
Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i 

Högskoleingenjörsexamen i Byggingenjör, 180 högskolepoäng 

Nr 1/2015 

 

 

Minska materialspillmängden på 

bygget 

– Bostadsproduktion 

Reduction of material waste at the 

construction site 

– House constructing 
 

 

Thang Tling Hlawn Ceu 



Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i 

Högskoleingenjörsexamen i Byggingenjör, 180 högskolepoäng 

Nr 1/2015 

 

Minska materialspillmängden på bygget- Bostadsproduktion 

Reduction of material waste at the construction site- House Constructing 

 

Thang Tling Hlawn Ceu, s125130@student.hb.se 

 

 

Kandidatuppsats examensarbete  

Ämneskategori: Teknik 

Högskolan i Borås  

Institutionen Ingenjörshögskolan 

501 90 BORÅS 

Telefon 033-435 4640 

Examinator: Lennart Jagemar- Universitetslektor, Högskolan i Borås 

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad 

Handledare: Staffan Svensson - Professor, Högskolan i Borås 

Institutionen Ingenjörshögskolan 

 

Kimmo Kurkinen - Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås 

Institutionen Ingenjörshögskolan 

Handledare: Ulf-Göran Andersson -VD, Ericsons Bygg AB 

 Kungegårdsgatan 4 

441 57 Alingsås 

Uppdragsgivare: Ericsons Bygg AB, Alingsås 

Datum: 2015-05-25 

Nyckelord: Materialspill, byggavfall, bostadsproduktion, byggarbetsplatsen, 

planering, arbetsbredning, projekteringsskede, åtgärder, beställare 

 

   



Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i 

Högskoleingenjörsexamen i Byggingenjör, 180 högskolepoäng 

Nr 1/2015 

 

Förord 

Det här arbetet är ett avslutande moment i högskoleingenjörsexamen i 

Byggingenjörsprogrammet vid Högskolan i Borås. Arbetet handlar om materialspill som 

uppkommer vid bostadsproduktion och hur dessa materialspillmängder kan minimeras och 

förebyggas. Arbetet har utförts i samarbete med Ericsons Bygg AB. 

Jag vill tacka min familj och mina kära vänner för era böner och all hjälp under min studietid. 

Tack för att ni alltid finns för mig. Ett stort tack till min externhandledare Ulf-Göran 

Andersson -VD på Ericsons Bygg AB som har gett mig möjligheten att få skriva det här 

examensarbetet. Du är generös och är en god förebild för mig. Ett stort tack även till Per 

Magnusson - arbetsledare på Ericsons Bygg AB, Stefan Andersson - snickare på Ericsons 

Bygg AB och Dan Olsson - driftchef på Bälinge Återvinningscentral för att ni ställde upp för 

intervjuer. Dessa intervjuer och all hjälp jag fick från er har varit till stor nytta för mitt arbete. 

Sist men inte minst vill jag säga ett stort tack till mina internhandledare Staffan Svensson och 

Kimmo Kurkinen, och även till Börje Hellqvist på Högskolan i Borås för goda tips och råd 

innan och efter det här arbetet påbörjades.  

Min förhoppning är att materialspillmängder från bostadsproduktion efterhand kommer att 

minimeras. 

 

Alingsås maj 2015 

Thang Tling Hlawn Ceu 
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Abstract 

The largest part of the yearly amount of waste in Sweden comes from the construction sector. 

Not all of the materials that are transported to the construction site are used for house 

constructing what later becomes material waste. The other factors to the occurrence of 

material waste are for example damaged materials during transport and storage, decennial, 

measurement and surplus materials. It can be divided into two different types of material 

waste: material waste from workplace and material waste from supply. The total amount of 

waste including waste from house constructing affect the client financially and that also 

increases environmental impact. Therefore it is important to minimize the occurrence of 

materials waste. 
  
The purpose of this work is to identify the main causes of the emergence of waste materials 

regarding house constructing and then provide suggestions for possible actions. In order to 

realize this work a literature review, case study of a remodeling project and a number of 

interviews within the concerned company were done. 
  
EU and administrative authorities as Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) 

have high priority about prevention of waste. Therefore it is important to take the 

improvement of the appearance of material waste seriously. There are many benefits not only 

for the companies, customers but also for the environment. 
  
There are many opportunities both to prevent and minimize material waste. Due to the 

different conditions in terms of the size of the building, availability, geographical location, 

company level and clients, it is difficult to say exactly which measures are most effective and 

worth to invest. Therefore, it is very important to do a feasibility study and analysis about 

which measures will conduct before construction starts running. In this work it is described 

some measures such as the design of the building, choice of building materials, better 

planning and material handling, better packaging, exchange of information, better 

communication, commitment, calculation tools as 3D model, and construction methods. 
  
Result from the case study shows it occurs some substantial material waste. Because of lacks 

in the data, it is difficult to see what types of material waste that were in the waste. This result 

might be different if the building-project was a new construction and larger project. Therefore 

it is important to check out other factors if the result should be compared with other 

construction project.  
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Sammanfattning 

Den största andelen av de årliga avfallsmängderna i Sverige kommer från byggsektorn. De 

inkörda materialen till byggarbetsplatsen går inte alltid till användning som byggnadsmaterial 

som istället blir till materialspill. De andra faktorerna till uppkomst av materialspill är bland 

annat skadat material vid transport och lagring, felbyggt, måttanpassning och 

överskottsmaterial. Man kan dela in materialspillet i två olika typer; arbetsplatstillskott och 

drifttillskott. Avfallsmängderna bland annat från bostadsproduktion påverkar beställaren 

ekonomiskt och ökar även miljöbelastningen. Därför är det viktigt att förebygga uppkomst av 

materialspill. 

Syftet med det här arbetet är att identifiera de huvudsakliga orsakerna till uppkomst av 

materialspill avseende bostadsproduktion och därefter ge förslag på möjliga åtgärder. För att 

kunna utföra arbetet genomfördes en litteraturstudie, fallstudie av ett ombyggnadsprojekt 

samt ett antal intervjuer med Ericsons Bygg AB och Bälinge Återvinningscentral i Alingsås.  

Att förebygga materialspill är en viktig del av att minska materialspillmängder som uppstår 

vid bostadsproduktion. EU:s och förvaltningsmyndigheter som Naturvårdsverket prioriterar 

förebyggande av avfall varför det är viktigt att förbättringsarbetet med uppkomst av 

materialspill tas på allvar. Detta arbete skall gynna både företag, kunder och miljö.  

Det finns möjligheter att både förhindra och minimera uppkomst av materialspill. På grund av 

olika förutsättningar i form av byggets storlek, tillgänglighet, geografisk placering samt 

företagsnivå och beställare är det svårt att säga exakt vilka åtgärder som är effektivast och 

värda att satsa på. Därför är det viktigt att göra en utredning och förstudie om vilka åtgärder 

som skall införas innan bygget startar igång. De åtgärderna som redovisas i det här arbetet är 

bland annat aspekterna som utformningen av byggnaden, val av byggmaterial, bättre 

planering och materialhantering, bättre förpackningsmaterial, informationsbyte, bättre 

kommunikation, engagemang, beräkningsverktyg som 3D modell samt byggmetoder. 

Resultat från fallstudien visar att det uppkom en hel del materialspill. På grund av brister på 

data går det inte att se vilka typer av materialspill som fanns i avfallet. Detta resultat kan dock 

vara annorlunda om byggprojektet som studerades är en nyproduktion och ett större 

byggprojekt. Därför skall man ta hänsyn till olika faktorer om resultat skall jämföras med 

andra byggprojektet.  

 

 

 

 

Nyckelord: Materialspill, byggavfall, bostadsproduktion, byggarbetsplatsen, planering, 

arbetsbredning, projekteringsskede, åtgärder, beställare 
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1. INLEDNING 

Detta kapitel består av en bakgrundsbeskrivning om materialspill, syftet, frågeställningar, 

avgränsningar och även en kort presentation av de berörda företagen. 

40 procent av det årliga avfallet i Sverige samt 40 procent av de farliga ämnena i allt avfall 

kommer från byggbranschen (Naturvårdsverket, 2015a). På grund av de stora 

avfallsmängderna bland annat från produktion av bostäder ökar kostnaderna och belastar 

miljön. Detta påverkar även kunder ekonomiskt i stor utsträckning. Därför är det väldigt 

viktigt att minska avfall såsom materialspill från byggsektorn.  

Allt inköpt material går inte till användning vid själva bygget vilket då blir materialspill. 

Detta beror på att man beställer materialets bruttomängd (nettomängd x åtgångstal). Man kan 

säga att det finns redan en del materialspill vid materialinköp. Sedan finns det också några 

olika orsaker såsom dålig arbetsberedning, utformning av byggnaden, skadat material och 

materialhantering på arbetsplatsen samt överskottsmaterial vilket skapar materialspillet. Det 

uppstår även mycket emballagematerial som wellpapp och plast under byggproduktionen. 

Enligt tidigare studier (Josephson & Saukkoriipi 2005) om materialspill vid 

bostadsproduktion som genomfördes vid mitten av 1990-talet visade det sig att 15 av de 

vanligaste byggmaterialmängder som levereras till byggarbetsplatsen användes bara 79-96 % 

i själva byggproduktionen. Detta innebär att 4 till 21 procent varierande på materialet gick till 

spill.  För att se utveckling och förändringar i byggbranschens genomfördes ytterligare en 

undersökning (ibid.) som kom fram till att spillet blev mindre jämfört med den tidigare 

studien.  Den nya undersökningen motsvarar ca 2-10% spill av den totala materialmängden på 

byggarbetsplatsen. Om man skulle räkna spillmängden från materialproduktionen till 

slutbesiktningen av ett byggprojekt rör det sig om 4-12% av den totala materialkostnaden 

vilket naturligtvis innebär en ökning av kostnaden för bostadsproduktionen (ibid. ss.29-30). 

Det finns många olika lösningar för att förebygga materialpillet. Samtidigt är det väldigt 

viktigt att lösningar inte ska skapa ytterligare problem vid byggnadernas underhåll. Därför bör 

det ses på helhetsperspektivet i ett byggprojekt. Vilka lösningar som skall införas på ett 

projekt beror på företagen med hänsyn till storleken och andra faktorer. Sedan finns det lagar 

och föreskrifter Naturvårdsverket och EU-direktiv som stödjer intentionen att minska avfall. 

