andelen återvunnet material hos de olika byggvarorna var varierande svårt. Från 
intervjuerna kan sammanfattas att EPD är ett begrepp som är allmänt känt inom branschen. 
Leverantörerna har förstått vikten av att använda detta verktyg och de som inte använder sig av det än 
verkar har det på gång. Vid de tillfällen då en EPD inte funnits tillgänglig har eBVD och BVD 
studerats. Det är till en stor fördel att eBVD finns digitalt samlat på en gemensam portal. Problemet 
med dessa är att de inte innehåller samma omfattande information som en EPD. I flertalet fall vid 
BVDer har även andelen återvunnet material inte fyllts i. Att detta skulle vara på grund av att det inte 
använder sig av någon återvunnen andel går ej att säga. Det kan även vara av okunskap hos 
tillverkaren alternativt att de inte är medvetna om det exakta innehållet. Baserat på detta valdes i 
första hand att använda EPDer där samtlig information, även återvunnet material som där kallas SM, 
“secondary material”, är ett krav att fylla i. Fall där inte någon andel återvunnet var angett under SM 
har uppstått, men förekommandet vid EPD är mindre än vid BVDer av de undersökta materialen. I de 
fallen då varken EPD eller BVD har innehållit denna information har den erhållits under intervjuerna 
som utfördes. 
 
Definitionen på återvunnet material kan variera. Vissa leverantörer har räknat med deras recirkulation 
av vatten till denna andel, vilket inte riktigt ingår i rapportens syfte. De flesta leverantörer räknar 
också med den andel material som är internt spill. Det råder delade meningar om det borde kallas 
återvunnet eller ej men i vilket fall är det bättre för miljön om det förs tillbaka till produktionen. Dock 
är det lite missvisande när denna andel ofta är större än andelen “post-consumer” vilket är det som i 
första hand tolkas som återvunnet material. 
 
I denna studie består stål av den högsta andelen återvunnet material. Det är dyrt och energikrävande 
att framställa och därmed har det ett stort värde på en andrahandsmarknad. Stålproduktionen har en 
andel återvunnet material så nära 100 % som möjligt. Enligt våra intervjuer med 
armeringsleverantörer är anledningen till detta att det måste tillsättas legeringsämnen för att 
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säkerställa en viss kvalité. Detta är ett bra exempel på cirkularitet i avfallsflödet men mycket av det 
stål som används vid tillverkningen av armeringen kommer från andra industrier. 
 
Restprodukter från stålproduktionen kan användas som ersättning för cement. Denna produkt kallas 
för masugnsslagg. Den andra produkten som kan blandas ut med cementen är flygaska vilket är en 
restprodukt från kolkraftverken. Då kolkraftverken håller på att avvecklas i hela Europa kommer 
tillgången på flygaska inte vara lika stor i framtiden som den är idag. På grund av detta tror J. 
Silfwerbrand (intervju, 6 maj 2019) att det är masugnsslagg som kommer användas i framtiden 
gällande återvunnet material i betong. Att kolkraftverken läggs ner har även påverkat andelen 
återvunnet material i gips. Detta beror på att industrin även avger restprodukter vilket går att använda 
vid tillverkningen av industrigips som varit en komponent i gipsproduktionen. Enligt NCC’s 
leverantör har andelen återvunnet material i gips under de senaste åren minskat med cirka 25 
procentenheter på grund av bortfallet av industrigips i deras produktion. Därmed är de idag nere på 30 
% vilket är en kraftig minskning på bara några få år. 
 
Att använda sig av återvunnet material i byggvaror, till skillnad från jungfruligt, innebär i princip att 
hela tiden vara beroende av andra industrier. Den begränsade och varierande tillgången är också ett 
problem. Eftersom det inte går att säga hur mycket återvunnet material som går att få tag på, 
alternativt inte få tag på över huvud taget, så är det svårt för företagen att säkerställa den andel 
återvunnet material som deras produkter består av. En annan faktor att ta hänsyn till är att det idag rivs 
ungefär en femtondel jämfört med vad som produceras (Cementa, 2019). Självklart är det bra att 
byggnader inte rivs men samtidigt är det källan till det återvunna materialet. Speciellt för de material 
som till störst del endast används i byggbranschen såsom cellplast, mineralull och gips.  
 
