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Sammanfattning
Uppdraget bakom denna rapport var att genom en litteraturstudie av pågående och nyligen
avslutade projekt tillhandahålla en samlad bild över faktorer som på olika sätt hindrar/bromsar
användning av återvunna material i konstruktion och anläggning.
Ett tjugotal forskningsrapporter har gåtts igenom och summerats. Fyra kategorier av hinder har
identifierats i processen, 1) praktiska hinder på plats såsom ”dåliga bygglogistikförutsättningar” 2)
uppdragsrelaterade hinder: ”exempelvis svag kravbild från beställare” 3) Marknadsförutsättningar,
exempelvis att ”marknadens drivkrafter motverkar användning av sekundära råvaror” 4) Hinder
relaterad till politisk vilja och helhetsyn, exempelvis ”Splittrat ansvar och kravbild i offentlig sektor,
avsaknad av helhetsperspektiv och fokus på hållbar resursanvändning”.
1

Dessa hinder samverkar. De praktiska hindren på plats för rivning,
omhändertagande och återbruk begränsas av faktorer som avgörs vid
upphandling. Upphandlingen är beroende av marknadsfaktorer som
aktörsamverkan och regelverk, vilka i sin tur är beroende på vad våra
myndigheter och folkvalda gör för prioriteringar.

Praktiska hinder
2

Uppdrags-relaterade
3

Marknadsförutsättningar
Av litteraturstudien framgår även att Mistras fleråriga program
Constructivate, vilket avslutas under året, inriktar sig på hinder av
kategorierna 1 och 2, i viss mån 3. Horizon 2020 projektet, HISER, där 4
Otillräcklig politisk vilja
och helhetssyn
Sverige också är representerade “Higher recovery of raw materials
from Construction and Demolition Waste” är också ett flerårigt projekt
som löper ut i år, 2019. Detta projekt riktar sig mot nivå 3 och 4 i modellen invid.

Bristen av politisk vilja och helhetssyn är anmärkningsvärd. En resurseﬀektiv byggsektor är
avgörande för att vi ska nå de globala målen. Hälften av Sveriges naturresursuttag går till att bygga
infrastruktur och städer. Resurseﬀektivitet har identifierats som det mål som påverkar flest andra
globala mål - fjorton av de sexton målen - och är sannolikt den faktor som ensamt är största
orsaken till den pågående artutrotningen [4]. Ska vi minska vårt fotavtryck från över 4 jordklot, och
åstadkomma ekonomi som verkligen är inom planetens gränser, är sekundära
konstruktionsmaterial en mycket lämplig startpunkt.
Resurseﬀektivtet inom byggnadssektorn är inte nytt, men ett mål bland andra. Dessutom tar
svenska studier och målsättningar i regel sin utgångspunkt i minimerad avfallsmängd, och inte
minimerat behov av naturresurser. Detta tenderar att snedvrida bilden av vilka åtgärder som krävs.
För att uppnå det senare krävs en omfattande aktörsamverkan. Åtgärderna för en byggsektor som
tillhandahåller städer och infrastruktur inom planetens gränser är långt större än vad industrisektorn
själv kan klara av och kräver att politiker och deras rådgivare får stöd med att förstå helhetsbilden.
Då infinner sig förhoppningsvis viljan också.
Litteraturstudien ger också vid handen att många goda exempel finns1 som kan engagera
nödvändiga aktörer i samhället runt verktyg som tar städer till nästa nivå av en cirkulär ekonomi.

1

Exempel ges i referenserna 2, 4, 8, 19
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Syfte
Upprätta en samlad bild över nuläget i Sverige vad gäller s.k. påverkansfaktorer, dvs.
faktorer som på olika sätt hindrar/bromsar användning av återvunna material i konstruktion
och anläggning. Fokus: Sverige, i första hand krossad betong (rivningsavfall) och
energiaskor, även om andra materialslag kan ingå.

Metod
Litteraturstudie över planerade, pågående och nyligen avslutade projekt.

Bakgrund
Mycket arbete görs och har gjorts i Sverige kring sekundära råmaterial, med avseende på
potential, hinder, miljörisker etc. En kartläggning över dessa aktiviteter, projekt, osv. är en
förutsättning för att a) få en aktuell bild över läget, b) inte uppfinna hjulet igen, c) hitta goda
(och dåliga) exempel, samt d) senare tydligt kunna beskriva och lyfta fram kunskapsbrist,
hinder och möjligheter för en ökad användning av sekundära råmaterial. Kartläggningen
omfattar planerad, pågående och avslutad forskning vid svenska forskningsinstitut,
universitet och högskolor, företag, myndigheter och branschorganisationer, kring faktorer
som påverkar användning av återvunna material i konstruktion och anläggning.
Genomförande, omfattningen och avgränsningen måste i detalj stämmas av mellan
kontaktpersonen och utföraren.
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Resultat och analys
Ett tjugotal forskningsrapporter har gåtts igenom och summerats. Fyra kategorier av hinder och
förutsättningar har identifierats i processen:

1)
2)
3)
4)

Praktiska hinder på plats
Uppdragsrelaterade hinder
Marknadsförutsättningar
Hinder relaterad till politisk vilja och helhetssyn

Summeringarna återges nedan och siﬀrorna refererar till rapporterna som ligger bakom
observationen i fråga.
1) Praktiska förutsättningar
• Dåliga bygglogistikförutsättningar [10]
• Brister i spårbarhet [8, 10]
• Brister i försörjningssystem och avsaknad av centrala upplag för krossning och
sortering [7]
2) Uppdrags och affärsmässiga förutsättningar - resurseffektivitet inte i uppdragsfokus
• Svag kravbild / helhetsbild / engagemang från byggherrar / beställare [5, 12, 13, 16,
20]
• LCA saknas ofta i anbud, vilket leder till felaktiga val [1]
• Avsaknad av standardiserade processer [10]
• Brister i aktörsamverkan och kvalitetssäkring [16, 18, 23]
3) Marknadsmässiga förutsättningar - drivkrafterna drar åt motsatt håll
• Kunskapsbrister kring totalkostnader bland annat i många oﬀentliga verksamheter. [5,
8, 13]
• Dåligt utnyttjande av befintlig kunskap och vunna erfarenheter [19]
• Incitament drar fel, exvis avfallsdirektivet, förbränningskostnad som är för låg [6, 8,
14,16].
• Lågt intresse och/eller stöd från myndigheter eller branschorganisationer för ökad
återvinning inom sektorn ger större hinder för att använda restprodukter [19]
• Tillförlitlig marknad saknas för sekundära råvaror. Men för närvarande motverkar
marknadens drivkrafter att sådana råvaror används av industrin [1]
• Osäkerheter i framtida policy förhindrar investeringar [14]
• Verktyg som värderar total hållbarhetspåverkan används inte [2, 8,11, 16]
• Nytt systemtänkande där alla aktörer engageras [8, 16]
• Institutionell kapacitet är låg [14, 16]
• Avsaknad av aktör som har ett tydligt ansvar och en helhetssyn på FoU inom
avfallsforskning [16, 19]
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•

Misstro till material och metoder från allmänhet och myndigheter [19]

4) Otillräcklig politisk vilja - bristande medvetenhet om betydelsen av resurseffektiva
städer
• Bristande medvetenhet och kunskap om betydelsen av att undvika ta ut nya
naturresurser, i synnerhet när det gäller resursförbrukningen för infrastruktur och städer.
[4, 9, 13]
• Splittrat ansvar och kravbild i oﬀentlig sektor ända upp till regerings- och EU-nivå samt
avsaknad av helhetsperspektiv och fokus på hållbar resursanvändning [1, 3, 16, 18,
20]
• Konflikt mellan giftfria kretslopp och resurseﬀektiva kretslopp, infrastruktur har lång
livslängd, när de återvinns får tillämpningen av begrepp som giftfritt eller kemikaliesäkert
stor betydelse för hur cirkulärt vårt samhälle defacto blir. [4,16]
• Eﬀektiv lagstiftning för produktion och användning saknas för att säkerställa en
medveten rörelse mot hållbarhet och resurseﬀektivitet [1, 16]
• Så länge miljökostnaderna för jungfruliga råvaror inte tillåts påverka priset på en vara blir
det ingen förändring [1]
Det är tydligt att dessa hinder samverkar, de praktiska hindren på plats vid rivning,
omhändertagande och återbruk begränsas av faktorer som avgörs vid upphandling.
Upphandlingen är i sin tur beroende av marknadsfaktorer som aktörsamverkan och regelverk, vilka i
sin tur är beroende på vad våra myndigheter och folkvalda gör för prioriteringar.
Av litteraturstudien framgår även att Mistras fleråriga program Constructivate, som avslutas under
året inriktar sig på hinder av kategorierna 1 och 2, i viss mån 3. Horizon 2020 projektet, HISER, där
Sverige också är representerade “Higher recovery of raw materials from Construction and
Demolition Waste” är också ett flerårigt projekt som löper ut i år, 2019. Detta projekt riktar sig mot
nivå 3 och 4 ovan.
Bristen på politisk vilja och helhetssyn är
anmärkningsvärd. En resurseﬀektiv byggsektor
är avgörande för att vi ska nå de globala
målen. Hälften av Sveriges naturresursuttag
går till att bygga infrastruktur och städer.
Resurseﬀektivitet har identifierats som det mål
som påverkar flest andra globala mål - fjorton
av de sexton målen - och är sannolikt den
faktor som ensamt är största orsaken till den
pågående artutrotningen [4]. Ska vi minska
vårt fotavtryck från över 4 jordklot, och
åstadkomma ekonomi som verkligen är inom
planetens gränser, är sekundära
konstruktionsmaterial en mycket lämplig
startpunkt.