Beställare som till exempel kommuner kräver också kostnadseffektivitet och mindre 

miljöpåverkan vid byggnationer. Detta skapar möjligheter för att byggföretagen tar allvarligt 

på frågan om spill och förbättrar materialanvändningen vilket kommer att gynna 

byggföretagen då dagens beställare kräver effektivare produktion. Detta skall också gynna 

beställare avseende ekonomi och minska miljöpåverkan från materialspill.  

 

1.1 Syftet 

Syftet med det här examensarbetet är att identifiera olika materialspill som uppkommer, de 

vanligaste orsakerna till materialspillet i samband med byggandet av bostäder och hur detta 

påverkar både företag och kunder avseende ekonomin samt miljöpåverkan. Syftet är också att 

finna olika lösningar för att minimera materialspillet vid bostadsproduktion. 
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1.2 Frågeställningar  

 Vilket materialspill uppkommer vanligen från byggproduktion? 

 Vilka orsaker ligger bakom uppkomsten av materialspill? 

 Vad påverkar materialspill? 

 Vilka åtgärder finns det för att minimera materialspill? 

 Finns det några hinder för att fullfölja dessa åtgärder? 

 

1.3 Avgränsningar 

 Endast materialspill från bostadsproduktion. 

 Specificera materialspillet från en ombyggnation i Sollebrunn.  

 Påverkan av entreprenadformer undersöks inte i detta arbete. 

 Påverkan av löpande- eller fastpris fördjupas ej. 

 Materialspill vid materialproduktion studeras ej. 

 Avfallshantering tas inte med i detta arbete. 

 

1.4 Ericsons Bygg AB 

Ericsons Bygg AB är ett miljöcertifierat byggföretag beläget i Alingsås med drygt 15 

anställda. Företaget utför alla typer av byggnadsuppdrag och äger och förvaltar även 31 

fastigheter i Alingsås samt 2 i Vårgårda. De hyr också ut olika typer av maskiner och 

byggnadsställningar. (Ericsons Bygg AB, 2015) 

 

1.4.1 Bjärkegården 

Bjärkegården (se bilaga 7) som ligger i Sollebrunn är objektet som studeras för att få fram 

data om materialspillet från Ericsons Bygg. Data som tas fram är på det spill som uppstått vid 

ombyggnaden. Det är ett äldreboende som skall byggas om till 11 stycken konventionella 

lägenheter. Det är generalentreprenadform med fastpris utan indexreglering och 

kontraktssumman ligger på ca 15 miljoner kronor. Projektet beräknades vara färdigt i mitten 

av mars 2015. Inflyttningen beräknades ske 1 april 2015.( Andersson U.G. 2015) 
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1.5 Bälinge Återvinningscentral 

Bälinge återvinningscentral är en kommunägd anläggning som ligger ca 4 km utanför 

Alingsås, med 20 anställda och en omsättning på 35 miljoner kronor (år 2014). Bland de 

anställda finns en avfallchef, en miljöchef och en driftchef. På anläggningen kan 

privatpersoner som bor i Alingsås kommun slänga sitt grovavfall kostnadsfritt upp till 1 m
3
. 

Däremot är företag och privatpersoner från andra kommuner skyldiga att betala avgifter för 

det avfall de lämnar. Olika typer av trä körs efter bearbetningen; exempel visas i figur 1, 

vidare till värmekraftverk. Glas körs också till återvinning och gips går till exempel till 

Falköping (Olsson D. 2015). Avfallsdata hämtas från Bälinge Återvinningscentral. 

 

Figur 1. Bearbetat träavfallstation på Bälinge återvinningscentral (se även bilaga 8). Bilden 

togs vid platsbesöket. 
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2. METOD 

I detta och följande avsnitt beskrivs de arbetsmetoder som valdes för att kunna besvara de 

frågeställningar som ovan gjordes och hur bearbetning av insamlad information har utförts.  

 

2.1 Litteraturstudier 

En grundläggande litteraturstudie genomfördes för att skapa en uppfattning om utvalda ämnen 

samt kunna besvara frågeställningarna i den här rapporten. Litteraturstudien genomfördes 

även för att få information om vad lagar (Riksdagen, 2015) och föreskrifter (Naturvårdsverket 

& EU-miljömål, 2015) säger om avfall i Sverige. Även tidigare examensarbete (Persson & 

Sjelin 2014) om materialspillet från bostadsproduktion har undersökts för att förstå strukturen 

och hur utformning av rapporten kommer att se ut.  

 

2.2 Intervjuer och platsbesök  

Intervjuer och platsbesök har genomförts för att få en övergripande bild av hur det 

medverkande byggföretaget handskas med de frågeställningar som gjordes i den här 

rapporten. Intervjuerna med byggmästare, arbetsledare (AL), yrkesarbetare (YA) 

genomfördes med olika frågor till det medverkande företaget. En intervju gjordes även med 

driftchefen på Bälinge återvinningscentral för att få ett annat perspektiv på avfallsfrågan samt 

data på hur mycket avfall från bostadsproduktion som Ericsons Bygg AB har gjort sig av med 

från byggprojektet i Bjärkegården. Intervjuerna varade i 30 minuter och alla möten var 

förbokade.  

 

2.3 Statistikundersökning  

Det medverkande byggföretagets avfallsmängd från Bjärkegården skall undersökas för att 

kunna se vilka typer av materialspill som uppstår, hur mycket materialspill som har slängts 

och hur detta påverkar företaget både ekonomiskt och miljömässigt. Data hämtas både från 

Ericsons Bygg AB och Bälinge Återvinningscentral. Denna information ligger delvis till 

grund för att finna lämpliga åtgärder för att förebygga materialspillet. 
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3. LITTERATURUNDERSÖKNING 

Detta avsnitt beskriver bakomliggande teori om materialspill, mängdkategorier, uppkomst till 

materialspill, påverkan, åtgärder och val av åtgärd samt hinder vid byggprojekt från tidigare 

publicerade forskningsrapporter. Även lagar och föreskrifter om materialspillet presenteras. 

3.1 Materialspill 

Definitionen av ordet “materialspill” är enligt svensk ordbok: ’’ Material, ofta obrukbart, som 

blivit över från en tillverkning, industriell, jordbruks-eller annan mänsklig process; Material 

som skadats eller ändrats under en tillverkningsprocess och därefter blivit oanvändbart’’. 

(Glosbe, 2015) 

Materialspill från byggarbetsplatser kan beskrivas som all material som inte används för 

själva inbyggnadsstället. Begreppet definieras i projektet ”Metoder för mätning av 

materialförbrukning” som: 

 spill orsakat av lagring och transport på arbetsplatsen 

 spill vid tillverkning 

 spill som uppkommer vid inbyggandet av materialet 

 spill som uppkommit vid en oekonomisk tillkapning av materialet 

 spill orsakat av att överskottsmaterial ej tagits till vara 

 spill orsakat av att materialet använts till annat än avsett 

 spill orsakat av stöld 

 spill orsakat av felanvändning 

 spill orsakat av att rätt kvantitet ej är beställd(Lindhe 1996, s.5)

För att förtydliga vad materialspill är och hur materialspill hänger samman med produktionen, 

både omfattning och övriga faser i produktionen visas i figur 2.  

 

Figur.2 Illustrerar en avfallspyramid. (Persson & Sjelin 2014, s.8) 
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3.2 Lagar och Föreskrifter 

3.2.1 Miljöbalken  

Miljöbalken är en lagstiftning som (utfärdades den 11 juni 1998) och trädde i kraft den 1 

januari 1999. Målet med bestämmelserna i Miljöbalken (se kap.1§ 1) är att skapa en hållbar 

utveckling som går ut på att både dagens och kommande generationer skall garanteras en 

hälsosam och god miljö. Detta innebär också människans rätt att förändra och nyttja naturen 

så länge den brukas väl och värdefulla områden skyddas. (Riksdagen, 2015)  

Enligt miljöbalken ska ”alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd” vara 

återhållsamma med råmaterial och energi samt dra nytta av möjligheterna till återanvändning 

och återvinning (ibid.). Det kan enligt Naturvårdsverket till exempel röra sig om att ställa krav 

på teknikval som minskar avfallsmängderna. (Naturvårdsverket, 2015b)
 

 

3.2.2 Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet på miljöområdet och är 

miljöcertifierat. Deras uppgift är bland annat att få fram en helhetsbild av hur miljöarbetet går 

och hur miljötillståndet är samt att skapa en hållbar utveckling med utgångspunkt i den 

ekologiska dimensionen. De ska även se till att bestämmelser i miljöbalken följs och 

miljökvalitetsmål som riksdagen har fastslagit uppnås. (Naturvårdsverket, 2015b) 

 

3.2.3 EU-miljömål  

Inom EU finns ett övergripande miljömål från mitten av 90-talet om att minska 

avfallsmängderna. Trots detta finns fortfarande stora brister för att minska avfallsmängderna 

kraftigt bland annat beroende på samhällets ekonomiska utveckling. Därför har EU jobbat 

hårt med förebyggande av avfall. (Fredriksson & Höglund 2012, s.9) 

Avfallshierarkin, som beskriver att förebyggande av avfall ska gälla i första hand, har införts i 

EU:s lagstiftning samt kravet på att alla medlemsstater ska få fram lämpliga åtgärder för 

förebyggande av avfall.  

Ur EU-direktiv (2008:98/CE) om avfall, artikel 4 kan man se att följande avfallshierarki på 

avfallsområdet dvs. både förebyggande och hantering av avfall ska gälla som 

prioriteringsordning för lagstiftning och politik. (EU-direktiv, 2015) 

1. Förebyggande av avfall  

2. Förberedelse för återanvändning  

3. Materialåtervinning  

4. Energiåtervinning  

5. Deponi 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_staten
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rvaltningsmyndighet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B6_(ekologi)
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5llbar_utveckling
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekologi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_riksdag
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3.3 Mängdkategorier 

Materialspillet kan beräknas utifrån tre mängdkategorier som sammanställs från 

projekteringsunderlag och mätningar ute på byggarbetsplatsen enligt de metoder som tagits 

fram i ”Metoder för mätning av materialförbrukning”. Mängdkategorierna är:  

• Nettomängd  

• Driftmängd 

• Totalmängd 

Nettomängden är den materielmängd som kan fås ut ur ritningar och beskrivningar. 