Varor som armering och betong kan använda sig av återvunnet material som använts inom andra 
branscher än byggbranschen. Stålskrot kan komma från exempelvis hushållsavfall och bilindustri och 
blir därför inte direkt beroende det rivningsmaterial som uppstår i byggbranschen. Samtidigt är det 
även här faktorer som gör att tillgången på sekundärt material kan minska. Desto mer användning av 
återvunnet material inom stålindustrin desto mindre nyproduktion av stål blir det och detta leder till en 
minskning av masugnsslagg. Sverige är en stor stålproducent men om minskningen skulle bli 
betydande kan detta medföra att det återigen krävs nya lösning till material som ersätter cement. 
Särskilt med tanke på, som ovan nämnt, att masugnsslagg är att satsa på i framtiden.  
 
Denna rapport har studerat byggvaror som är relevanta för nyproduktionsprojekt. Värt att påpeka är 
att det finns andra typer av avfall som kan påverka miljön mer än de byggvaror som behandlats i 
denna studie. Vid rivning och renoveringsprojekt förekommer det betydligt mer farligt avfall än vid 
nyproduktion och därför kan det då vara andra byggvaror som är mer relevant och intressant att 
undersöka. Det är särskilt viktigt att ta hand om detta avfall vid rivning och renoveringsprojekt då 
endast en liten mängd av detta kan ha en betydande påverkan på miljön.  
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7.2 Materialhantering vid byggarbetsplatsen 
Varor som cellplast, mineralull och gips har stor potential att öka sin återvunna andel avsevärt. Ett sätt 
att öka andelen är att förbättra sorteringen på byggarbetsplatser. Studiebesöken har visat att 
kunskapen kring återvinning och arbetet kring dessa frågor varierat stort. Det finns potential att 
källsortera mer aktivt och noggrant. Men även i fall då det sorteras på byggarbetsplatser kommer inte 
material vidare i det cirkulära kretsloppet utan hamnar på deponi. Ett exempel är mineralull som 
vanligtvis sorteras i samma fraktion. Men stenull och glasull kan inte återvinnas tillsammans vilket 
leder till att mineralullsfraktioner blir deponi. För att undvika detta och öka cirkulariteten bör dessa 
sorteras var för sig. 
 
Som resultatet visar i Diagram 10 är stapeln för andelen återvunnet material väldigt låg. Det är dock 
ingenting som går att direkt översätta på hur dåligt det är för miljön. Det är fel att fokusera på bara 
återvunnet material för att minska miljöpåverkan. I vissa återvinningsprocesser som exempelvis 
brikettering för stenullen, kräver väldigt mycket energi och ger utsläpp, då kanske det är bättre att 
jobba med miljö på andra vis. Det är heller inte alla gånger ekonomiskt försvarbart att transportera 
avfall långa sträckor, även om det är inom Sverige. Det kan dock variera på vilket material det handlar 
om. Vissa material kan vara mer värd än andra att transportera än andra exempelvis armering och 
metallskrot vilket har ett högt andrahandsvärde inom flera olika industrier. 
 
Andra sätt att minska klimatpåverkan för byggvaror kan vara att byta energikälla. Flera av de 
byggvaror som behandlas i rapporten är väldigt energikrävande och det bidrar till stora 
koldioxidutsläpp. Vissa har redan börjat byta ut olja mot el eller gas men det skulle behöva utvecklas 
och användas mer. Vad som också bör utvecklas är system att ta tillvara på restenergier från 
tillverkningsprocesserna som exempelvis värme. Det kan användas internt men även föras ut på det 
lokala fjärrvärmenätet.  
 
För att det ska kunna finnas någon typ av återvinningsverksamhet måste grunden vara att sortera 
mycket och noggrant. Det finns en viss jargong om att inte vilja eller orka och det är därför svårt att 
motivera sina medarbetare att sortera och att göra det rätt. Oftast krävs incitament och det som 
fungerar bäst är pengar. För att undvika detta kan fokus istället läggas på att införa avfallshantering 
som en självklar del av arbetet så det blir lika naturligt som vilken annan arbetsuppgift som helst. 
 