Resursflöden miljoner ton per år i Sverige
Resursuttag

Material
förbrukning

Byggsektorn står för
hälften av resursuttaget
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Samhälls- Hushållsavfall
avfall

och en tredjedel av
avfallsmängden
Källa [4]
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Resurseﬀektivtet inom byggnads sektorn är inte nytt, men ett mål bland andra. Dessutom tar
svenska studier och målsättningar princip undantagslöst sin utgångspunkt i minimerad
avfallsmängd, och inte minimerat behov av naturresurser. Detta tenderar att snedvrida bilden av
vilka åtgärder som krävs. För att uppnå det senare krävs en omfattande aktörsamverkan.
Åtgärderna för en byggsektor som tillhandahåller städer och infrastruktur inom planetens gränser är
långt större än vad industrisektorn själv kan klara av och kräver att politiker och deras rådgivare får
stöd med att förstå hur helhetsbilden. Då infinner sig förhoppningsvis viljan också.
Litteraturstudien ger också vid handen att många goda exempel finns2 som kan engagera
nödvändiga aktörer i samhället runt verktyg som tar städer till nästa nivå av en cirkulär ekonomi.

Grön design som förebygger behov av nya
resursuttag
Kvalitetssäkring
Målmedveten aktörsamverkan
Marknadsförutsättningar som
gynnar sekundära material
Livscykelanalyser med systemperspektiv
Stadsplanering optimerar urban metabolism även under konstruktionsfasen
Kunskap om resursflöden - inte bara avfallsflöden
Kunskap om byggsektorns och städers betydelse
för hållbar utveckling - även hos politiker och
offentlig förvaltning
Modell för byggsektor som verkar inom planetens gränser, vidareutveckling av [1]
1. Byggsektorns förutsättningar för cirkulär ekonom förtjänar större fokus från politiker och
oﬀentlig förvaltning
2. Fokuset behöver skifta från ensidig avfallsminimering till minimering av behov av nya
naturresurser
3. Frågan är större än byggsektorn, kräver att aktörsamverkan sker målmedvetet för att minimera
stadens totala fotavtryck, inte bara i drift utan under konstruktionsfasen. Det förutsätter att
modeller som värderar total hållbarhetspåverkan används.
2

Exempel ges i referenserna 2, 4, 8, 19
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Rapportutdrag och summeringar
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Rapportutdrag och summeringar
#1 Smuk mfl 2014 Dagens varor är morgondagens resurser Mistra
Summering
• Splittrat ansvar ända upp i regeringen och avsaknad av fokus på hållbar resursanvändning
• Så länge miljökostnaderna för jungfruliga råvaror inte tillåts påverka priset på en vara blir det
ingen förändring
• Grundläggande materialkunskap är av stor betydelse för all forskning kring återvinning, annars
kan man inte skilja mellan riskfri och riskfylld användning eller välja de mest resurseﬀektiva
lösningarna. För att säkerställa att ny teknik medverkar till en hållbar utveckling bör
livscykelanalyser göras
• Om marknaden för sekundära råvaror ska bli eﬀektiv måste dagens osäkerhet om kvalitet,
tillgång och efterfrågan undanröjas

Ur rapporten, sid 8
Att sluta cirkeln och utveckla en kretsloppsekonomi är endast möjligt om det finns en
tillförlitlig marknad för sekundära råvaror. Men för närvarande motverkar marknadens
drivkrafter att sådana råvaror används av industrin. Detta är en viktig slutsats i den
syntesrapport som förenar slutsatserna från de sju industriprojekten i Mistra Closing the
Loop.
Eﬀektiv lagstiftning behövs. Exempelvis konsaterar Green Plasticsprojektet att termer som
bioplast och nedbrytbarhet ofta missbrukas, vilket gör det svårt att utveckla en eﬀektiv
lagstiftning och stimulera en hållbar utveckling av branschen. EUkommissionens
strategiska dokument främjar användning av biobaserade produkter och konsumenterna
visar intresse för att använda förnybara resurser, men det behövs eﬀektiv lagstiftning för
produktion och användning av gröna plaster för att säkerställa en medveten rörelse mot
hållbarhet och resurseﬀektivitet. Det gällande avfallsdirektivet är enligt MEMIMAN endast
inriktat på metaller. För andra material, som plast, finns inga sådana system trots att de
också belastar miljön. Det leder till en in eﬀektiv insamling, vilket i sin tur omöjliggör vidare
bearbetning och produktion av säljbara sekundära material.
Sid 10
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Realize påpekar också att samhällsaktiviteter relaterade till materialresurser inte får tillräcklig
upp märksamhet. Till exempel har energisektorn egen minister och eget departement,
medan ansvaret
för material är splittrat och har betydligt mindre resurser, bland annat när det gäller
forskning och utveckling.
Så länge miljökostnaderna för jungfruliga råvaror inte tillåts påverka priset på en vara blir det
ingen förändring. Ett exempel är den process som Slag 2 Cement har utvecklat och som
innebär att ut släppen av växthusgaser minskar och naturresurser sparas. Men den kan
ändå inte konkurrera eko nomiskt med traditionell cementproduktion. En betydande ökning
av utsläppskostnaderna krävs för att göra den nya miljövänliga processen lönsam. Ännu
ett exempel på hindrande regler är ett lagkrav att ta upp mangan på EU:s lista över farliga
ämnen. Detta begränsar möjligheten att ersätta kalksten med slagg vid cementtillverkning,
eftersom manganhalten är högre i masugnsslagg än i kalksten. Skälet till detta krav är inte
klart, eftersom mangan varken är farligt för miljön eller försämrar cementen.
Sid 11
Om marknaden för sekundära råvaror ska bli eﬀektiv måste dagens osäkerhet om kvalitet,
tillgång och efterfrågan undanröjas… Det bör också utvärderas ifall materialet kommer från
processer och produkter som är hållbara eller inte, exempelvis om de innehåller farliga
ämnen. Ohållbara processer och det avfall de genererar måste fasas ut ur kretsloppet.
Detta understryker att minskad användning av farliga ämnen är viktigt för att främja
återvinning.
Grundläggande materialkunskap är av stor betydelse för all forskning kring återvinning,
annars
kan man inte skilja mellan riskfri och riskfylld användning eller välja de mest resurseﬀektiva
lös ningarna. Detta problem har noterats av alla projekt i programmet, men allra mest av
Waste 2 Design, där flera designers inte kunde arbeta utan stöd av specialister inom
materialkunskap.
Först när kunskapen om tillgängliga resurser kombineras med grundläggande
materialkunskap kan hållbara tekniska lösningar för resurseﬀektiv återvinning utvecklas. För
att säkerställa att ny teknik medverkar till en hållbar utveckling bör livscykelanalyser göras,
så man vet på vilket sätt dessa lösningar bidrar till den cirkulära metabolismen av material
och materialbevarande – det vill säga återvinning och återanvändning.
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#2 JK Musango, Urban Metabolism For Resource-eﬃcient Cities:
From Theory To Implementation, Sustainability Institute/UN
Environment
Summering
• Eﬀektiva metoder för att skifta stads- och infrastrukturbyggandet från linjärt till cirkulär
resursanvändning finns, och räknas upp i rapporten, men används inte i
stadsplaneringen på nationell eller kommunal nivå.
Ur rapporten, sid 17, ﬀ
The various methods of urban metabolism assessment provide diﬀerent outputs for
understanding the city. Aggregate accounting approaches, often not following strict
adherence to a method, may provide insight into the drivers of a city’s metabolism,
improving the ability to predict resource consumption levels. Accounting methods may
also provide direct quantifications of resource consumption, with policy suggestions or
targeted recommendations for reducing consumption or increasing access to specific
resources. Simulation approaches may provide specific behavioural and technical
recommendations. Life cycle analyses of infrastructure systems may oﬀer comparisons of
the relative environmental consequences of current or proposed resource-eﬃciency initiatives. Some examples of resource flow, infrastructure or policy recommendations that have
emerged from urban metabolism assessment approaches include:
An economy-wide material flow analysis of Paris (Barles, 2009), conducted at multiple
scales, shows higher consumption of food and goods in the city center and higher
consumption of fossil fuels and construction materials in the sprawling suburban areas
surrounding the city. Recommendations include creating new public policies surrounding
waste management to reduce construction material imports, and strengthen- ing ties
between urban and agricultural policies to make use of local fertilizers and increase local
food production.
• An emergy study of Macao (Lei et al., 2016) identifies large energy and water inflows,
noting that heat dissipation – due to waste incineration as the predominant solid waste
management strategy – is the largest contributor to energy loss; Lei and colleagues
recommend capturing and reusing this available heat energy, possibly for local electricity
generation. They further recommend inclusion of waste reduction strategies to avoid poor
environmental emissions from incineration. As water is the scarcest resource, reducing its
inflows into the city through demand management initiatives is recommended.
• A substance flow analysis of copper inflows, stocks and outflows in Stockholm
(Amneklev et al., 2016) traces the use of copper, and makes recommendations based on
estimates that copper reserves will run out by 2400 and that copper emissions to the
environment are problematic and increasing. Recommendations include seeking
substitution of copper in roofing and water-pipe systems, as well as consumer goods.
However, substitution should not replace copper with a diﬀerent environmentally poor
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material. A further recommendation includes improving copper recycling rates by going
beyond end-of-life-cycle recycling to make use of urban mining or landfill processing.
• A system dynamics modelling process in Maui (Bassi et al., 2009) examined the
implications of water policies for addressing increasing demand while not undermining
cultural importance of the stream systems and water use. The policy options include
setting flow standards to meet regulations, improving water use eﬃciency over time and
investing in a desalination plant. Each of these policies have direct and indirect implications
for water and energy use as well as industry development, but the model’s usefulness
remains as a tool with which the communities and policy makers can explore policy
options and their implications together.
• A life cycle analysis of Beĳing, Cape Town, Hong Kong, London and Toronto (Goldstein
et al., 2013) shows the direct and embedded environmental stresses resulting from urban
resource flows. These flows are connected to activities such as water extraction, building
energy, transport, and food provision, which oﬀer a wider understanding of the impact of
these activities. The comparison between cities shows that flows in poorer cities are less
attributable to private consumption, and more indicative of old infrastructure systems.
• A life cycle analysis of the waste system in Bogota (Vergara et al., 2016) explores which
waste management strategies are more sustainable, in terms of greenhouse gas
emissions. What is notable is the inclusion of informal waste management systems in the
analysis. It shows that waste treatment produces more emissions than collection and
transportation, and recommends that policies focus on recycling and reuse, rather than on
improving transportation eﬃciency. Landfill gas and aluminium reprocessing are the largest
source of emissions, while the reuse of materials (textiles in particular) has significant
potential to reduce emissions. Thus discouraging informal waste processing and reuse is
not recommended. Finally, it is noted that Bogota’s proposed formal recycling plan would
produce more emissions than the current informal recycling system.
Despite the examples of recommendations listed above, many authors (Kennedy et al.,
2011, Hoornweg et al., 2012, Ferrão and Fernández, 2013) have remarked on the
potential uses of urban metabolism research in urban planning. However, the degree to
which urban metabolism assessment methods are utilized in city planning processes is
limited, partly due to the results not being well translated or detailed enough for urban
planners and decision makers (Beloin-Saint-Pierre et al., 2016), and due to metabolism
studies overlooking or excluding the impact of urban policies on resources (Zhang et al.,
2015). This represents the greatest gap in mainstreaming the applications of urban
metabolism research, particularly for cities that are growing rapidly and have yet to build
the infrastructures needed to support their populations and industries. This is a key
opportunity to leapfrog the unsustainable infrastructure systems associated with cities of
the global North, and instead embed sustainable infrastructures (Hajer, 2016). This should
perhaps also be seen as a key opportunity to embed the concept of urban metabolism as
a tool for guiding urban development in these areas. Direct engagement with regional and
Sekundära byggmaterial
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national authorities can produce integrated urban plans as general guides for local
governments, while each city can shape assessment processes in cognizance of its own
contexts as well as the availability of funds, data and research capacity. However, to
consider these engagements, a number of inconsistencies related to the implementation
of urban metabolism research must be addressed. A useful output of such a process
would be a detailed implementation framework to support a wide variety of urban and
environmental contexts.
Kennedy (2014) developed a multi-layered indicator set for megacities, which is similarly
applicable to all city types, in both the global North and South. This allows comparison
between all city types. They suggest that the indicator sets should consist of four layers: (i)
context; (ii) biophysical characteristics; (iii) urban metabolism parameters; and (iv) the role
of utilities. These layers of indicators are captured in the latest ISO standard for measuring
city performance (ISO, 2014), as part of a suite of indicators for economy, education,
governance, safety and others. However, the standard focuses mostly on access to
services, with quantities measured only for electricity, water and solid waste. Further, the
standard does not measure a city’s ability to implement system-wide changes. Musango
(Forthcoming) proposes the addition of a fifth layer, policy frameworks, to the Kennedy et al
(2014) multi-layered indicator set. Policy frame- works explicitly and implicitly influence
resource flows (Pincetl et al., 2012) and relate directly to a country or city’s ability to
implement resource-eﬃciency interventions. Inclusion of a policy indicator would promote
linking urban metabolism with relevant policies to provide relevant, practicable
recommendations.
Sid 21 ﬀ
Urban environments and their activities are managed at sub-national level, mainly,
municipal or city level. Eﬀective interventions at municipal level can enable achievement of
resource eﬃciency as well as other sustainable development goals.
Improving the understanding of a sustainable urban transition at local level requires linking
overall urban activities within urban planning. Urban metabolism assessment is recognised
as a framework to operationalise resource flows and identify possible resource-eﬃciency
measures. The current challenge of urban metabolisms is to transition from a linear
perspective to a circular perspective, in which waste is utilised as a resource in the urban
environment.
While the concept of urban metabolism is dominant in the field of industrial ecology, it is an
inter- and transdisciplinary concept that has extended to political ecology and urban
geography, amongst other fields. The concept is currently embraced in academia
(theoretically) and politically, but its practical implementation remains limited.
Further, the urban metabolism results from complex and dynamic interrelationships
between diﬀerent resource users, institutions that govern the actors’ behaviour, and social
as well as global power structures. In order to move from theory to practical
implementation, this report suggests the following, based on insights from literature:
• A need to undertake basic urban metabolism assessment for all cities, which will ensure
comparison for all cities, in both developed and developing countries.
Sekundära byggmaterial
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• Combine conventional top-down approaches with more bottom-up approaches in order
•
•
•
•