Driftmängden innebär den materielmängd som kommer att förbrukas i byggande av ett 

detaljerat arbetsmoment. Detta bestäms i grunden genom att mäta den mängd material som är 

framkörd till inbyggnadsstället. 

Totalmängden är den totala materielmängd som levereras till byggarbetsplatsen och bestäms 

genom summering av fakturor som stämts av mot följesedlar. (Lindhe 1996, ss.5-6) 

 

3.4 Typer av materialspill 

Med förutsättning i mängdkategorier bestäms olika typer av materialspill. Det totala 

materialspillet som uppstår vid en byggarbetsplats kan delas in i två typer av tillskott, ett 

drifttillskott och ett arbetsplatstillskott. 

Drifttillskott 

Drifttillskott gäller differensen mellan driftmängd och nettomängd. Detta uppstår på 

arbetsplatsen under produktionsskedet och består framförallt av kapspill då materialet skall 

anpassas till en viss geometri (se tabell 1). 

Arbetsplatstillskott 

Arbetsplatstillskott är skillnaden mellan totalmängd och driftmängd. Arbetsplatstillskottet 

uppstår på byggarbetsplatsen på grund av felbyggt, hanterings- och lagringsskador, stölder 

samt beställningsöverskott (se tabell 1). 

Totalt spill är skillnaden mellan totalmängd och nettomängd. (Lindhe 1996, s.6) 

Planerat-avfall är det avfall som uppstår till följd av exempelvis hjälputrusningsmaterial och 

emballagematerial (se tabell 1).
 

Det materialspill som uppkommer vid bostadsproduktion är vanligtvis armering, betong, 

takpannor, dörrar och fönster, fästdon, fasadskivor, fogmassa, gipsskivor, golvspånskivor, 

isolering, lister, tegel och trä. (ibid. ss.63-64)  
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3.5 Orsaker till materialspill 

På grund av olika förutsättningar på byggarbetsplatsen varierar orsakerna till uppkomst av 

materialspillet mellan olika byggprojekt. Samtidigt finns det också flera likheter mellan olika 

byggprojekt när det gäller materialspillet och avfallsfraktioner. Orsaker till uppkomst av 

materialspill under projekteringsskede är exempelvis utformningen av byggnaden. 

Materialspillets uppkomst under produktionsskede är till följd av exempelvis dålig planering, 

arbetet börjas innan ritningar är färdiga (revidering), fel mängdberäkningar, dålig 

materialhantering på bygget, felbyggt, kunskapsbrist om materialanvändning och 

materialhantering, engagemang, brist på informationsbyte, platsbrist, överskottsmaterial och 

stölder. Dessa orsaker kan delas in i tillskottkategorierna; drifttillskott och arbetsplatstillskott. 

Det finns ytterligare spill från arbetsplatsen som blir svår att förebygga som till exempel 

förpackningar och hjälputrustning men som också kan återanvändas. Nedan redovisas en 

tabell från rapporten (Fredriksson & Höglund 2012) som beskriver olika typer av tillskott, de 

vanligaste orsakerna till uppkomst av materialspillet och vilken typ av avfall som uppkommer 

(ibid.s.12 & Lindhe 1996, s.5) 

 

Typ av tillskott Exempel på orsaker till uppkomst Typ av materialspill 

Drifttillskott Spill vid mått- eller mängdanpassning 

 

Sprängning och schaktning 

Trä, gips, betong, 

golvmatta m.m. 

Massor 

Planerat avfall Hjälputrusning (verktyg, plank, formar, 

ställningar) 

Förpackningar 

Metall, trä, elskrot m.m. 

Papp, plast, trä 

Arbetsplatstillskott Skadat material 

Överblivet material när man byggt klart 

Felbyggt – riv och gör om 

Skador på färdigbyggda delar 

… 

Tabell 1. Illustrerar analys av vilket avfall som uppstår och varför. Orsaker och materialspill 

innehåller enbart exempel.
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3.6 Påverkan 

Materialspillet påverkar både ekonomin och miljön. Nedan beskrivs lite mer om vad detta 

innebär.  

3.6.1 Ekonomi 

Det kostar samt tar tid och plats för hantering av avfall. Eftersom avfall ska sorteras, lagras, 

transporteras och bortskaffas vilket också ger kostnader för hyrning av container och 

transport. Genom att minska hanteringen av avfall kan pengar sparas. Men ofta är kostnaden 

för att köpa och hantera materialet tidigare i processen högre än kostnaderna för 

avfallshantering. Därför ska både hanteringskostnader och materialkostnader räknas så att 

man får en rättvisande bild av kostnaden för avfallet. (Fredriksson & Höglund 2012, ss.9, 16)
 

 

3.6.2 Miljö 

När byggmaterial tillverkas förbrukas råmaterial och energi vid utvinning, förädling, 

framställning och transporter samt utsläpp av föroreningar från maskiner. Det är effektivt och 

är en fördel för miljön att återvinna avfall men återvinningen medför också risker för miljön 

genom transporter och processer för att omvandla materialet på nytt. Därför är det bästa att 

undvika att avfall från tidigare processer uppstår. 

Fördelarna för miljön med förebyggande av avfall är att man undviker att tillverka det som 

kommer att bli avfall. På så sätt undviks den miljöpåverkan som skulle ha uppstått vid 

tillverkningen av materialet. Figur 3 beskriver skillnaden mellan att återvinna avfall och att 

förebygga att avfall uppstår. (Fredriksson & Höglund 2012, s.9)  

 

Figur 3. Skillnaden mellan återvinning av avfall och förebyggande av avfall. Den röda ringen 

visar återvinningsprocessen. Detta påverkar miljön genom transport och återvinningsarbete. 

(ibid. s.8) 
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3.7 Åtgärder 

För att förebyggande åtgärder ska vara effektiva är det viktigt att dessa görs utifrån ett 

helhetsperspektiv. Miljö, funktion, ekonomi, hälsa och arbetsmiljö under hela byggprocessen 

ska medräknas i värderingen. Det finns risk att genomförda åtgärder som minskar 

materialspillet samtidigt kan orsaka problem vid användning av byggnaden exempelvis 

genom ökad energianvändning. Förebyggande av avfall verkar störst i den tidiga processen 

det vill säga projektering och planering. (Fredriksson & Höglund 2012, s.9) 

I rapporten (Lindhe 1996) gjordes intervjuer med platsledning och yrkesarbetare om vad de 

anser lösningarna till minimering av materialspillet. Svaret visar enligt figur 4. 

Procentsatserna visar hur många som har svarat lika.  

 

Figur 4. Illustrerar typer av åtgärder.  

 

Enligt figur 4 kan man se tydligt att majoriteten av de som blev intervjuade anser att god 

planering, bättre informationsbyte samt rätt materiallagring på arbetsplatsen är lösningar till 

mindre materialspill. (Lindhe 1996, s.72) 
 

3.7.1 Beställare 

Beställare har stor inverkan på uppkomst av materialspill. Det är beställaren som avgör var 

byggnaden skall placeras inom tomten, hur byggnaden skall utformas samt vilken 

entreprenadform som skall tillämpas. Det går definitivt att förebygga materialspill genom att 

beställaren ställer vissa krav på entreprenören och att dessa krav skall följas upp av både 

beställaren och entreprenören under hela byggprocessen. Detta skall utvärderas efter projekt 

och erfarenhetsåterföras till nästa arbete eller till inblandade aktörer. Beställaren kan fastställa 

vilka krav som skall ställas. Det är dock värdefullt att beställaren gör förstudier och 

utredningar med kunniga personer till exempel arkitekt och projektledare inom detta område. 
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Det är fördel för både beställare och entreprenör om kraven innehåller stora möjligheter så att 

entreprenören kan utveckla egna idéer. Samtidigt är det viktigt att resultat uppfyller de krav 

som ställs och att detta skall vara möjligt att följa upp.
 
(Fredriksson & Höglund, 2012, s.21) 

 

3.7.2 Projekteringsskede 

Det finns många olika resurser för att kunna förhindra uppkomst av materialspill redan i 

projekteringsskedet. Detta skede kan påverkas av arkitekt och projektör. För att förhindra 

materialspill under projekteringsskedet skall man ta hänsyn till de följande utgångspunkterna 

(Lindhe, 1996, ss.73-75).  

 Man skall göra en noggrann projektering och ha klara handlingar innan byggstart. 

 Utforma byggnaden så att man antingen kan måttbeställa eller anpassa till standardmått.  

 Det är viktigt att avväga vilka typer av material och konstruktion som kommer att 

användas till exempel prefabricerade element. 

 Man bör inte börja bygga innan ritningarna är helt färdiga så att man undviker ändringar i 

ritningar i senare skede.  

 Det är viktigt att ha ett väl fungerande samarbete mellan projektör och entreprenör i ett 

tidigt skede så att man får användning av varandras kompetenser. 

 Ökad erfarenhetsåterföring till projektören vilket kräver en strävan från dennes håll att 

bidra i materialförbrukningsfrågor.  

 Man kan ändra byggmetod. 

 

3.7.3 Prefabricerade lösningar 

Prefabricerade lösningar innebär att man tillverkar byggnadsdelar på fabrik och som sedan 

monterar på bygget. Detta kräver att man har noggranna mått på byggelementet från beställare 

eller entreprenör. Det uppkommer ändå en del spill vid tillverkning men spillet är betydligt 

mindre jämfört med vanliga byggmetoder eller platsbyggt. Kostnader är dock högre. Men det 

kan löna sig om man undersöker helhetsbilden under byggprocessen. Dessa lösningar kräver 

god planering och kunskap om montering av byggnadsdelar på bygget. Nedan beskrivs några 

fördelar med dessa lösningar. (Persson & Sjelin, 2014, s.13) 

Fördelar med prefabricerad byggelement är: 

 Kortare produktionstid  

 Mindre materialspill på arbetsplatsen  

 Färre arbetsmoment i produktionen  

 Möjlighet till just-in-time leveranser, som förbättrar logistiken  

 

3.7.4 Konfektionerat material 

Konfektionerat material innebär att man beställer materialet som är måttanpassat för 

byggnaden. Konfektionerat material har både fördelar och nackdelar. Fördelen med detta 

material är att det inte bara skulle minimera materialspill utan också transportmängder av 

byggnadsmaterial till byggplatsen. Det går inte att beställa allt byggmaterial konfektionerat. 