Det har framgått på studiebesök att yrkesarbetare påstår sig inte vara förpliktigade till att källsortera. 
Kunskapen om vad som skrivits på är inte tillräckligt tydligt. Vid avtal med underentreprenörer och 
vid inskrivning av personal bör därför vikten av att NCC vill se arbetsplatsen ren och sorteringen 
ordentlig även muntligt tas upp. Det ska vara ett lika tydligt avtalsbrott att undvika eller felaktigt 
sortera avfall, som övriga påskrivna arbetsregler. För att arbeta in detta måste det tas upp i ett så tidigt 
skede som möjligt och följas upp kontinuerligt. Det kan ändå krävas resurser med specifika 
arbetsuppgifter för avfallshanteringen men alla ska vara medvetna om vad som förväntas av dem. 
 
Endast med hjälp av skyltar med både bilder och förklarande texter om vad som ska sorteras i 
respektive kärl har avfallstalet för deponi, blandat och brännbart minskat från 60 % till 20 % på DFE, 
se Bild 11. Ordning och reda på avfallsstationen på projektet ska vara en självklarhet. Det ska vara 
noggrant utsatt vad som ska kastas vart redan i början av ett projekt och inte en bit in i projektet då 
dåliga avfallstal redan visats.  
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Anledningen till Linjalens låga andel på 18 % är enbart på grund av personligt engagemang hos 
arbetsledningen. Vid intervjuerna har det visat sig att avfallstalet kan variera mellan allt från nära noll 
till nära hundra. Att ett projekt visar sitt avfallstal på nära 100 % förstör arbete med det cirkulära 
avfallsflödet och kommer indirekt att påverka NCC’s inbyggda varor och dess andel återvunnet 
material. Problemet kan vara att det saknas incitament för väl utfört arbete och att det inte blir några 
konsekvenser om ett projekt visar ett avfallstal nära 100 %.  
 
Det krävs också ett bra och smidigt samarbete med återvinningsföretagen. Det ska klargöras redan då 
avtalet skrivs hur många fraktioner som skall sorteras och det ska gärna vara samma på alla NCC’s 
projekt. Denna tydlighet kommer att minska missförstånd  
Om detta förbättras kommer ingen behöva springa efter den andra för att se till att de sköter sitt jobb, 
vilket personal från ett studiebesök har uttryckt att det krävs idag. På grund av den bristande 
motivationen till att sortera kanske det ändå kommer krävas extra resurser till avfallshanteringen. 
Förhoppningsvis kommer återvinning med flera fraktioner för ökad cirkularitet vara en självklarhet i 
framtiden. Det betyder dock inte att återvinningsföretagen inte måste ta sitt ansvar och följa kontrakt 
till punkt och pricka. De ska hantera alla fraktioner som kunden vill sortera, utan frågetecken eller 
svårigheter. 
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7.3 Behov av information och utbildning 
Försäljare av byggvaror behöver informera om varan anseende miljövänlig och om den går att 
återvinna eller ej. Det ska synas tydligt vad det finns för olika val som kund och det skall gälla både 
stora kunder som NCC och privatkunder. På så sätt blir det tydligare och enklare att välja ett alternativ 
som är bättre för miljön. Det kan förhoppningsvis leda till att intresset för att köpa billigare icke 
återvinningsbara byggvaror minskar och i sin tur även produktionen av dessa varor. Det kanske också 
går att inarbeta att byggvarusäljare påpekar nackdelarna som finns då en kund överväger att köpa en 
miljömässigt sämre byggvara. 
 
Då det suttit en miljöengagerad person med ansvaret över avtal med leverantörer har det lagts stor vikt 
på just miljöfrågor och då delvis även på hur företagen använder återvunnet material i sin produktion. 
Medan det i andra fall kanske inte alls har tagits med i beräkningarna. Om det är önskvärt att 
leverantören ska jobba för att öka andelen återvunnet material i nyproduktion måste det stå med i 
avtalet. Även hur båda parter i så fall ska jobba för att återföra spill, och gärna rivningsmaterial, till 
leverantören. Det krävs ett gemensamt utvecklat system för att detta ska fungera, exempelvis genom 
att leverantören tar emot avfall vid nästa leverans. Därefter krävs det även uppföljningar på detta för 
att se till att det sker utveckling och förbättring. 
 