to capture data that is currently unavailable
Linking spatial and temporal issues in urban metabolism assessment
Switching between the diﬀerent scales of analysis, in both urban metabolism
assessments and spatial planning
Promoting a transdisciplinary approach, where co-design is happening with society, and
not for society, and to ensure assessment is not a once-oﬀ event.
Promoting system dynamics modelling to examine the complex, dynamic
interrelationships that exist in physical and social processes of the urban metabolism
and its implication for the urban planning and design interventions.

#3 J Heinsoo, J Westerbring, 2016. Cirkulär ekonomi och
demontering för återanvändning inom byggindustrin, Chalmers
Summering
•

Bristande kravbild från samhället, vilket ger svaga förutsättningar för sekundär
materialanvändning i hela kedjan

Ur rapporten:
Om en önskan finns om ett ändrat händelseförlopp är det mest eﬀektivt att utföra en
förändring långt upp i händelsekedjan då detta påverkar de efterföljande stegen (F.
Gröndahl, 2010). Denna princip kan appliceras på olika modeller och däribland
byggindustrins aﬀärsmodell. Om krav ställs av politiker såsom lagstiftning av EU
kommer det i sin tur att ställa krav på kommuner och landsting (J. Andersson, 2015),
se bild 6. Landstingen ställer därefter krav på myndigheter som till exempel
Naturvårdsverket och Göteborgs Stad som sedan påverkar oﬀentligt ägda företag
som till exempel Göteborgs Energi eller Vattenfall (J. Andersson, 2015).
Därefter i kedjan kommer byggföretagen, som får anpassa sin verksamhet efter
beställarens krav. På detta sätt spelar politiker en stor roll när det ska ske en
förändring på nationell eller regional nivå (J. Andersson, 2015). Därför är det viktigt
att myndigheter och politiker kräver att befintliga byggnader skall demonteras för
återbruk samt att nya byggnader projekteras för demontering (C. Thormark, 2008).
Ett exempel på styrmedel av EU som kan komma att driva utvecklingen av återbruk
inom byggindustrin framåt berättar Lindholm är paketet cirkulär ekonomi, som
beskrivs i avsnitt 2.1.2 EUs paket Cirkulär Ekonomi. Där vill EU styra oﬀentlig
upphandling och skapa kriterier utformade efter kretsloppsideologi och stödja en
fortsatt användning av denna miljöanpassade oﬀentliga upphandling (Europa
kommissionen, 2015). De avser också att skapa riktlinjer och protokoll för åtgärder
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som ska vidtas innan rivning för att säkerställa materialåtervinning av värdefulla resurser.
Bristande kravbild från samhället, vilket ger svaga förutsättningar för sekundär
materialanvändning i hela kedjan

#4 A Bretiholtz, J Roupé, 2019. Morgondagens Cirkulära Material.
RE:Source
Summering

•
•

Bristande medvetenhet och kunskap om betydelsen av att undvika ta ut nya
naturresurser, i synnerhet när det gäller resursförbrukningen för infrastruktur och städer.
Konflikt mellan giftfria kretslopp och resurseﬀektiva kretslopp. Infrastruktur har lång
livslängd, när de återvinns får tillämpningen av begrepp som giftfritt eller kemikaliesäkert
stor betydelse för hur cirkulärt vårt samhälle defacto blir.