Därför är det viktigt att göra en detaljplanering i ett tidigt skede så att man har en noggrann 

kontroll på vilka material som kommer att bli mest spill av, dessa kostnader, vad som är 

praktiskt, effektivt och mest lönsamt att konfektionera.  
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Nackdelen är att det blir svårt att göra ändringar i ett senare skede på grund av materialets 

mått ifall beställaren vill ändra i beställningen. Om materialet är skadat och man måste 

använda helt nya material som redan är måttanpassat kan kostnaden bli högre. Detta kan dock 

undvikas genom att ha ett avtal med leverantörer så att skadade material kan återlämnas. Att 

arbeta med konfektionerat material kräver en annorlunda arbetsmetod varför man skall ha en 

god kontroll på vilka arbetsmetoder som är lämpliga för dessa material. (Freese, 2011, s.45) 

 

3.7.5 Produktionskede  

Under produktionskedet beskrivs tre olika typer av förbättringsarbeten för att förebygga 

uppkomst av materialspill.  

 

3.7.5.1  Planering och materialhantering  

Det är väldigt viktigt att planera rätt innan och under byggprocessen. En noggrann 

Arbetsplatsdeposition, APD plan som beskriver hur det skall ske med placering av bodar, 

container, lagringsplats, arbetsstation, parkering, vägar m.m. skall vara klart innan 

byggstarten. En detaljerad planering av hur material skall levereras, vilka dimensioner som 

skall levereras, hur materialet skall hanteras eller lagras på arbetsplatsen samt när material 

skall beställas utförs innan och under produktion. Detta skede kan påverkas av platschef, 

arbetsledare, kalkylator, logistikansvarig eller erfarna yrkesarbetare. Nedan redogörs för en 

noggrannare beskrivning av vissa material för att kunna besvara de ovan nämnda frågorna. 

(Lindhe, 1996, ss.73-81) 

 

Armering 

För att minimera spill av armering kan man köpa in färdigklippt, färdigbockad och färdiga 

byglar. Detta kräver en god projektering och planering samt noggranna mängdberäkningar. 

Betong 

En noggrann uträkning av hur mycket betong kommer att förbrukas skall utföras. För att 

förhindra uppkomst av spill är det viktigt att få rätt nivå (makadamhöjder) vid gjutning av 

betongplattor, plintar och grundmurar.  

Betongtakpannor 

Betongtakpannor är ömtåliga och går lätt sönder. Därför ska detta hanteras försiktigt vid 

användning och förflyttning. Den ska levereras i slutet av produktionen så att man slipper 

lagring längre tid vilket också skapar mer utrymme på arbetsplatsen. Det är även viktigt att 

minimera förflyttning av materialet på byggplatsen så att ytterligare skador inte uppstår.  

Dörrar och fönster 

Dörrar och fönster skall vara väl emballerade vid leverans till arbetsplatsen. För att förhindra 

fuktskador bör de lagras inomhus eller i värmda containers. Hantering av dessa material 

kommer att göra det lättare genom att beställa dem våningsvis eller lägenhetsvis.  

Fästdon 

Olika typer av fästmaterial skall försöka mängdas rätt och man skall ha en god ordning i 

förrådscontainrar.  
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Fasadskivor 

Kostnaden för fasadskivor är hög. Därför är det viktigt att ha en god planering och 

bearbetning på arbetsplatsen. Även om det kostar betydligt mer att köpa fasadskivor 

exaktkapade, kan det löna sig i slutändan och det skulle också minska uppkomst av spill från 

fasadskivor.   

Fogmassa 

Man skall minimera slarvigt utfört arbete så att fogning inte används för att dölja dessa. 

Gipsskivor 

Gips är både väderkänsliga och relativt spröda. Därför skall de lagras inomhus, eventuellt där 

de skall användas. Om materialet skall lagras utomhus, måste det vara mycket väl emballerat. 

För att kunna minimera ytterligare materialspill kan man måttbeställa och försöka att få ut rätt 

mängd från ritningar samt minimera transporterna på arbetsplatsen.  

Golvspånskivor 

Golvspånskivor är både ömtåliga för fukt och stötar. Därför skall de lagras inomhus. Skivorna 

bör inte lagras utomhus under längre tid. Skivorna ska täckas med presenning ifall man lagrar 

dem utomhus. 

Isolering 

Det går att minska spillet av isolering genom att måttbeställa om det finns möjlighet. Det är 

vanligt med stöld när det gäller isolering varför lagring bör ske inomhus. Förpackningen kan 

också läcka och förstöra materialet. Därför skall man täcka med presenning eller lagra under 

tak.  

Lister 

Lister är ömtåliga för fukt och temperaturrörelser varför lagring bör ske inomhus med 

emballage på.  

Tegel 

Tegel är ömtåligt varför man ska vara försiktigt vid lagring och hantering. Det är även viktigt 

att känna till materialets kvalitet och vilken typ av tegel det är. Massivtegel går sönder lättare 

än håltegel vid huggning.  

Trä 

Trä är känsligt för fukt och deformeras lätt. Därför skall det förvaras noggrant. Om lagringen 

sker utomhus skall virket placeras ca 0,3 m över marken och täckas noggrant. Ju längre tid för 

lagring utomhus desto större risk för deformering varför mellanlagring bör minimeras. För att 

slippa ytterligare spill kan man köpa virket i lämpliga längder och levereras våningsvis eller 

lägenhetsvis.  
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3.7.5.2 Mängdningsmetod 

Uppkomst av materialspill är till en viss del beroende av felberäkning av mängderna. För att 

minimera mängdfel kan man ägna mer tid för beräkning av nettomängd. Det är även viktigt 

att tänka igenom hur stort åtgångstalet skall vara. Det går också att använda många olika 

hjälpmedel för att underlätta rätt beräkning av mängdmaterial ur ritningar vilket kommer 

antagligen även att minska materialspillet. Ett är mängberäkning från 3D modeller. Det finns 

olika programvaror såsom Vico Office, Virtual design and Construction, VDC som gör en 

mängdberäkning automatiskt från 3D modeller. Detta kräver dock andra förutsättningar 

såsom utbildning och kostnad för programmet. (3 D modell, 2015) 

 

3.7.5.3 Arbetsberedning och Informationsbyte  

Under byggproduktion skall arbetsledare eller platschef göra noggranna arbetsberedningar 

med yrkesarbetare regelbundet i olika arbetsmoment. Till exempel riskanalys, möjligheter, 

hjälpmaterial, bemanning, beskrivning av byggmetod och materialhantering, samordning med 

andra yrkesgrupper och underentreprenörer samt hur restprodukter skall hanteras på 

arbetsplatsen. Det är även viktigt att följa upp materialförbrukningen i olika arbetsmoment så 

att man bygger upp erfarenheter för nästa aktivitet. Om planeringen görs med yrkesarbetare 

från början kan de engagera sig och vara mer delaktiga i arbetet vilket är en del av 

förebyggande till materialspill. Ett väl fungerande samarbete samt förtroende mellan 

arbetsledning och yrkesarbetare, engagerad arbetsledning inom materialfrågor kan motverka 

ytterligare materialspill. Enligt figur 4 visar det att informationsbyte är ett effektivt medel mot 

uppkomst av spill. Man kan skapa informationsbyte genom att ha ständig kommunikation 

eller möte med yrkeskollegor och skapa en mötesplats där alla kan vistas i till exempel en 

stormatsal. (Lindhe, 1996, ss.73-75) 

 

3.7.6 Leverantör  

Som entreprenör eller beställare finns det möjligheter att skriva ramavtal med leverantör. I 

ramavtalet kan det ingå utformning av förpackningar och hur material skall packas. Till 

exempel interntransportskador, läckage på förpackningar är en del av orsakerna till 

materialspill och med rätt förpackningar kommer det att minimera skador eller rättare sagt 

materialspill. I avtalet kan man ställa krav på leverantör så att överskott av material kan 

återlämnas utan att förvaras i förråd eller kastas. Entreprenör eller leverantör kan även 

framföra krav på förpackningsmaterial. Detta kan dock kosta mer än vanliga förpackningar. ( 

Fredriksson & Höglund 2012, s.17) 

     

3.7.7 Stölder och överskottsmaterial 

Stölderna orsakar höga kostnader och även materialspill. Stölderna ofta sker under 

produktionsprocessen. Man kan förebygga detta genom till exempel att ha larm, vakter, 

grindar m.m. på byggarbetsplatsen. Överskottsmaterial kan antingen lämnas tillbaka till 

leverantör eller lagras och användas i nästa byggprojekt. Sedan är det viktigt att göra en 

noggrann värdering om hur arbetet med förebyggande av materialspill går till. Resultat kan 

användas av inblandade partner i andra byggprojekt. (Josephson & Saukkoriipi, 2005, s.23) 
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3.8 Val av åtgärder 

För att kunna välja vilka åtgärder som skall införas är det viktigt att ta hänsyn till objektstyp 

och läge, vilka typer av materialspill som uppkommer mest, till exempel från tidigare projekt, 

och hur detta har inverkan på vinsten i slutändan. Man skall nog vara mer försiktig där 

vinsterna är osäkra eller där åtgärderna kräver mer komplicerat arbete och stor kostnad.
 
Att 

genomföra åtgärder som förebygger materialspill är ett långsiktigt arbete. Därför bör det göras 

i små steg som att hitta orsaker och åtgärder till att materialspill som uppkommer av dålig 

planering. ( Lindskog & Larsson, 2012, s.9) 

Faktorer som skall kollas innan man väljer åtgärder är till exempel: 

 Miljöpåverkan från olika typer av materialspill. 

 Olika typer av materialspill som vanligtvis uppkommer på en arbetsplats. 

 Kostnader för inköp av olika material och dess materialhantering.  

 Kostnad för materialets avfallshantering.  

 Kostnad och arbetsinsats för att utföra åtgärderna. (Fredriksson & Höglund 2012, s.15) 

3.8.1 Mängder av materialspill vid nyproduktion 

Utifrån vilka materialspill som vanligtvis uppkommer på arbetsplatsen och materialkostnader 

samt kostnader för materialens avfallshantering kan det väljas åtgärder. I figur 5 nedan visas 

en ungefärlig fördelning på vilka materialspill och emballagematerial som uppstår vid en 

nyproduktion. 