Miljö och hållbarhet är stora frågor inom branschen och materialleverantörerna är medvetna om att 
det finns möjligheter att använda sig av återvunnet material vid nyproduktion av byggvaror. Därför 
handlar det inte om att försöka söka upp de leverantörer som gör det bäst utan det gäller att sätta krav 
och förbättra de befintliga avtalen. Visa att intresset finns hos kunderna och att samhället är redo att 
betala för att miljön inte ska behöva göra det. Det skulle ge leverantörerna en sporre till att fortsätta 
med sitt arbete med miljö och återvunnet material. För i dagsläget verkar det generellt som att 
problemen ses som större än möjligheter gällande avfallshantering och att återföra material till 
produktionen. 
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8. Slutsatser 
Resultatet från studien visade att variationen gällande andelen återvunnet material hos de olika 
byggvarorna varierade stort. I förhållande till kostnaden består alla byggvaror i genomsnitt av 8,5 % 
återvunnet material, baserat på studiens sex berörda byggvaror och projektet som analyserats. Det går 
därför att konstatera att det är en generellt sett låg andel av återvunnet material som byggs in och att 
det fortfarande används en majoritet av jungfrulig råvara för dagens byggvaror. Det blir en minskad 
klimatpåverkan om andelen jungfruligt material i varor minskas till fördel för återvunnet material. 
Dock innebär inte denna låga procentandelen på 8,5 % att leverantörerna inte jobbar med 
hållbarhetsfrågor. Parallellt med ökad cirkularitet kan även förbättringar göras för att minska 
byggvarornas miljöpåverkan såsom att byta energikälla, återanvända vatten mm. 
 
En slutsats från intervjuerna med leverantörerna är att de återvunna material som återinförts i 
produktionen av nya byggvaror består till nästan 100 % av ”pre-consumer”. Det vill säga spill från 
den egna produktionen eller spill från byggarbetsplatserna. Andelen ”post-consumer” som används i 
nya varor är nästintill obefintligt med undantag för armering. Därmed behöver sorteringen vid 
rivningsprojekt bli bättre för att det avfallet som uppstår ska kunna ingå i ett cirkulärt kretslopp. Idag 
råder en osäkerhet hos flertalet leverantörer gällande den kvaliteten på det sekundära avfallet. Skulle 
byggvarorna kunna kvalitetsklassas så kan det användas i större utsträckning vid nyproduktion. 
 
Det personliga engagemanget för hur avtal är skrivna med materialleverantörer, återvinningsföretag 
och underentreprenörer är avgörande för hur stor framgång som görs gällande hållbarhetsarbetet. 
Uppföljning bör ske i större utsträckning för att kunna utvärdera eventuella framgångar och hitta 
fallgropar. Det ska inte krävas incitament för väl utfört arbete utan det ska vara en självklar del för att 
utföra sitt arbete korrekt. Här kan utbildning för förståelse kring ämnet vara ett första steg för att 
främja arbetet med cirkulär materialhantering. 
 
Förbrukat material ska inte ses som avfall utan som en resurs för att cirkulär ekonomi ska kunna 
förverkligas i samhället och därmed bidra till positiv miljöpåverkan och förbättrad resurshushållning. 
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9. Rekommendationer 
 
Rekommendationer till företag 
Personligt engagemang är en viktig aspekt i det generella hållbarhetsarbetet. I dagens samhälle är det 
inte en självklarhet att varje individ bryr sig om miljön och förstår konsekvenserna av sina egna 
handlingar gällande hållbarhetstänk. Det krävs utbildning gällande källsortering och det cirkulära 
kretsloppet. Visa med hjälp av siffror hur stor andel återvunnet material som finns i varje vara som 
byggs in i bostadsprojekten. Men även vikten av att källsortera för att i framtiden behålla eller öka 
andelen återvunnet material i byggvarorna. Allt börjar med deras engagemang för källsortering. 
 