Ur rapporten, från sammanfattningen:
Resursanvändning och resurskonsumtion är sannolikt det FN-mål som har störst påverkan
på de andra globala målen, därför har vi med stort intresse studerat rapporter och statistik
som kan svara på frågan: vart tar resurserna vägen? Vår analys visar på stora faktabrister
när det gäller exempelvis Sveriges totala resursförbrukning och även stora kunskapsbrister
i de flesta analyser som finns att tillgå när det gäller vilka resursflöden som har störst
betydelse för att frikoppla samhällets resursanvändning från ekonomisk välfärd. De tre
största resursflödena är konstruktionsmineraler för infrastruktur, biomassa för livsmedel och
bränsle samt metalliska ämnen som bland annat används till samhällskritiska ändamål som
förnybar energiproduktion. Det samhällsbehov som framträder som den största
resursförbrukaren är konstruktion av städer och infrastruktur. Detta innebär att våra
samhällen inte kan frikoppla sin välfärd från resursanvändningen om de inte prioriterar att
maximera återbruka och bevarandet av det upparbetade värdet som finns inbyggt i befintlig
infrastruktur
Sid 19
Mycket stor del av våra resurser hamnar i infrastruktur där de ofta är låsta i decennier. När
deras tjänstgöring är klar har samhället i regel skärpt kraven på kemikalieinnehåll och
skapar konflikt mellan målen om giftfria kretslopp och resurseﬀektivitet, där giftfria kretslopp
tenderar att vinna. 2018 års Regeringsförklaring som istället talar om kemikaliesäkra
kretslopp kan vara en väg fram, liksom medvetenheten om betydelsen av att undvika ta ut
nya naturresurser.
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#5 Dr M Herczeg, mfl, 2014 Resource eﬃciency in the building
sector, DG Environment/Ecorys
Summering

•

Bristande insikt om vilka faktorer som är väsentliga att styra upp ur hållbarhets- och
resurseﬀektivitetsperspektiv

Ur rapporten, sid 70 ﬀ
The policy objectives from the draft Communication on Sustainable Buildings have been
defined largely by the Commission, with input from the consortium on the strength of the
problems identified jointly by the Commission and the Consortium.
The analysis above highlights that the majority of environmental impacts from buildings
(excluding the consumption of energy during occupancy) are linked to a relatively small
group of materials.
While these are more or less regulated through national and regional strategies, existing
environmental regulation and in terms of material quantities and qualities, often by building
regulations themselves, the communication for sustainable buildings is not a suitable
policy forum to address these materials directly (and the ability of policy to make significant
changes to the environmental profile of these materials without simultaneously and
fundamentally changing the market for those products seems weak). However, it is
possible to influence the utilization of these, and indeed all, building materials
indirectly by seeking to change the demand and supply dynamics for buildings generally
and sustainable buildings in particular. For example, reducing the need for and expansion
of the built environment (through policy that seeks to improve the eﬃciency of use of
space, for example) indirectly influences the demand for all building products (including
those that we have highlighted as particularly resource and environmentally intensive).
Similarly, the facilitating better information collection and provision about the environmental
impacts of products and buildings can influence the way in which product and building
designers approach their work and developers specify building attributes. These factors
that influence the market for sustainable buildings represent the best leverage point to
improve resource eﬃciency and reduce the environmental impacts of buildings.
As such, policy interventions addressing the supply of sustainable products, buildings and
developments, as well as policy influencing demand parameters (both the demand for
sustainable buildings and the wider demand for interior space), are more useful in this
context. Initiatives in this area can potentially provide framework conditions that can drive
more eﬃcient use of these key impact materials.
In cooperation with the Commission, the following short list of key objectives was
established.These address the key issues briefly described above:
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•
•

•
•
•

Raise awareness of and demand for better environmental performing buildings, among
private consumers, developers and public purchasers;
Improve knowledge and information regarding resource use and related environmental
impacts in relation to buildings in order to support decision making among designers,
architects, developers, construction companies, construction product manufacturers,
investors, consumers etc.;
Remove the barriers created by diﬀerent sets of requirements concerning the
environmental performance of buildings;
Improve material eﬃciency, including the prevention and management of construction
and
demolition waste; Support more intensive use of buildings in order to reduce the need
for further built environment (e.g., use empty buildings instead of new building new
ones, use buildings for more than one purpose when suitable, build flexible buildings to
be adapted to new functions or changing needs when appropriate).

Together, these five objectives provide a basis for the exploration of potential policy options
that could be applied at EU or national level to help improve the sustainability of buildings.

#6 Å Stenmarck, mfl, 2014 Styrmedel för ökad materialåtervinning,
IVL
Summering
• Kraftfullare styrmedel (exempelvis krav på materialåtervinning för bygg och rivningsporjekt, och
krav på utsortering.
• Stimulans av marknaderna för sekundära material

Ur rapporten, slutsatser sid 72
För att uppnå [målet om resurseﬀektiva, giftfria kretslopp och god hushållning med
naturresurser] mål krävs styrmedel som skapar förstärkta incitament för återanvändning
och materialåtervinning. Dessa kan antingen göra materialåtervinning attraktivare, försvåra
för mindre önskade avfallsbehandlingsformer eller stimulera efterfrågan på återvunnet
material som råvara.
De två styrmedel som analyseras närmare i denna rapport, Krav på materialåtervinning för
bygg- och rivningsprojekt och Krav på utsortering och materialåtervinning av avfall från
verksamheter och hushåll, syftar till att öka andelen avfall som materialåtervinns istället för
att förbrännas eller deponeras. Styrmedlen fokuserar i större utsträckning än dagens
styrmedel på avfall från verksamheter och då det avfall som idag inte sorteras eftersom
detta bedöms vara ett område med stor potential för ökad materialåtervinning. För att få
eﬀektiva och fungerande kretslopp för återvunna material behövs inte bara ökade
avfallsmängder som görs tillgängliga för materialåtervinning, utan även marknaderna för
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återvunna material behöver stimuleras. Frågan om lämpliga styrmedel för att skapa
efterfrågan på återvunna material bör utredas vidare.

#7 J Hartlén, mfl 1999. Återanvändning av sekundära material inom
anläggningsområdet, NVV
Summering
• Centrala upplag för krossning och sortering
• Utveckling av försörjningssystem
• Kvalitetssäkring