 

Figur 5. Genomsnittlig uppdelning mellan olika typer av materialspill och emballagematerial 

som uppkommer vid nyproduktion i storleksordningen som kg eller ton. Fördelningen är 

beräknat utifrån ett antal olika byggen. (Fredriksson & Höglund 2012, s.15) 
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3.8.2 Miljöpåverkan av byggavfall 

Enligt rapporten (Fredriksson & Höglund 2012) redovisas hur mycket olika byggavfall 

påverkar miljön enligt tabell 2. Uppskattningen räknas under hela materialets livscykel där 

utvinning, tillverkning, hantering och avfallshantering är inkluderade. 

Bygg-och rivningsavfall i urval                                                                                 Klimatpåverkan             

Ton CO2/ton avfall      

Kasserad utrustning klassad som farligt avfall  23,7 

Textilavfall 16,9 

Gummi 5,6 

Plast 3,43 

Blandade och ej differentierade material 3,39 

Hushållsavfall och liknande 2,95 

Metall 1,15 

Glas 0,51 

Papper och papp 0,17 

Mineralavfall (betong, schaktmassor m.m.) 0,01 

Trä* - 0,03 

Tabell 2. Klimatpåverkan från bygg- och rivningsavfall under hela materials livscykel. 

(Fredriksson & Höglund, 2012, s.16) 

*Att klimatpåverkan från trä blir negativ beror på att man räknat med att trä i 

avfallsförbränning ersätter olja. Det är naturligtvis inte bättre ju mer träavfall det blir utan 

detta beror på avgränsningen i livscykelstudien.  
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3.8.3 Kostnader för avfallsfraktion 

Kostnader för avfall på återvinningscentralen varierar från olika företag och anläggningar. 

Men prisskillnaden skall dock inte vara stor mellan olika anläggningar. I tabell 3 nedan visar 

prislista för olika avfallskostnader från Bälinge Återvinningscentral. Transportkostnaden och 

hanteringskostnaden medräknades inte. 

Benämning Pris EX MOMS kr/ton 

Asbest 1340 

Betong < 0,5 m oarmerad 160 

Betong < 0,5 m armerad 240 

Betong > 0,5 m armerad 450 

Betong > 0,5 m oarmerad 450 

Betong krossad 80 

Betong vajerarmerad 490 

Blåbetong 90 

Brännbart 990 

Deponi avfall 990 

Felsorteringsavgift 500 

Fyllnadsmaterial tegel, betong, kakel, klinker 90 

Gips 990 

Osorterat avfall ej gips 1340 

Osorterat avfall  990 

Osorterat avfall med gips 1640 

Tegel 80 

Trä behandlat 300 

Trä rent 100 

 Tabell 3. Prislista för olika avfall på Bälinge Återvinningscentral (se även bilaga 6). 
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3.9 Hinder 

Enligt rapporten (Josephson & Saukkoriipi 2005) beskrivs tre olika typer av hinder för att 

kunna genomföra förbättringsarbetet. Det första är en uppfattning i byggbranschen om att 

byggsektorn är konservativ, unikt byggprojekt och mer annorlunda än alla andra sektorer 

vilket kanske leder till att man inte tänker till om ytterligare smartare lösningar. Det finns 

dock inga studier som fastställer att detta stämmer i verkligheten. Det är snarare väsentligt 

mer likheter i de olika projekten.  

Den andra faktorn är brist på kundfokus. Att sätta kunden i centrum är en av de viktigaste 

prioriteringarna i byggbranschen, vilket stämmer till viss del i själva utformningen av 

byggnad och dess funktionskrav. Men det finns brister på kundfokus när det gäller kostnader 

till exempel kontraktsformer. Byggentreprenören vill hålla ner kostnaderna vid ett 

byggprojekt men samtidigt är man lite mer noggrann vid fastpris än löpande pris. I löpande 

pris är det möjligt att mängda material mer slarvigt och tvärtom i fast pris. 

Det sista hindret är att förbättringsarbetet kostar pengar även om det finns möjligheter att 

bygga bostäder till lägre priser. Förbättringsarbetet omfattar exempelvis utbildning och bättre 

planering vilket påverkar beställaren och företagen ekonomiskt. Det är oklart hur mycket 

förbättringsarbetet gynnar slutkunden. (Josephson & Saukkoriipi, 2005, ss.43-45) 
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4. INTERVJUER  

Detta kapitel redovisar en övergripande bild av hur det medverkande företagets byggprojekt i 

Bjärkegården handskas med frågeställningarna i den här rapporten. 

 

4.1 Sammanställning av intervjuer 

För att få en helhetsbild av hur Ericsons Bygg AB på Bjärkegården hanterar de 

frågeställningar om materialspill som gjordes i den här rapporten, genomfördes intervjuer 

med en byggmästare som har lång erfarenhet inom byggbranschen, en arbetsledare och en 

snickare samt platsbesök. Intervju gjordes även med driftchefen på Bälinge 

Återvinningscentral för att få fram ett annat perspektiv från avfallsanläggningens sida. Nedan 

sammanförs svaren från intervjuerna. Frågorna finns att hitta i bilagor 1- 4. 

 

4.2 Ericsons Bygg AB miljöpolicy 

Ericsons Bygg AB har miljömål som är likvärdiga med lagar och föreskrifter från Riksdagen, 

Naturvårdsverket och EU-miljömål. Nedan beskrivs företagets miljöpolicy tydligare.  

 Producera hållbar produktion som kan användas av både nuvarande och kommande 

generationer. Detta innebär att långsiktighet och helhetssyn skall vara grunden för 

produktion. 

 Förbättra resurshållningen, använda ekologiskt hållbara lösningar, förhindra 

föroreningar, följa tillämpliga lagar och krav, samt i allmänhet arbeta för ett gott 

miljöval. 

 Samarbeta med beställare och underentreprenörer så att projektering, planering och 

produktion medför en bra resursanvändning med hänsyn till miljö. Detta skall nås 

genom medarbetarnas kompetens och engagemang. 
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4.3 Olika typer av materialspill 

Byggprojektet i Bjärkegården är en ombyggnation vilket gör att det inte uppkommer så 

mycket materialspill jämfört med nyproduktion. De bärande delarna samt fönster och dörrar 

rivs inte vid ombyggnationen. Det är endast innerväggar, innerbeklädnad och kök som byggs 

om. Gips, isolering och konstruktionsvirke är det vanligaste materialspillet som uppstår vid 

detta bygge. Utom materialspill uppstår det även mycket emballagesmaterial som kartong och 

plast. Materialspillet kommer både från Ericsons Bygg AB och underentreprenörer. Hur 

mycket materialspill som kommer från underentreprenörer eller från byggföretaget går utifrån 

den givna informationen inte att beräkna. Figur 6 nedan visar en avfallsfraktions bild från 

arbetsplatsen. Bilden togs vid platsbesöket.  

Figur 6. Blandad avfallsfraktion på Bjärkegården (se även bilaga 5). 
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4.4 Uppkomst till materialspill 

En av faktorerna till uppkomst av materialspill på Bjärkegården är tidsbrist på arbetsplatsen. 

Brist på tider leder till att man inte har kontroll på vilka typer av materiallängder som kommer 

att förbrukas i inbyggnadstället utan man köper standardlängder. Detta passar inte alltid till 

exempel med takhöjd vilket gör att man är tvungen att anpassa material vid inbyggnadstället. 

Material säljs i olika standardlängder och om man inte har valt att använda konfektionerade 

material eller måttbeställer uppkommer materialspill.  

Snickaren menar att spillet redan uppstår när man beställer material. Han anser att man 

beställer mer material än det behövs. Byggmetod som att hur man jobbar är en del av 

problemet, menar han. Till exempel när man gipsar en vägg med dörröppning; om man gipsar 

hela väggen direkt, går arbetet fortare. Men det skapar spill efteråt. Det är stressigt på 

byggarbetsplatserna idag. Bygget kommer igång för sent och sedan kommer andra 

yrkesarbetare och ’’alla står på varandra till slut’’ (Andersson S. 2015). Då är det svårt att 

tänka på att spara materialet, säger han. 

4.5 Påverkan 

Det är dyrt att ’’köpa in’’(Andersson, U.-G. 2015) spill. Och det är nästan lika dyrt att bli av 

med det. Om man köper in en tegelsten som väger ganska mycket och som av någon 

anledning inte kan användas, kasseras den och det är dyrt att kasta. Det går på vikt när man 

kastar den på tippen, berättar byggmästaren. Om Ericsons Bygg AB bygger egna bostäder får 

man betala moms när man köper material, och även när man kastar material. Det är runt 25 % 

som går åt både för inköp av material och materialspillet.  

Man källsorterar inte på Bjärkegården på grund av begränsad yta. Detta medför högre 

kostnader på återvinningscentralen vilket också påverkar företaget ekonomiskt. De osorterade 

avfallsmängderna som uppstod på Bjärkegården samt utsläppen från transporter mellan 

byggarbetsplatsen och avfallsanläggningen, avfallbearbetningen på anläggningen och 

återvinningsprocessen påverkar miljön naturligtvis. Detta visas tydligare i tabell 5. 

 

4.6 Åtgärder  

Byggmästaren menar att det går definitivt att minska materialspill om man får tid på sig så att 

man beställer material som är konfektionerad d.v.s. att måttbeställa till exempel gips och 

isolering. Detta kräver tid och god planering vilket är svårt när det gäller byggprojekt då det 

är stressigt på bygget. Prefabricerat material kommer också att minska materialspillet. Sedan 

menar han att det inte är endast entreprenörer som kan påverka materialspill utan även vid 

avverkning av skog och bearbetning av trä. De borde också kunna kapa virke så att de passar 

bättre för förbrukning. Till exempel visst virke längder passar dåligt för fasader.  

Längre planering innan byggstarten är också viktigt. Yrkesarbetare anser att det skall säkert 

gå att minimera materialspillet om de får vara med i sista planeringsomgången innan bygget 

drar igång bara för att lyssna och veta hur det skall gå till under produktion. Till exempel om 

en arbetare med lång erfarenhet och god kunskap får vara med på planeringen, kan man nog 

säkert minimera en del av materialspillet. 



 

Minska materialspillmängden på bygget- Bostadsproduktion, Nr 1/2015 

 

22 

4.7 Hinder 

Några hinder ska det egentligen inte finnas. Finns det hinder måste man ta bort dem. Det 

kostar att köpa, kasta och hantera material, menar byggmästaren. Däremot poängterar han att 

det stora hindret som finns idag på bygget är att man har dåligt med tid för arbetsberedning. 