För att det cirkulära flödet ska fungera krävs det att projekten lever upp till de avfallstal som NCC 
Bostad satt upp. Det är inte incitament som krävs för att detta ska fungera utan det ska vara ett krav, 
uppfyller du inte detta har du inte uppfyllt ditt jobb. Det personliga engagemanget hos de som arbetar 
med ramavtalen är också avgörande för hur hållbarhetsarbetet fortskrider. Även om det tydligt står 
vad som ska utvecklas gällande miljöarbete i ett avtalen så måste uppföljningen bli bättre. Nu ges det 
inga konsekvenser då avtalet inte följs samtidigt som inga incitament ges till de som engagerar sig.  
 
På DFE har ett enkelt och smidigt koncept arbetats fram där tydliga skyltar genererat en betydande 
minskning av avfallstalet. Genom att öka användandet av dessa skyltar och även placera dem på andra 
projekt kan avfallstalet sänkas och målet på 45 % kan då uppnås snabbt. Det är viktigt att ständigt 
arbeta med minskningen av avfallstalet då detta är en stor bidragande faktor till att det cirkulära 
kretsloppet ska fungera. Det ska vara en självklarhet med ordning och reda på avfallsstationen och 
målet ska vara tydligt redan i början av ett projekt, inte efter att dåliga siffror redan visats. 
Återvinningsföretag måste också uppfylla sin del av avtalet och inte blanda redan sorterade kärl. Vid 
de fall de bryter mot avtalet måste åtgärder vidtas. Allt för att tydliggöra upplägget och målet. 
 
Det handlar inte om vilken leverantör som avtalet skrivs med för potential finns i form av alternativa, 
klimatsmarta lösningar hos flera företag. Därför handlar det mer om aktiva val. Det måste finnas en 
gemensam plan för hur miljöarbetet ska utvecklas och hur klimatproblemen ska lösas. Precis som 
projekt Viva där det bestämdes att minska klimatpåverkan drastiskt och det visade sig vara möjligt 
tillsammans med sina leverantörer. Möjligheterna finns hos NCC och deras leverantörer, men 
lösningarna måste appliceras på verkligheten.  
 
Rekommendationer till vidare studier 
Vid en vidareutveckling av detta examensarbete skulle det vara intressant att göra en närmare studie 
på avfallshantering. Granska hur det avfall som sorteras tas om hand, vad som materialåtervinns 
respektive vad som energiutvinns. Går det att i praktiken minska andelen som energiutvinns och 
istället materialåtervinna i större utsträckning? Vilka vinster skulle kunna göras för det cirkulära 
kretsloppet? 
 
Att göra samma typ av studier som denna rapport men vid ett ROT-projekt vore intressant då i dessa 
fall uppkommer andra typer av avfall än vad som uppstår vi nybyggnation. Exempel på avfall som 
dyker upp kan vara farligt avfall, där en liten mängd farligt avfall kan få stora miljökonsekvenser. 
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Bilaga 1 - Inbyggt material i DFE 
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Bilaga 2 - EPD 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 
 
Enligt överenskommelse har samtliga materialleverantörer intervjuats anonymt. Frågorna nedan är 
de som varje intervju utgått från och diskussioner kring dessa ämnen har utförts. Samtliga intervjuer 
finns sammanfattat i en extern bilaga från rapporten. 
 
Önskar läsaren ta del att detta kan intervjuerna delges av författarna. 
 
Maila då författarna med din önskan om att få ta del av intervjuer. 
 
inezlandstrom@hotmail.com 
lisa.erlandsson@hotmail.com 
 
 
Exempel på intervjufrågor som diskussioner förts kring:  
 
Hur går framtagningsprocessen till för era produkter? 
 
Hur stor andel återvunnet material finns i era produkter? 
 
Vad finns det för återvinningsmöjligheter och hur jobbar ni med dessa? 
 
Känner du till begreppet EPD och hur mycket har ni jobbat med det? 
 
Hur ser ert hållbarhetsarbete med kunden ut? 
 
Vad tror du är den viktigaste faktorn för att minska klimatpåverkan gällande era produkter? 
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