Ur rapporten, sid 86

Från sammanfattningen:
Teknisk utveckling
Miljöpåverkan har i detta projekt hänförts till spridningen av salter och tungmetaller till
omgivande yt- och grundvatten. De miljömässiga egenskaperna har undersökts genom
lakningsförsök i laboratorium och uppsamling av lakvatten från provsträckorna.
Tekniska egenskaper
Krossning utfördes och det visade sig att kornstorleksfördelningen hos krossad betong
och krossat tegel kunde uppfylla kraven i Väg 94. Slaggrusen har dock en för liten andel
grovkornigt material för att uppfylla kraven. Halten organiskt material i både krossad betong
och krossat tegel är låg och uppfyller kraven i Väg 94.
Analys av kornstorleksfördelningen visade att nedkrossningen av betong vid utläggningsoch packningsarbetet var obetydlig. Jämfört med bergmaterial har krossad betong dock
låg frostbeständighet. Styvheten hos krossad betong i utförda vägar visade sig vara lika bra
eller bättre än krossat berg. Styvheten hos betongmaterialet ökade un- der de första
månaderna, vilket antas bero på karbonatisering av fri kalk i betongen och hydratisering av
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ohydratiserade cementkorn. Tegel och slaggrus uppfyllde inte kraven på förstärkningslager.
I sammanhanget skall påtalas att försöken i Törringevägen ut- fördes under en period då
schaktbottnen var mjuk och även naturmaterial fick för låg bärighet.
För att uppnå ett livskraftig/sustainable utveckling krävs att det sker på ett sätt som inte
innebär risk för negativ miljöpåverkan. Det finns inget som heter riskfritt men det krävs att
man för aktuell typ av restprodukt, aktuell tillämpning, aktuell mängd baserat på lokala
förhållanden skall kunna ge underlag för en tillförlitlig miljövärdering (riskanalys).
Utlakningsförsök utgör ett grundläggande test för undersöka utlakningsegenskaperna hos
ett specifikt material och dess beroende av pH, redoxpotential, saltkoncentration, halt av
organiska ämnen och vattenflödet som perkolerar igenom. Tre olika lakningsmetoder
användes och utvärderades tillsammans med mätningar i fält för att karakterisera den
verkliga lakningen.
Lakförsöken i laboratorium visade att de tillgängliga (utlakbara) mängderna av kad- mium
(Cd), krom (Cr), koppar (Cu), nickel (Ni), bly (Pb) och zink (Zn) är 2-5 gånger högre för
krossad betong jämfört med naturmaterialen som använts som referens. Jäm- fört med
naturmaterialen var de tillgängliga mängderna av Cd i krossat tegel jämförligt, Cr, Cu, Pb
och Zn 2-5 gånger större, medan för Ni var den en faktor 10 lägre. De till- gängliga
mängderna av Cu och Pb i slaggrus var i storleksordningen 1000 gånger större och den
tillgängliga mängden av Zn var 300 gånger större än för naturmaterialen.
Undersökningarna av utlakningshastigheten för tungmetaller visade att utlakningshastigheten för metallerna kadmium, krom och nickel var signifikant lägre för slaggrus jämfört
med tegel och betong. Däremot lakades koppar ut ur slaggruset med en faktor 100
snabbare jämfört med tegel och betong. Bly utlakades lättare ur betong än både slaggrus
och tegel.
Resultaten visar att utlakningen i fält, med undantag av bly och koppar är mycket låg
jämfört med den tillgängliga mängden och de resultaten från försök där man lakat ur
materialet vid olika L/S-nivåer. Halten av Cu och Pb är signifikant högre i lakvattnet från den
krossade betongen jämfört med bergkrosset. Utlakningen i fält från slaggruset och
bergkrossen är jämförligt med undantag av Pb där bergkrossen visar mycket låga halter.
Enligt Naturvårdsverkets riskmetodik för ytvatten klassas tungmetallhalterna i lakvattnen,
med undantag av bly och koppar, som “mindre allvarligt”. I kapitel 6 görs en jämförelse
mellan naturmaterial och olika restprodukter. I kapitel 12 diskuteras vi- dare hur ett mer
generellt system för riskvärdering av restprodukter bör byggas upp. I Hartlén et al (1999)
beskrivs hur ett sådant system kan etableras. I detta projekt har således endast en enkel
jämförelse gjorts med Naturvårdsverkets riktvärden för yt- och dricksvatten.
Förutsättningar för att etablera marknad för restprodukter beror på:
• kvalitetskrav, beroende av respektive avnämares förutsättningar
• kapacitetskrav, dvs. avnämaren måste kunna garanteras rätt mängd vid rätt tidpunkt
• garanterad jämn kvalitet
• fungerande insamlings- och hanteringssystem.
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De ekonomiska förutsättningarna när det gäller återvinning är främst baserade på följande
faktorer:
• alternativ deponikostnader
• behandlingskostnad; sortering, krossning, malning
• transportavstånd
• alternativkostnad; dvs. för konkurrerande, och ofta mer etablerade produkter.
Tillgången på betong i sydvästra Skåne har under de tre senaste åren varit ca 70-80 kton
per år. Betongen kommer från olika tre olika verksamheter, infrastruktur (vägar, broar och
järnvägar) och från byggsektorn (husrivningar, ombyggnader, nyproduktion) och
produktionsrester från betongtillverkning (rör, prefabricerade väggar).
Marknadsförutsättningar för krossad betong bedöms som goda, under förutsättning att
kvaliteten kan upprätthållas och att priset är konkurrenskraftigt gentemot jungfruliga material
typ 0-100 mm fraktionen.
Tillgång på tegel bedöms vara mer begränsad än för betong. Tegel finner även annan mer
”kvalificerad” användning som återanvändning som tegelsten, men det kommer att krävas
nyttiggörande också i annan form, där rivningen inte är selektiv. Bedömningen är att det
finns en god marknad för krossad tegel. Redan idag är det ibland brist vilket beror på att
krossad tegel används med gott utbyte i temporära vägar.
Sammanställning visar att det finns stora förutsättningar att finna avsättning för slagg från
avfallsförbränning. Man kan samtidigt konstatera att deponeringsskatt kan vara ett
motiverat sätt att medverka till större andel återanvändning. Även utan en sådan skatt finns
goda förutsättningar för återanvändning. En god och jämn kvalitet hos slaggen samt
ökande kostnad för naturmaterial ökar möjligheten till nettovinst även utan deponeringsskatten. Det krävs dock särskilda miljöhänsyn vid användning av slaggrus.
Enligt beräkning bryts årligen ca 2,7 miljoner ton asfalt upp. Utav detta läggs
uppskattningsvis ungefär 1 miljon ton på upplag i väntan på eventuell återvinning. Flera
kommuner har upplagrade asfaltmassor som lämpar sig för kallåtervinning. En grov
skattning är att det finns flera miljoner ton uppbruten asfalt på upplag. Renhets- graden hos
dessa massor varierar dock. Utav den återvinning som sker idag är ungefär 60 - 70 %
kallåtervinning respektive halvvarm återvinning (mer energikrävande). Övrig återvinning är
varmåtervinning i stationära asfaltverk.
Erfarenheter av utläggning av kallasfalt med Raps MB kan tjäna som underlag för erforderlig modifiering av recept för att kunna tillfredsställa olika behov samt för att kunna
fastställa rekommendationer avseende underbyggnad, förberedande arbeten samt
beläggningsarbete. Det bedöms att ytterligare produktutveckling krävs.
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# 8 A Eilertsson, mfl 2018. Cirkulär Ekonomi i Byggsektorn,
Sammanfattning av forskningsläget och goda exempel, IVL
Summering
• Nytt systemtänkande där alla aktörer i värdekedjan involveras (Guglielmo et.al., 2016)
• Avfallsdirektivet bedöms inte säkerställa en resurseﬀektiv och hållbar återvinning inom
byggbranschen, bland annat på grund av hur avfallet definieras och mäts (Arm et.al., 2016)
• Avfallsdirektivet säkerställer inte en resurseﬀektiv och hållbar återvinning inom byggbranschen.
Anledningarna är främst tre: Att definitionen av avfall är för tillåtande och ger utrymme för
tolkningar. Viktbaserat mått används vilket favoriserar tunga strömmar. Ingen urskiljning av vilken
typ av återvinningsprocess som används vilket betyder att miljövänliga processer inte prioriteras
• En möjlig förbättring är selektiv rivning som bedöms ha stor potential, speciellt för material där
det redan finns fungerande återvinningsprocesser. Nya styrmedel och/eller subventioner
bedöms dock som nödvändiga eftersom incitament saknas på grund av låg kostnad för
förbränning. Bristen på information om kemiskt innehåll bedöms vara ett hinder, men skulle
också kunna lösas till exempel med införandet av en loggbok (Youhanan et.al., 2016; Stenmark
et.al, 2014).
• Det bedöms saknas kunskap kring totalkostnader för olika typer av investeringar inom bland
annat många oﬀentliga verksamheter. Enligt upphandlingsmyndigheten är det dock fullt möjligt,
och rekommenderat, att utvärdera anbud baserat på livscykelkostnader (Arvidsson N. et.al.,
2016).

Ur rapporten, avsnittet goda exempel
• Företagsparken Park 20/20 i Amsterdam är ett exempel där nya arbetsätt och metoder
använts för att uppföra byggnader efter cirkulära principer utan merkostnad. I projektet
använde beställaren samma arkitekter, entreprenörer och materialleverantörer för alla
byggnader, vilket innebar att byggkostnaden minskade med 19 % från första till sista
huset. Fastighetsägaren kunde dessutom ta ut mellan 15-20 % högre hyror än i
jämförbara områden.
• Ett svenskt exempel på nya aﬀärsmodeller är Byggpall som genom att involvera
branschens alla aktörer på ett tidigt stadium lyckats utveckla ett självfinansierande
system för pallhantering med stora miljöfördelar.
Inom bland annat det europeiska forskningsprojektet BAMB introduceras många
lösningar för ett cirkulärt byggande. Exempel är flexibel byggnadsdesign (”reversible
design”), nya montagemetoder som underlättar demontering (”design for
deconstruction”) samt systemstöd med verktyg för utökad materialspecifikation
(”material passport”), (Debacker et.al., 2016). Studier indikerar att det är möjligt att
transformera en rivningskostnad till en materialvinstvinst genom att konstruera
byggnader för demontering och införa utökad materialinformation. I en färsk svensk
enkätundersökning bland främst stomleverantörer bedöms att ca 75 % av en byggnad
skulle kunna demonteras om det fanns en marknad (Fahlén et. al., 2017).
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• I många pågående europeiska forskningsprojekt lyfts också en ökad grad av
digitalisering som avgörande för att byggbranschen skall kunna utvecklas i en mer
cirkulär riktning. Både projekten BAMB och FISSAC arbetar till exempel med att
utveckla digitala lösningar för att underlätta informationsspridningen mellan olika aktörer.
Detta är dock pågående projekt och resultaten är enbart delvis publicerade. Inom
branschen finns dock många goda exempel som indikerar att det redan nu är möjligt att
bygga efter cirkulära principer, återigen är Park 20/20 ett sådant exempel.
Ur rapporten, avsnittet om avfallsdirektivets miljönytta, sid 18
Återvinningsscenarios identifierades och uppskattningar gjordes för olika typer av
besparingar som till exempel av jungfruligt material, eﬀekter på transporter samt
föroreningar och emissioner. Studien sammanfattar att avfallsdirektivet inte säkerställer en
resurseﬀektiv och hållbar återvinning inom byggbranschen. Anledningarna är främst tre: Att
definitionen av avfall är för tillåtande och ger utrymme för tolkningar. Viktbaserat mått
används vilket favoriserar tunga strömmar. Ingen urskiljning av vilken typ av
återvinningsprocess som används vilket betyder att miljövänliga processer inte prioriteras