Med arbetsberedning menar han att när man startar ett bygge, så ska man se exakt vad som 

behövs för att kunna beställa materialet. Sedan är det lite beroende på byggets karaktär och 

hur stort bygget är. Om man kan få större volymer, går det att som entreprenör beställa till 

fabrikanten för att måttanpassa det man vill. Problemet är då att detta lönar sig inte för 

fabrikanten om det är mindre volym även om man får betala mer.  

Arbetsledaren och snickaren tror dock att det blir svårt att minimera materialspillmängder. 

Problemet enligt arbetsledaren är att ju mer man anpassar material i förädlingsprocessen får 

man fler varianter vilket försvårar logistik och lagerhållning. Spillet blir mindre men varan 

dyrare. Enligt yrkesarbetaren beror hindret på tidsbrist på byggarbetsplats. ’’Får man bitar 

över så sparar man det om detta kan användas vid ett senare tillfälle. Men om det är mycket 

bråttom och alla (underentreprenörer) är framme då måste man flytta’’, säger han. (Andersson 

S. 2015) 

 

4.8 Bälinge Återvinningscentral 

Driftchefen på anläggningen tycker att avfall från byggproduktion kommer kontinuerligt från 

byggstart till färdigställande. Och det är positivt om avfallsmängder minskar från 

byggsektorn, menar han. På frågan om han tror att avfallsmängderna skall komma att minska 

från byggbranschen, tror han inte att det kommer att göra det de närmaste åren. Däremot tror 

han att blandat avfall ifrån både ombyggnad och nybyggnad kan minimeras. ’’Det är positivt 

om det är källsorterat material. Då kan vi placera på rätt plats med en gång utan att behöva 

använda grävmaskin för sorteringen av avfallet. En grävmaskin genererar ju x antal ton med 

koldioxid och det blir ju mycket utsläpp om man kör fullt med grävmaskin nästan hela tiden. 

Med källsorterat avfall minskar man utsläppen av koldioxid mycket och det gynnar miljön’’ 

säger han. Det mesta går från Bälinge Återvinningscentral till andra olika anläggningar som 

värmekraftverk och glasåtervinning vilket påverkar miljön på grund av ytterligare transporter.  
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5. Resultat och analys 

Detta kapitel redogör för jämförelsen mellan litteraturundersökning och 

undersökningsresultat från Bjärkegården. 

5.1 Materialsmängder  

Tabell 4 nedan visar några av materialmängderna från Bjärkegården. Nettomängden hämtades 

från ritningar och inköpsmängden från fakturor. På grund av otydligheter i fakturor går det 

inte att beräkna alla inköpsmaterial varför det bara räknades gips. Arbetsledaren menade att 

det uppkom bara en liten del av spill från dessa material (material där inköpsmängder är 

ovisst) och att överskottsmaterialet återlämnades till leverantören. 

Typer av material Enhet Nettomängd Inköpsmängd Differensen mellan 

nettomängd och 

inköpsmängd 

Gips 13mm (900*2500) st 535 660 125 

Mineralull  m
2 

203 … … 

Plåt reglar 70 (h= 2,5 m) st 191 … … 

Plåt reglar 120 (h= 2,5 m) st 33 … … 

Plåt reglar 145 (h= 2,5 m) st 17 … … 

Tabell 4. Några av materielmängderna från Bjärkegården 

 

 

Figur 7. Netto-och inköpt mängd av gips.  
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Figur 7 visar att man köpte in 125 st. (2625 kg) d.v.s. ca 23 procent gipsskivor mer än vad 

man fick från ritningar. Hur mycket spill det blev och hur stort överskottet var är dock oklart 

på grund av att det inte finns någon data. Samtidigt kan man se i figur 8 att det är mer 

osorterat avfall med gips samt figur 9 som visar att det uppkom mer avfall under gipsning 

vilket förklarar att det mesta av 125 st. gipsskivor blev till materialspill. 

 

5.2 Avfallsmängder 

Bälinge Återvinningscentral har inte information om hur mycket avfall som kom från 

Bjärkegården. Därför hämtades avfallsmängder istället från fakturor från avfallstransportören. 

De fakturor som granskades omfattade från ombyggnadstarten till färdigställandesskedet 

vilket är syftet med den här rapporten. På grund av platsbrist sorterades inte avfall på 

arbetsplatsen vilket gör att det inte går att lista ut vilka typer av avfall och hur stora mängder 

av dessa som fanns i containern. Avfallsanläggningen har inte heller någon data om vad som 

fanns i avfallet. Klarlagt är att det mesta av materialspillet var från drifttillskott till exempel 

spill vid måttanpassning. Avfallet fördelas istället in i två olika typer. Osorterat avfall där gips 

ej ingår och osorterat avfall med gips. Utifrån figuren 8 nedan kan man se att det är mer 

osorterat avfall med gips vilket också tyder på att mer spill uppkom under gipsning. Figur 8 

nedan visar totala avfallsmängder från Bjärkegården.  

 

Figur 8. Illustrerar totala avfallsmängder från Bjärkegården. 

 

5.2.1 När är avfallsfraktioner störst? 

Ombyggnadsarbetet startade den 1 oktober 2014. I arbetet ingick endast innerväggar och 

inredningsdelar. Därför är det inte möjligt att jämföra med avfall från en ny 

bostadsproduktion där grunden, stomme samt stomkompletteringar ingår. Det är även svårt att 

gissa hur mycket avfall som skulle ha uppstått om detta bygge hade varit en ny produktion. 
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Däremot stämmer det med vad de intervjuade personerna (arbetsledaren och snickare) som 

delade uppfattningen om när genererat avfall är störst d.v.s. under gipsning. Nedan i figur 8 

visas när tömningarna skedde samt avfallsmängder. 

 

 

Figur 9. Illustrerar avfallsmängder i olika skeden under ombyggnadsproduktionen. Datumet 

redogör för när tömningen skedde. Tiden gäller från den 7 oktober 2014 till den 11 mars 

2015. Dessa värden kunde fås efter granskning av fakturorna från transportsförtaget. 

Figur 9 visar att tömningarna skedde varje vecka under produktionen. Det stod inte vikten för 

den 11 oktober i fakturan utan bara kostnaden. Därför uppskattades vikten till 0,6 ton 

osorterat avfall med hjälp av dess kostnad. Den gröna rutan visar under vilken period gipsning 

förekom och det var osorterat avfall med gips. Under denna period är också uppkomna 

avfallsmängder störst. Innan gipsningen påbörjades var avfallsmängderna påtagligt mindre. 

Vilka typer av avfall som uppkom är dock oklart på grund av att det inte gjordes någon 

statistik. Efter gipsningen är det förmodligen emballagematerialet som blev till mest avfall. 

Siffrorna visar att det är stora mängder av förpackningsmaterial med tanke på dessa vikter, 

eftersom förpackningsmaterialet såsom plast och wellpapp inte väger mycket. 

 

5.3 Orsaker till materialspill 

Innan sammanställning av intervjuer angående ombyggnadsprojektet i Sollebrunn med 

anställda från det medverkande företaget påbörjades, beskrevs olika orsaker till uppkomst av 

materialspill med hjälp av kurslitteratur och tidigare undersökningar. De huvudsakliga 

orsakerna till materialspill är drifttillskott som omfattar materialspill som uppkommer på 

arbetsplatsen under produktionsskedet t ex kapspill och arbetsplatstillskottet som uppstår vid t 

ex lagringsskador där varor inte är lämpligt eller dåligt förpackade. Vid interntransporter till 

exempel kranlyft eller materialhantering på inbyggnadstället kan materialet skada ytterligare 

vilket senare blir till spill.  
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Efter intervjuer visar det sig att orsaker till uppkomst av materialspill på Bjärkegården beror 

på tidsbrist, standard materiallängder som man måste kapa bort för att anpassa dessa i 

inbyggnadstället, byggmetod samt stressig arbetsmiljö på arbetsplatsen. Detta stämmer delvis 

med teorier. 

5.4 Kostnader och påverkan 

Datum/ 

tömning 

Typ av avfall Vikt 

(ton) 

Avfallskostnad 

EX Moms 

Transport/hyror 

EX Moms 

Total (kr) 

07-okt Osorterad ej gips 0,7 938 2285 3223 

11-okt Osorterad ej gips 0,6 850 1150 2000 

14-okt Osorterad ej gips 0,74 991,60 1 223,4 2215 

20-okt Osorterad ej gips 1,56 2 090,40 2 247,60 4338 

03-nov Osorterad ej gips 1,16 1 554,40 1 363,6 2918 

13-nov Osorterad ej gips 1,56 2 090,40 1 497,60 3588 

04-dec Osorterad ej gips 0,74 991,60 1 598,40 2590 

19-dec Osorterad med gips 1,22 2 000,80 1 850,20 3851 

12-jan Osorterad med gips 1,84 3 017,60 2 151,40 5169 

14-jan Osorterad med gips 0,84 1 377,60 1 622,40 3000 

22-jan Osorterad med gips 1,24 2 033,60 2 833,40 4867 

03-feb Osorterad med gips 2,18 3 575,20 1 868,80 5444 

10-feb Osorterad med gips 1,04 1 705,60 1 401,40 3107 

19-feb Osorterad med gips 1,22 2 000,8 1 850,2 3851 

27-feb Osorterad ej gips 0,84 1 125,60 1 256,4 2382 

06-mar Osorterad ej gips 0,62 830,80 1 183,20 2014 

11-mar Osorterad ej gips 0,94 1 256,60 993,40 2550 

17 töm. Summa 19,04 29 880,60 27 226,40 57 107 

Tabell 5. Totala kostnaden för avfall och transport från Bjärkegården. 

På grund av trånga byggytor sorterades inte avfall på arbetsplatsen. Totala avfallsmängder 

från Bjärkegården är 19,04 ton blandadavfall under tiden 7 okt till 11 mars. Totala kostnaden 

för avfall, utsättning, tömning och hyran för containers under denna period ligger på ca 57000 

kr exkl. 25 % moms enligt tabell 5. Om inköpskostnad, administrationskostnader, 



 

Minska materialspillmängden på bygget- Bostadsproduktion, Nr 1/2015 

 

27 

hanteringskostnader för restprodukter och avfall medräknades, skulle hela summan vara 

mycket större än 57107 kr. Möjligheten att beräkna dessa faktorer finns inte i detta 

byggprojekt.  