#9 Palm mfl. 2015. Analys av lämpliga åtgärder för att öka
återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsavfall Underlagsrapport för samhällsekonomisk analys. NVV
Summering
• Underlätta hantering av avfall/Selektiv rivning
• Högre krav från byggherrar
• Bättre statistik
Från rapporten, sid 44, ﬀ:
Det är ytterst byggherren som ansvarar för avfallshanteringen vid bygg- och rivningsverksamhet. Lagstiftning kring hur bygg- och rivningsavfall finns främst i Plan-och
bygglagen (PBL) och i Miljöbalken (MB). Miljöbalken omfattar allt av- fall som uppkommer
medan det i PBL endast anges krav för avfall som uppstår i samband med
rivningsåtgärder. Kraven i PBL (enligt kap 10 kap. 6 §) säger att det i kontrollplanen vid
rivningsåtgärder, som byggherren ska se till upprättas, ska anges hur farligt avfall och
annat avfall ska tas omhand. I Boverkets allmänna råd (2013:15) om rivningsavfall anges
vad som bör anges i en kontrollplan för en rivningsåtgärd, vilket till exempel är:
• i vilka avfallsslag farligt avfall kommer att sorteras.
• i vilka avfallsslag annat avfall kommer att sorteras.
• i vilken utsträckning sorteringen kommer att ske genom källsortering på arbetsplatsen
respektive genom eftersortering.
• hur de olika avfallsslagen kommer att hanteras, det vill säga om de ska bli föremål för
materialåtervinning, energiutvinning eller deponering.
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Analys av lämpliga åtgärder för att öka återanvändning och återvinning av bygg- och
rivningsavfall
I MB adresseras inte bygg- och rivningsavfall specifikt. I 15 kap 5a § MB anges det att den
som innehar avfallet är ansvarig för att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt
godtagbart sätt. De allmänna hänsynsreglerna och kraven på egenkontroll gäller dock alltid
(Naturvårdsverket, 2014). Vidare kan man i 14 § Avfallsförordningen (2011:927) läsa att
brännbart avfall ska förvaras och transpor- teras skilt från annat avfall, men denna regel
undantas i vissa fall för bygg- och rivningsavfall i Naturvårdsverkets föreskrifter och
allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall (2004:04). Detta avfall
behöver inte sorteras ut redan vid källan om utrymmet är otillräckligt eller om sortering på
plats inte är möjlig.
Förutom legala krav finns det frivilliga riktlinjer som har tagits fram inom bygg- branschen.
Kretsloppsrådets riktlinjer för byggsektorns avfallshantering togs fram 2007 och
formulerades som en branschnorm med syfte att förbättra avfallshante- ringen inom byggoch fastighetssektorn. Riktlinjerna har tagits över av Sveriges Byggindustrier9, vilka ska
säkra för att de kontinuerligt uppdateras. Riktlinjerna innehåller bland annat riktlinjer för hur
avfallet ska hanteras i praktiken, bransch- gemensamma benämningar på olika
avfallsfraktioner samt förslag på krav för att främja att avfall förebyggs i bygg- och
rivningsbranschen (Sveriges Byggindustrier, 2013).
Sammanfattningsvis går det att konstatera att det med nuvarande lagstiftning inte finns
några riktigt tydliga incitament för byggherrar att ställa höga krav på att bygg- och
rivningsavfall ska materialåtervinnas och/eller återanvändas. I PBL finns krav på transparens
på hur farligt avfall och icke-farligt avfall ska tas omhand, men inga specifika krav på nivåer
av materialåtervinning eller återanvändning. Krets- loppsrådets riktlinjer innehåller förvisso
mycket praktiskt information och stöd om hur bygg- och rivningsavfall ska hanteras högre
upp i avfallshierarkin – utöver de krav som ställs enligt befintlig lagstiftning, men det är
fortfarande riktlinjer som inte behöver följas. Byggherren behöver incitament för att ställa
högre krav på att bygg- och rivningsavfallet ska materialåtervinnas och/eller återanvändas.
Miljöcertifieringar är ett påtryckningsmedel för byggherren att ställa miljökrav på projektet
och sina entreprenörer i fråga, och något som på grund av kundkrav är på stark
frammarsch. Flera av certifieringssystemen för byggnader går mot ökade krav på återvunna
och återanvända material vilket ger ett klart incitament att sluta krets- loppen för byggnader
(Denell, 2014). Ett annat sätt att ge byggherren incitament att ställa krav på ökad
materialåtervinning skulle kunna vara att byggherren åläggs att betala in en
materialåtervinnings- säkerhet och en mindre administrationsavgift till tillsynsmyndigheten
innan byggstart
Analys av lämpliga åtgärder för att öka återanvändning och återvinning av bygg- och
rivningsavfall eller rivningsprojektet påbörjas. Säkerheten innebär att det ställs krav på
material- återvinning (i procent av olika avfallsslag). Om materialåtervinningskraven uppfylls betalas hela säkerheten tillbaka, men den kan också återbetalas delvis eller inte alls
beroende på hur kraven har uppfyllts. Administrationsavgiften återbetalas inte. Säkerhetens
storlek kan vara proportionell till projektets storlek (ex. omsättning, area, volym). Projekt
under en viss gräns skulle kunna undantas helt. Hur höga materialåtervinningskravens
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storlek skulle kunna variera beroende på typ av projekt (nybyggnation, ombyggnation eller
rivning), men bör återspegla nationella mål för materialåtervinning av bygg- och
rivningsavfall.
Oavsett vad för incitament som kan skapas för byggherren behöver det parallellt utvecklas
bättre rapporteringsverktyg för projekten som underlättar uppföljning och kvantifiering
gentemot ställda mål.
Den reella potentialen att påverka återvinningsmålet genom att det av byggherren ställs
högre krav på materialåtervinning och återanvändning är svår att uppskatta då den är starkt
beroende av vilket styrmedel som väljs. Vid ett tvingande krav på byggherren bör eﬀekten
kunna bli medelstor till 2020.

#10 Constructivate, Mistra, referat från tidningen Byggvärlden
Summering
• Avsaknad av standardiserade processer
• Dåliga förutsättningar för bygglogistiken
• Brister i spårbarhet.

Ur artikeln:
Det är inte lätt att få spårbarhet för vilka material som finns i en gammal fastighet när den
rivs. Arkivfoto: Susanne Bengtsson.Byggprocessen genererar cirka nio miljoner ton byggoch rivningsavfall per år. Avsaknad av standardiserade processer, komplicerad
bygglogistik och brister i spårbarhet försvårar arbetet med återvinning. Projektet
Constructivate har inletts för att skapa en mer eﬀektivt återvinning av avfall. Byggsektorn
står för Sveriges, efter gruvnäringens, största avfallsmängder – cirka nio miljoner ton per år,
enligt siﬀror från Naturvårdsverket. Bara hälften återvinns. Dessutom klassas 800 000 ton
som farligt avfall.Det fyraåriga projektet Constructivate, som är en del i
forskningsprogrammet Mistra Closing the Loop II, har precis startat upp. Med projektstöd
på åtta miljoner kronor från Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, är syftet att se
över hur man kan uppnå en mer resurseﬀektiv återvinning av bygg- och rivningsavfall och
öka användningen av sekundära material i byggindustrin. Utmaningarna i Sverige är, enligt
Johan Felix vid Chalmers Industriteknik, som leder projektet, flera. Till exempel så finns
oklarheter i hur vi ska tolka lagstiftning och regelverk samt i myndigheters uppföljning.
Dessutom saknas standardiserade processer för olika material, bygglogistiken är
komplicerad och tidplanerna i projekten tajta. En stor utmaning för branschen är att det är
svårt att komma upp i volymer för vissa material, vilket gör att återvinningen blir kostsam.
Ökningen av modulärt byggande gör att byggavfall inte alltid skapas på byggarbetsplatsen,
säger Johan Felix. För återvinning av metall finns idag väl fungerande processer. Men för
andra material fungerar det sämre. Två materialströmmar har identifierats som extra
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intressanta att följa: Betong och plast. Betong och cement utgör en stor del av det
samlade avfallet. Plastmaterial återvinns i alltför liten utsträckning i dag.Det är material där
vi tror att vi kan bli konkreta och hitta lösningar. Vi kommer att göra fallstudier ute på
byggarbetsplatser, säger Johan Felix. Att bygga grönt och hållbart har blivit en
konkurrensfördel för byggföretagen. Livscykelanalyser inkluderar byggmaterial och avfall.
Materialfrågan ser Johan Felix inte som något stort problem. Rivningsavfall är ett större
bekymmer eftersom det inte är lätt att få en spårbarhet för vilka material som egentligen
finns i en gammal fastighet när den rivs många år senare. Forskningsprogrammet ska
presentera sina resultat 2019.
Constructivate från programmets webbplats:
Constructivate är en del i forskningsprogrammet Mistra Closing the Loop II. Projektet syftar till mer
resurseﬀektiv återvinning av bygg- och rivningsavfall. Målet är både att utveckla tekniska lösningar
och att kartlägga hinder och möjligheter för ökad återvinning av bygg- och rivningsavfall.
Lagstiftning, regelverk, logistik och aﬀärsmodeller ingår i utvecklingen.
Arbetspaket 1: Nulägesanalys av CDW-management kartlägger hur man arbetar med bygg- och
rivningsavfall ute på byggarbetsplatserna.
Arbetspaket 2: Framtida trender och materialval för byggindustrin och dess inverkan på CDW
Arbetspaket 3: Nya processer och procedurer för materialåtervinning av CDW Syftar till att finna
avsättning för olika materialtyper, till exempel plast och betong, bland annat genom att utveckla nya
metoder och processer för materialåtervinning.
Arbetspaket 4: Hållbara och eﬀektiva ‘supply chain-lösningar’ för CDW
Arbetspaket 5: Eﬀektiva styrmedel för hållbar återvinning av CDW - Arbetspaketet beaktar
policyfrågor och standarder för att ge förslag på hur befintliga riktlinjer kan omarbetas för att öka
återvinningen.
Arbetspaket 6: Systemanalyser, med fokus på utvärdering av miljöpåverkan och miljönytta av det
som görs i de övriga arbetspaketen, genomförs i sjätte arbetspaketet som finns med hela vägen
från början till projektets slut.
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#11 L Zetterberg, mfl, 2018, Nio budskap från Mistra Carbon Exit Ett koldioxidneutralt samhälle Januari 2018, Mistra
Summering
•
•

Kostnadsfördelning över hela försörjningskedjan så att slutprodukterna bär klimatkostnaden
Avsaknad (av företag) av funktionella verktyg som värdera total hållbarhetspåverkan

Ur rapporten, sid 3
Om kostnaden för att framställa koldioxidsnål stål och cement kan fördelas över hela
försörjningskedjan blir det enklare för industrin att ställa om.
För att nå ett Sverige utan nettoutsläpp av växt- husgaser till 2045 behöver
processutsläppen från stål- och cementproduktionen minska radikalt. Detta kommer
sannolikt att leda till påtagliga kostnadsökningar i producentledet - 30 procent eller mer.
Men intressant nog kommer investering- arna som krävs endast ge en marginell prisökning
på slutprodukten - i storleksordningen en halv procent.
Privata och oﬀentliga aktörer inom samhällsbyggnads- sektorn kan genom samverkan bli
en viktig pådrivande kraft för den tekniska omställning som är nödvändig för att minska
koldioxidutsläppen från den svenska stål- och cementindustrin till nära noll. Merkostnaden
för att nå nära nollutsläpp är betydligt mindre än de osäkerheter som normalt finns i
beräkningar av kostnader för nybyggnad och infrastruktur. Detta faktum öppnar för nya sätt
att tänka kring hur kostnader och risker som förknippas med teknikskiften i basindustrin
kan fördelas, prissättas och finansieras. Tillsammans med aktörer i branschen identifierar
forskarna i Mistra Carbon Exit metoder och verktyg som kan tydliggöra hur en produktion
kan ske utan utsläpp av växthusgaser längs hela försörjningskedjan från basmaterial till
slutprodukter. Detta kommer visa på möjligheter för den svenska samhällsbyggnadssektorn att erbjuda koldioxidfria produkter och tjänster. Projektet arbetar med fallstudier vilket
säkerställer en tät dialog mellan forskare och industriföreträdare.