Hur mycket detta avfall påverkar miljön är svårt att beräkna, eftersom avfallet sorteras på 

återvinningscentralen det där inte finns någon information om typer av avfall. Man kan dock 

fastslå att 19,04 ton osorterat avfall vilket är ca 65 ton CO2 (19,04*3,39, se tabell 2), 

utsläppen från transporter där avståndet mellan arbetsplatsen och återvinningsanläggning är ca 

6 mil, materialinkörning till arbetsplatsen, transport för återlämning av överskottsmaterial 

samt sortering på återvinningscentralen och återvinningsprocessen skulle påverka miljön en 

hel del.  

Om avfallet sorteras på arbetsplatsen skulle det säkerligen minimera både miljöbelastningar 

och kostnader. Att kunna sortera byggavfall på arbetsplatsen beror inte bara på platsbrist utan 

delvis på inställning från företagsledning. Yrkesarbetarna på Ericsons Bygg AB har fått 

information om källsortering och det är upp till ledningen att se till att det fullföljs. Det 

handlar också om god planering i tidiga skeden om hur man skall jobba med avfallsfraktioner. 

Detta visar sig genom intervjuer. 

 

5.5 Åtgärder 

Syftet med den här rapporten är bland annat att få fram åtgärder för hur materialspill från 

bostadsproduktion kan minimeras. De olika åtgärderna som föreslås i det här arbetet relaterar 

till avfallshierarkins första punkt. Avfallshierarkin som tidigare diskuterats, innehåller fem 

olika punkter där ordningen är att avfallet förebyggs, återanvänds, återvinns och lämnas till 

deponi. Enligt ordningen i avfallshierarkin skall man i första hand arbeta med förebyggande 

åtgärder så att materialspill inte uppstår. För att förebygga materialspills uppkomst finns olika 

lösningar som kan vidtas. Vilka av de åtgärderna som är effektiva eller värda att satsa på är 

dock inte uppenbart. Det krävs undersökningar för att fastlå att en viss åtgärd är lönsammare 

än andra. Vilka åtgärder man skall satsa på är beroende bland annat av olika faktorer såsom 

beställare, företag och byggkaraktär. Men de olika åtgärderna som vidtas bör både minimera 

eller förhindra uppkomst av spillmängder samt att dessa inte skall frambringa problem vid 

användning i produktion.  

Litteraturundersökningar visar att största delen av förebyggande medel till materialspill finns 

redan i projekteringsskedet där man borde undersöka möjligheterna bland annat till att 

utforma byggnaden efter materialets standardmått, val av konstruktion och val av 

byggmaterial där antingen prefabricerade eller konfektionerade lösningar kunde användas. 

Även under produktionsskedet finns olika lösningar till exempel just in time leveranser där 

varor levereras just in time vilket gör att lagringsskador och interntransporter minimeras. 

Detta minimerar också risken för att materialspill uppkommer. Andra aspekter som bättre 

planering och materialhantering, bättre förpackningar, informationsbyte, bättre 

kommunikation, engagemang, beräkningsverktyg som 3D modeller samt byggmetoder är 

också förebyggande åtgärder mot materialspillet. 

Byggprojektet som studeras för denna rapport är en ombyggnad som gör att vissa åtgärder 

såsom utformning av byggnader, val av konstruktion inte kan genomföras. Sedan arbetar 

företaget inte med 3D modeller varför denna beräkningsmetod kan uteslutas. Däremot 

poängterar byggherren (Ulf-Göran) att mer tid för planering, bättre arbetsberedning samt 
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prefabricerad eller måttanpassade material skall vara möjliga lösningar till förebyggande av 

materialspill. Detta kräver att man projekterar noggrant innan man tar fram entreprenadformer 

eller lägger anbud till beställaren, eftersom dessa lösningar ofta kräver högre kostnader vilket 

kan påverka kontraktssumman eller entreprenadsumman. En väletablerad organisation samt 

att yrkesarbetarna får chansen att vara med i planeringen så att de vet mer om vad som 

kommer att hända under produktionen är även ett viktigt medel för att förhindra 

materialspillet. För att stoppa stölder på arbetsplatsen i Bjärkegården monterades larm och en 

del av materialet förvarades inomhus. Att lagra materialet inne innebär minimering av 

materialskador till exempel från väder. 

Under gipsningen uppkommer en hel del spill på grund av att materialet inte är måttanpassat 

och det var då mest yrkesarbetare på byggarbetsplatsen. Efter intervjun med arbetsledaren och 

snickaren samt enligt figur 9 (se även tabell 5) visar det sig att avfallet som uppkommer är 

störst vid slutet av en entreprenad dvs. inredningsskedet, detta för att allt ömtåligt som 

kommer är väl emballerat och avfallet består till stora delar av emballagematerial. Planering 

och byggmetoden samt medverkande aktörer som leverantör och arbetsledare påverkar väldigt 

mycket hur mycket avfallsmängderna kommer att bli. För att minimera emballageavfall kan 

företagen ställa krav på leverantörerna angående vilka material som skall användas för 

förpackningar och hur detta skall förpackas. Nackdelen med den här lösningen är att 

kostnader kan bli högre.  

Om man har kunskap om under vilket skede som den största mängden avfall uppkommer, 

vilka materialspill som uppstår, dess kostnader och miljöpåverkan finns det en möjlighet att 

införa möjliga förbättringsåtgärder i de kommande eller andra projekten.  
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6. Diskussion 

Resultat visar att det uppkommer en hel del materialspill från bostadsproduktion. Vilka typer 

av materialspill som uppstår kan variera stort på olika byggmetoder och typ av byggnad. 

Resultat kan dock vara annorlunda om det är en nyproduktion med större byggnad och rörligt 

pris. Ericson Bygg AB och Bälinge Återvinningscentral har inte några data över olika typer 

av avfallsmängder vilket gör undersökningsarbetet svårare att ge ett gott resultat. Därför går 

det inte att jämföras mellan resultat från Bjärkegården och figur 5 som visar olika typer av 

materialspill och emballagematerial som uppkommer vid nyproduktion.  

Materialspill uppkommer redan från projekteringsskede till färdigställande av produktion. 

Detta påverkar beställaren ekonomiskt och belastar miljön. Under platsbesöket observerades 

med förvåning att det inte fanns så mycket byggnadsmaterialspill i containern. Det var mest 

emballagesmaterial såsom plast och wellpapp. Även gips, isolering och konstruktionsmaterial 

fanns men det var inte stora mängder. Det berodde delvis på att det var en ombyggnation och 

totalt levererade materielmängder till arbetsplatsen var inte lika stora som vid nyproduktion. 

Samtidigt visade det sig efter genomgång av fakturor att man slösade onödig tid och pengar 

på materialspill. Förpackningsmaterialet väger inte mycket och man kan anse att det uppkom 

ganska mycket avfall från Bjärkegården med tanke på att det var en ombyggnation med 

endast 11 stycken lägenheter.  

Det finns många olika åtgärder som tidigare diskuterats för att förhindra uppkomst av 

materialspill. Efter litteraturundersökningar och intervjuer är det tydligt att mesta av 

åtgärderna finns i början av byggprocessen. De förbättringsåtgärder som beskrevs under 

litteraturundersökningen och intervjuer kan dock inte införas i alla byggprojekt. Eftersom det 

skiljer sig mellan olika byggprojekt i form av byggnadsstorlek, placering, arbetsplatsstorlek 

och företagsstorlek. Vilka åtgärder som skall införas får företaget och beställaren bestämma. 

Möjliga lösningar för att minimera emballageavfall och hjälputrusningsmaterial är att 

materialtillverkaren i detta fall leverantören använder material som kan återanvändas. Men 

frågan är hur mycket detta gynnar inblandade aktörer? Kan företaget tänka sig att betala mer 

för detta? Kan detta fungera tillräcklig bra i praktiken? Genom intervjuer med yrkesarbetare 

och ledning på företaget visar det sig att det är stressigt på byggarbetsplatsen. Då kan det vara 

svårt att tänka till om materialet är återanvändbart eller inte. Det kostar, tar plats och tid för 

lagring och hantering av material som skall användas i nästa byggprojekt. Fördelen med bättre 

förpackningsmodul och återanvändbara material är att skadat material kan minimeras under 

transporter. Mindre skadat material leder förhoppningsvis till mindre miljöpåverkan och lägre 

kostnad.  

I trånga arbetsplatser kan just in time leveranser eller konfektionerade lösningar vara en 

möjlig åtgärd. Dessa lösningar kan dock kosta mer. Samtidigt det kan vara lönsamt i 

slutänden då det uppstår mindre materialspill. Under projekteringsskedet kan man till exempel 

använda åtgärder som utformning av byggnaden till standardmått och val av konstruktion. 

Samtidigt kan det finnas många frågor avseende dessa åtgärder. Ett exempel är om byggnaden 

utformas med materials standardmått eller en viss typ av konstruktion, kan det finnas risk att 

byggnadens estetik försvinner. Man kan fråga sig vilket som är viktigast; minska materialspill 

eller en byggnads utseende? Då är det viktigt att se på helhetsperspektivet. Att lagra rätt på 

arbetsplatsen är också viktigt. Om det finns möjligheter skall man dock undvika att lagra 

material längre tid på arbetsplatsen. Eftersom det finns risk för fukt och mögelproblem.  Det 

är osäkert kring vilka åtgärder som är effektivast och värda att satsa på. Man skall dock 

undvika åtgärder där vinsterna är osäkra. De åtgärder som fungerar bra i större byggnader 
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kanske inte passar bäst i mindre byggnader. Därför bör företaget och beställaren som till 

exempel kommunen göra en förstudie och utredning kring detta innan bygget startar igång 

med erfarna personer inom detta område till exempel platschef eller arbetsledare.  

Efter intervjuerna uppfattas det som om större byggföretag har bättre kapaciteter för att 

förebygga materialspill än mindre byggföretag. Uppfattningen är att de stora byggföretagen 

har bättre resurser i form av personal och ekonomi för att införa åtgärder. Förbättringsarbetet 

kostar pengar och detta gör att för små företag där det inte finns tillräckliga resurser, kan det 

vara svårt att införa några åtgärder. Det finns risk att åtgärder skulle vara olönsamt för både 

företag och kunder även om miljöbelastningen minimeras. Innebär det då att större 

byggföretag har större ansvar och små företag skall strunta i att minimera materialspill? Nej, 

alla har lika ansvar och i det här fallet finns det olika möjligheter för alla företag att arbeta i 

sina gränser. Detta innebär att åtgärder som införs kan skilja avsevärt mellan stora och små 

företag. 