Sid 9
Omställningen får inte ske på bekostnad av andra hållbarhetsmål
Omställningen av samhället mot nära nollutsläpp kommer att påverka fler områden än just
klimatet. Eﬀekterna på flera av FN:s globala mål för håll- bar utveckling kan vara både
positiv – minskade utsläpp av lokala luftföroreningar, och negativ – minskad biologisk
mångfald. Vi måste säkerställa att klimatåtgärder inte sker på bekostnad av andra
hållbarhetsaspekter, varken i Sverige eller i andra delar av världen.
FN:s globala mål för hållbar utveckling ska mobilisera världens länder för att utrota
fattigdom, främja ekonomisk tillväxt och utveckling och samtidigt bekämpa
klimatförändringar och skydda miljön. Svenska företag har förvisso kommit relativt långt
med att integrera miljö- och hållbarhetsaspekter i sin verksamhet, men ofta saknar de
funktionella verktyg för att värdera sin hållbarhetspåverkan. Hållbarhetsarbetet upplevs ofta
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som komplext och FN:s hållbarhetsmål är dessutom utformade för nationer och kräver en
betydande insats för att omsättas i en form som är relevant för företagen.
Mistra Carbon Exit ska utveckla en metodik för att bedöma hur de klimatåtgärder som
projektet föreslår påverkar de andra hållbarhetsmålen. Att på detta sätt värdera
verksamheters och produkters positiva och negativa påverkan på hållbarhetsmålen gör det
möjligt att se föreslagna lösningar ur ett helhetsperspektiv. Det finns ett stort och
brådskande behov av lösningar som beaktar hållbar utveckling i dess vidare mening och
bemöter utmaningar på lokal, regional och global nivå.

#12 Trafikverkets miljörapport 2017
Summering
• Avsaknad av helhetsbild hos beställaren
• Bristande kunskaper om infrastrukturens påverkan på hållbar utveckling
Ur rapporten, sid 28 ﬀ
Transportinfrastrukturen har förutsättningar att utvecklas mot ökad resurseﬀektivitet. Stora
volymer av relativt enkelt sammansatta material med högt värde och lång livslängd skapar
potential. Hinder utgörs av bristande information om innehåll av farliga ämnen, bristande
dokumentationssystem samt avsaknaden av ekonomiska incitament som ytterligare
stimulerar återbruk, reparationer och uppgraderingar istället för utbyte till nytt. Återbruk
förekommer, exempelvis kan sliprar och räler som tjänat ut på en plats återbrukas på andra
platser med lägre funktionskrav. Asfalt är ett annat exempel på material som redan idag
cirkulerar i hög utsträckning, då gammal asfalt rivs upp och blandas in vid produktionen av
ny asfalt. I storleksordningen 60–70 procent av returasfalten från det statliga vägnätet
cirkulerar till produktion av ny asfalt11.
Kostnaden för en ny vara i relationen till kostnaden för hela arbetsinsatsen påverkar den
ekonomiska lönsamheten och drivkraften för att återbruka. Garantier kopplat till återstående
livslängd och kvalitet är andra hinder för återbruk. Nya och ökade krav på tillgänglighet,
miljöhänsyn och säkerhet driver utvecklingen mot ett mer resursintensivt
infrastrukturbyggande där exempelvis andelen broar och tunnlar ökar. Digitaliseringen
framhålls skapa stora möjligheter för ökad resurseﬀektivitet i ett livscykelperspektiv. Det
finns behov av ökad kunskap om digitaliseringens potential för transport- infrastrukturens
resurseﬀektivitet. Det finns även administrativa hinder för ökat återbruk och återvinning.
Tolkningen av avfallslagstiftningen kopplat till exempelvis återbruk/återvinning av massor är
ett sådant exempel.
En viktig förutsättning för att kunna öka resurseﬀektiviteten är god kunskap om
infrastrukturhållningens resursförbrukning. Resursanvändningen är en betydande
parameter i Trafikverkets arbete med klimatkalkyler och klimatkrav för byggande och
underhåll av infrastruktur. För att kunna sätta in eﬀektiva åtgärder mot minskad
klimatpåverkan krävs god kännedom om Stål, betong, asfalt, jord- och bergmassor samt
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drivmedel till arbetsmaskiner och fordon är de resurser som dominerar användningen vid
byggande och underhåll av infrastruktur i ett livscykelperspektiv. Dessa resursgrupper står
även för den största klimatpåverkan.
Trafikverket saknar en samlad indikator för att beskriva tillstånd och följa utvecklingen av
ökad resurseﬀektivitet. Kopplat till vissa av nyckelorden som kännetecknar en cirkulär
ekonomi har vi kommit längre i vårt arbete och har även indikatorer som vi följer,
exempelvis giftfri och klimatneutral. Indikatorer för att mäta resurseﬀektivitet är komplext.
Det finns indikatorer på EU-nivå och nationell nivå. Enligt indikatorn DMC13 som används
inom EU som ett mått på resurseﬀektivitet har Sverige en negativ utveckling över tid.

#13 Å Renström, 2017, Återbrukade byggkomponenter - en del av
framtidens byggmarknad, LTU
Summering
• Kunskapsbrist i branschen kring återbruk
• Bristande engagemang hos beställare

Ur rapporten, sid 23, ﬀ.
Det finns idag en kunskapsbrist i branschen kring återbruk (Arkitekten, Miljöspecialisten,
Fastighetsförvaltare A, Konsulten, Inredningsarkitekten ). Fastighetsförvaltare A menar att
de största hindren finns i de egna leden, hos entreprenörer, arkitekter och rivningsfirmor.
Konsulten menar att projektörer inte tänker på återbruk och Arkitekten belyser det mentala
hindret som finns i att branschen är bra på att återvinna och att uppfattningen är att det är
tillräckligt bra samtidigt som det finns en förvirring kring begreppen återvinning och
återbruk. Varken arkitekter eller beställare ser återbruk som ett primärt alternativ idag
(Arkitekten) och mycket osäkerhet finns kopplat kring var de återbrukade produkterna går
att få tag på (Miljöspecialisten, Konsulten, Arkitekten). Miljöspecialisten menar också att
komponenterna inte finns tillgängliga i tillräckligt god tid och inte i tillräckligt stor mängd. Då
byggprocessen är lång ligger också en osäkerhet i hur det går att säkra att en komponent
finns när den behövs, om den finns vid projekteringen kanske den inte finns vid
inköpstillfället (Arkitekten, Fastighetsförvaltare A, Miljöspecialisten, Konsulten). De
ekonomiska hindren som nämns är att kostnaden för de arbetstimmar som åtgår för att
rekonditionera en komponent kan leda till att återbrukade komponenter blir dyrare än vad
det skulle vara att köpa in en ny komponent som enbart kräver montering
(Fastighetsförvaltare A). Upphandlingsregler och lagen om oﬀentlig upphandling gör att det
kan vara svårare att använda återbrukade komponenter då sådana leverantörer inte finns
upphandlade (Arkitekten, Inredningsarkitekten). Eftersom återbruk är ovanligt idag är det
inte en naturlig del och vikten av det måste kommuniceras både hos en oﬀentlig beställare
och hos de inköpare som finns på den privata sidan (Arkitekten).
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Fastighetsförvaltare B menar att det idag inte finns några hinder mot återbruk utan att det
finns många utmaningar och att en av dem är att ”kunna sälja in” återbruket.
Utmaningar som ses kring komponentåterbruk
Enligt Konsulten är det tre stora utmaningarna kopplade till återbruk och dessa är; logistikhur långt komponenten kan transporteras, ekonomi - vad som är lönsamt och inte och
kvalitets och garantifrågor. ”Vem ska ta risken det innebär att bygga in en återbrukad
produkt som inte är kvalitetssäkrad på samma sätt som en ny produkt är? ” är en fråga
som lyfts av Konsulten. Även Miljöspecialisten och Fastighetsförvaltare B lyfter kvalitets och
garantifrågor som en utmaning. En annan utmaning är hur branschen ska hantera dessa
produkter (Arkitekten). Att kunna hantera materialet på resans gång, säkra leveranserna av
komponenter, att komponenten finns den dagen den behövs är också utmaningar
(Miljöspecialisten, Konsulten, Fastighetsförvaltare A) och att det finns tillräckligt stor mängd
material (Konsulten, Fastighetsförvaltare A, Miljöspecialisten). Att få med hela branschen
och att aktörer samarbetar är en utmaning enligt Arkitekten och Fastighetsförvaltare B.
Arkitekten pekar på att det är en utmaning att på byggarbetsplatsen kunna bedöma om en
komponent är skadad eller kan användas så att material inte kastas i onödan.
Vad som skulle krävas för att komponentåterbruket ska bli ett vanligare inslag på
byggmarknaden
Idag uppkommer stora mängder bygg- och rivningsavfall och för att lösa problematiken
kring detta krävs många delar, den största kommer enligt Konsulten att vara
materialåtervinning men menar också att återbruk kommer vara lösningen för en del men i
mycket mindre skala, lokalt och då för vissa komponenter.
Det kommer behövas ett engagemang från beställaren (Fastighetsförvaltare B,
Miljöspecialisten, Arkitekten, Konsulten, Inredningsarkitekten). Fastighetsförvaltare B menar
att kravet från beställaren är det viktigaste för att återbruket ska komma igång och påpekar
att om det blir en konkurrensfördel för byggherren att leverera detta så kommer det hända
medan Konsulten ser att beställarkraven behövs för att ta fram de goda exemplen men att
det sedan måste andra mekanismer till för att det ska hända på bred front och pekar då på
ekonomiska incitament som avgörande. För att ta fram de goda exemplen krävs eldsjälar
och engagerade i branschen, detta branschengagemang är något som många av de
intervjuade lyfter fram (Arkitekten, Miljöspecialisten, Inredningsarkitekten). Även en ökad
kunskap i olika delar av branschen lyfts fram (Arkitekten, Fastighetsförvaltare A,
Miljöspecialisten, Konsulten). Arkitekten pekar på kunskap hos dem som tar tillbaka
komponenterna att kunna säkra kvaliteten och att arkitekter och inredningsarkitekter
behöver kunskap om hur de kan hitta dessa produkter. Fastighetsförvaltare A menar att
entreprenörerna måste lära sig att arbeta med detta och att kunskapen om värdet i de
komponenter som rivs ut måste öka hos fastighetsförvaltare. Miljöspecialisten ser att det
måste till en ökad kunskap och erfarenhet i branschen och att det för detta krävs projekt
där man ser vad som gått bra och mindre bra. Konsulten menar att projektörerna behöver
en ökad kunskap om återbruk och att det här behövs utbildning. För att återbrukade
komponenter ska användas i projektet krävs det tid i projektet (Fastighetsförvaltare A,
Miljöspecialisten, Arkitekten). Fastighetsförvaltare A menar att genom att planera för detta
ges det tid till att först plocka ut komponenter för återbruk vid rivning. Miljöspecialisten och
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Arkitekten menar att man måste planera för att använda sig av återbrukade komponenter
redan från början. Enligt Miljöspecialisten redan före arkitekten börjat rita.
Leverantören måste kunna säkra leveranserna (Miljöspecialisten, Konsulten) och
garantifrågan måste lösas (Miljöspecialisten, Fastighetsförvaltare B). Arkitekten och
Miljöspecialisten menar också att lagkrav och styrning är en avgörande del för att
återbruket ska bli vanligare medan det enligt Konsulten inte finns något bra sätt att lagstifta
om att en viss del av materialet ska vara återbrukat.
Många av de intervjuade pekar på att det finns utrymme på marknaden för aktörer.
Fastighetsförvaltare A ser att det behövs konkurrens på marknaden för att priserna på
återbrukade komponenter ska bli lägre och för att ge större möjligheter till dem som vill
använda sig av återbrukade komponenter. Miljöspecialisten menar att det måste till fler
ställen som samlar in material då det inte idag finns tillräckligt med material för att räcka till
större projekt. Inredningsarkitekten och Arkitekten identifierar detta som en ny bransch där
antingen de befintliga aktörerna kan vara med eller där någon helt ny aktör kommer in.
Även Konsulten pekar på att någon aktör måste lansera detta som en möjlig aﬀärsidé och
Fastighetsförvaltare B menar att någon måste hantera materialet på resans gång.