 

Den frågan man ställde efter undersökning av avfallsmängder och data från det medverkande 

företaget är hur mycket har yrkesarbetarna, både från företaget och underentreprenörer, 

kunskap om byggnadsmaterial, materialspill, dess kostnader och miljöpåverkan. Eftersom 

spill även uppkommer på grund av arbetsmetod och yrkesarbetarnas skicklighet. Det är inte 

säkert att de har god kunskap om detta ämne. En lösning i det här fallet kan vara att ha ett 

möte eller utbildning med dem och regelbundet diskutera hur materialspillsmängder kan 

minimeras. En annan lösning kan vara belöningssystem. Till exempel om det uppstår mindre 

spill skall de belönas. Detta kan höja prestationen. Pengar som skulle ha gått till avfalls-

hantering och kostnader går istället till yrkesarbetarna och tjänstemännen. Det blir en win-win 

situation för alla. Samtidigt finns det nackdelar med systemet. Om alla får belöning kan de 

som verkligen arbetar med att minska spill känna sig orättvis behandlade. Och det kan vara 

svårt att veta vilka som arbeta eller inte för att förhindra uppkomst av spill.  

Driftchefen på Bälinge återvinningscentral menade att man i byggbranschen är dåliga på att 

sortera avfall på arbetsplatsen. Blandat avfall påverkar både ekonomi och miljö. Priset mellan 

osorterat och sorterat avfall skiljer sig inte mycket enligt tabell 3. Då finns det risk att 

byggföretag kan strunta i att sortera avfall på arbetsplatsen. Samhället har också ansvar om att 

minimera miljöpåverkan från byggavfall. En lösning som kan vara effektivt är att både 

kommunal och privata avfallsanläggningar höjer priset på osorterat avfall och minskar priset 

på sorterat avfall eller byggföretagen får betalt från anläggningen om det är sorterat 

byggavfall. På så sätt kan byggföretaget arbeta bättre med källsortering och miljöbelastning 

från byggsektorn kan minimeras samt pengar sparas. Problemet är att på vissa 

byggarbetsplatser sorteras inte avfall på grund av trånga arbetsplatsytor. Att sortera avfall på 

arbetsplatsen kostar också i form av avfallshantering, hyra, transport och utsättning. Detta kan 

vara nackdel för byggföretag som inte bygger så mycket. Samtidigt finns det där en möjlighet 

för byggföretaget att använda prefabricerade lösningar eller måttanpassat så att det 

uppkommer mindre avfall. Möjligheter till hur avfallshanteringen kommer att ske på 

arbetsplatsen bör dock planeras och undersökas redan i tidigt skede av projektet.   

Det finns hinder såsom tidsbrist och engagemang för att införa åtgärder. Det visar både 

litteraturundersökning och intervjuer. Går det att minimera materialspill då? Min uppfattning 

är att noll materialspill är omöjligt. Men om beställaren och företaget har ambition finns det 

tillräckliga möjligheter för att minimera spillmängder. Beställaren bör ställa krav till exempel 

att man skall insamla avfalldata från en ny bostadsproduktion och denna information kan 

användas i till exempel kommande byggprojekt för att nå ett bättre resultat. Om insamling av 

avfalldata inte genomförs är det svårt att veta hur mycket material man blir av med.  
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Resultat av förbättringsåtgärderna kan troligen inte synas inom ett eller två år, eftersom i 

förbättringsarbetet bör man tänka på längre sikt. Detta kräver både mycket förberedande 

arbete och pengar. Det kräver även att alla inblandade aktörer engagerar sig i alla 

planeringsprocesser för att alla ska jobba åt samma håll. I slutända skall det vara lönsamt för 

både företag och beställaren ekonomiskt samtidigt som miljöbelastningen minskar. Detta 

förbättringsarbete skulle även uppfylla de miljömål både från Miljöbalken, Naturvårdsverket 

och Ericsons Bygg AB som går ut på att kommande generationer skall få en hälsosam och 

god miljö som dagens.  

 

 

7. Slutsats 

Fallstudien från byggprojektet i Sollebrunn visar att det uppkommer en hel del materialspill 

från bostadsproduktion. Vilka typer av materialspill som uppstod är dock oklart på grund av 

brister på information. Orsakerna till uppkomst av materialspill vid detta bygge är bland annat 

tidsbrist och att man köper in material som är standardlängder. Detta leder till att man måste 

kapa bort en viss längd för att sedan anpassas i inbyggnadsstället. Materialspill såsom avfall 

påverkar kunden och byggföretaget ekonomiskt. Detta belastar även miljön. Det finns möjliga 

lösningar för att förhindra materialspill eller minimeras materialspillmängder. Åtgärder som 

kan införas är till exempel att beställa konfektionerat material, just-in-time leveranser eller 

prefabricerad byggelement vid trånga arbetsytor. För att åtgärderna skall vara effektivt, är det 

dock viktigt att göra en fallstudie innan man skall införa en viss åtgärd samt planera noga 

innan och under produktionsprocessen. Det finns dock några hinder som till exempel 

uppfattning om att byggbranschen är konservativ och ett visst bygge är unikt. Det är inte 

heller klart hur mycket förbättringsarbetet kommer att gynna för slutkunden. Men samtidigt 

går det att minimera materialspillmängder om det finns vilja och rätt inställning inom 

företagsledning. Om materialspillmängder minskar på bygget kan det gynna för kunden, 

byggföretagen samt miljön.  
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8. Fortsatta studier 

Under arbetets gång har jag upptäckt några områden som jag tycker är intressant att studera 

vidare. Detta fördjupades inte i den här rapporten på grund av begränsningarna (se s.2). 

Följande punkter kanske är intressanta för dig som vill skriva ditt examenarbete angående 

materialspill.  

1. Skillnaden mellan uppkomst av materialspill vid fast och rörligt pris. 

2. Undersöka lönsamheten att lagra överskottsmaterial för nästa byggprojekt. 

3. Minska materialspill genom att byggprojektera till standardmått. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor, Byggmästare 

1. Vad har du för bakgrund inom byggbranschen?  

 

2. Vad slänger man mest idag på arbetsplatsen?  
 

3. Vilka orsaker tror du är uppkomst till materialspillet? 

 

4. Vad påverkar detta mest? 

 

5. Får ni betalt när ni kastar ett visst material som stål, plåt m.m.? 

 

6. Har ni statistik på hur mycket ni slänger? Tror du att det går att göra?  

 

7. Tror du att man kan minska materialspillet? I så fall hur? 

 

8. Tror du att det finns några hinder för att minska materialspillet? 

 

9.  Har ni några miljömål inom Ericsons Bygg? 

 

10. Hur jobbar ni för att uppnå ert miljömål? 

 

11. Tror du att det kan skilja mellan stora och små företag när det gäller materialspillet? 

 

12. Tror du att det kan skilja mellan löpande eller fast pris när det gäller materialspillet? 

 

13. Tror du att det kan skilja mellan olika entreprenadformer när det gäller materialspillet? 

 

14. Tror du att det kan skilja mellan olika byggnader när det gäller materialspillet? 

 

15. Hur sker städning på arbetsplatsen? (Bjärkegården) 

 

16. Hur sköter sig underentreprenörer när det gäller materialspillet.  

 

17. Betalar ni som entreprenör hela kostnaden för avfall? 
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Bilaga 2- Intervjufrågor, Arbetsledare 

1. Vad har du för bakgrund inom byggbranschen? 

 

2. Vad slänger man mest idag på arbetsplatsen?  

 

3. Vilka anledningar tror du är uppkomst till materialspill?  

 

4. I vilket skede är det mest avfall? Varför? 

 

5. Sorterar ni avfall på arbetsplatsen? Varför? Varför inte? 

 

6. Hur ofta sker tömningen? Är det ni som bestämmer när det ska ske? 

 

7. Tror du att man kan minska materialspill? I så fall hur? 

 

8. Tror du att det finns några hinder för att minska materialspillet? 

 

9.  Tror du att era leverantörer kan påverka materialspillet? Hur? 

 

10.  Tror du att det kan skilja mellan stora och små företag när det gäller materialspillet? 

 

11. Tror du att det kan skilja mellan löpande eller fast pris när det gäller materialspillet? 

 

12. Tror du att det kan skilja mellan olika entreprenadformer när det gäller materialspillet? 

 

13. Tror du att det kan skilja mellan olika byggnader när det gäller materialspillet? 

 

14. Hur hanterar ni överskottsmaterial? 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor, snickare  

1. Vad har du för bakgrund inom byggbranschen? 

 

2. Vad slänger man mest idag på arbetsplatsen? 

 

3. Vilka orsaker tror du är uppkomst till materialspill på arbetsplatsen? 

 

4. I vilket skede är det mest avfall? Varför? 

 

5. Får ni information om hur ni ska källsortera materialspillet? 

 

6. Tror du att man kan minimera materialspillet? Hur? 

 

7. Tycker du att arbetarna också har ett ansvar för att minska materialspillet? 

 

8. Gör det jobbet svårare i sig? 
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Bilaga 4 - Intervjufrågor, driftchef på Bälinge Återvinningscentral  

1. Vilken roll har du i företaget?  

 

Kan du berätta lite om ert företag? 

 

2. I vilket skede i bygget kommer mest avfall? 

 

3. Hur hanterar ni avfallet? 

 

4. Hur sköter byggbranschen det idag när det gäller källsortering? 

 

5. Har ni statistik över hur mycket ett byggföretag slänger? T.ex. Ericsons Bygg? 

 

6. Är det positivt eller negativt för er om materialspillet från byggbranschen minimerar? 
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Bilaga 5- Avfallsfraktion från  Bjärkegården 
 

 



vi 

 

Bilaga 6 - Avfall prislista från Bälinge Återvinningscentral 

 

 

 

 



vii 

 

Bilaga 7- Arbetsplatsen på Bjärkegården 
 



viii 

 

Bilaga 8 – Obehandlat träavfallstation på Bälinge återvinningscentral 

 

 

 

 

 

 