#14 N Johansson, How can conflicts, complexities and
uncertainties in a circular economy be handled? Mistra
Summering
• Dagens regelverk drar utvecklingen åt fel håll
• Osäkerheter i framtida policy förhindrar investeringar
• Institutionell kapacitet är låg

Ur sammanfattningen
• Trust in the regulation is missing. All stakeholders express that current policy for using
waste in Sweden is insuﬃcient. The policy for using bottom ashes are too strict, and for
the use of sewage sludge too liberal.
• Uncertainty about future policies. There are uncertainties about how future polices for
bottom ashes and sewage sludge will be reformulated. Therefore, actors await costly
investments.
• Lack of institutional capacity. The capacity to handle resources is low, as municipalities
apply the policies diﬀerently.
• Unbalanced resources policy. Waste-based materials face much tougher requirements
than conventional materials from the Earth's crust.
• Lack of interest from the customer. Potential customers see few reasons to use wastebased material instead of conventional virgin material.
• Available alternatives. There are other waste-based alternatives more interesting to
• customers than sewage sludge and bottom ash.
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#15 Avfallsverige, 2017. Besluttstöd för återvinning av slaggrus i
specifika asfalttäckta anläggningskonstruktioner.
• Slaggrus har stor potential att ersätta jungfruliga material och spara naturresurser vid
anläggningsarbeten

Ur rapporten
Sammanfattning: Mot bakgrund av förhöjda halter av potentiellt hälso- och miljöfarliga
ämnen i slaggrus, måste riskerna inför återvinning bedömas. Återvinning av slaggrus som
uppvisar lägre halter än de beräknade riktvärdena i en asfalttäckt konstruktion som den
beskrivs i detta dokument, bedöms innebära ringa risk och kräver således åtminstone en
anmälan avseende miljöfarlig verksamhet (C-verksamhet). I vissa fall kan den även kräva
tillstånd.
Avfallsförbränning med energiutvinning utgör den huvudsakliga behandlingen av hushållens
och delvis även av industrins avfall i Sverige idag. Som främsta restprodukt uppkommer
bottenaska som är utgångsmaterialet för slaggrus. För närvarande är den huvudsakliga
användningen av slaggrus som ett avjämningsmaterial i samband med sluttäckning av
deponier. Inom kanske fem till tio år finns det en påtaglig efterfrågan för slaggrus som
avjämningsmaterial. På grund av sina fysiska egenskaper och produktionsvolymen, har
slaggrus stor potential att ersätta jungfruliga material och spara naturresurser vid
anläggningsarbeten och i konstruktioner även utanför deponier. Således kan slaggrus
utgöra en viktig byggsten på vägen mot en cirkulär ekonomi.
Eftersom de anläggningskonstruktioner som slaggrus främst lämpar sig för liknar varandra,
ligger det till nära hands att ta fram ett övergripande processtöd och riktvärden för
återvinning av slaggrus i anläggningsarbeten. Denna rapport och tillhörande bilagor ska
vara just ett sådant stöd för slaggrusproducenter, verksamhetsutövare och myndigheter.
…
Bedömning om ringa risk kan enbart göras under följande förutsättningar:
Konstruktion, anläggning, drift och rivning motsvarar typfallen och i övrigt vad som beskrivs
i denna rapport som ligger till grund för riskbedömningen.
Förutsättningarna på platsen där slaggrus ska användas motsvarar de som beskrivs i
rapporten och riskbedömningen, alternativt är dessa ännu gynnsammare för att minimera
miljö- och hälsorisker.
Förutsättningarna och antaganden innebär således att det inte är fråga om ”fri användning”
som den beskrivs i Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i
anläggningsarbete. Myndigheter kan även komma att göra en annan bedömning med
avseende på risknivån och ställa ytterligare krav på riskreducering.
Metoden som ligger till grund för beräkning av riktvärden är framtagen för föroreningar som
ligger (kvar) i mark, inte för föroreningar som placeras ovan mark. Den har dock med delvis
andra modifikationer använts i tidigare beräkning av riktvärden för återvinning av slaggrus av
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bland andra SGI. Metoden har den stora fördelen att många - särskilt hos miljömyndigheter
- är i grunden förtrogna med den.
Till skillnad från metaller och bland andra ämnen PAH, innehåller slaggrus relativt höga
halter av lättlösliga salter som kan transporteras till mark, grundvatten och ytvatten. I många
fall avtar halterna beroende på hur mycket vatten som har passerat materialet relativt
snabbt. I underliggande riskbedömning har inget sådant utlakningsförlopp för något ämne
beaktats. Istället utgås ifrån en maximalt tillåtlig jämviktskoncentration för de ämnen som
omfattas av riskbedömningen. Detta bör i de flesta fall vara ett försiktigt (konservativt)
antagande, då det inte tas hänsyn till de sannolikt avtagande koncentrationerna under
anläggningens drifttid.
Konstruktioner som följer typfallens uppbyggnad och riskbedömningens antaganden samt
uppvisar halter av potentiellt hälso- och miljöfarliga ämnen som är lägre än, respektive i
paritet med riktvärden för typfallet, anses medföra ringa risk för människans hälsa och miljö
(se ovan). Under vissa förhållanden är dock inte riktvärdena tillämpliga och en platsspecifik
bedömning måste göras. En sådan kan leda till både högre och lägre riktvärden. Vissa
antaganden i riskbedömningen bör verifieras innan eller i samband med kommande
anläggningsprojekt. Dessutom kan framtida resultat från pågående arbeten inom
avfallsklassning och biotillgänglighet av föroreningar ha inverkan på riktvärden för
återvinning av slaggrus som avses i denna publikation. En lång rad av övriga aspekter som
bör beaktas eller fördjupas presenteras också i rapporten.

#16 2017 Polcirkeln - Policy för Cirkulär ekonomi. Avfall Sverige
•
•
•

Målkonflikt mellan giftfria och resurseﬀektiva kretslopp
Avsaknad av helheten från politiker, myndigheter
Avsaknad av samverkan och incitament mellan aktörer i värdekedjan

Ur rapporten, sid 7
Det finns en motsättning mellan målen om ökad resurshushållning och giftfri miljö.
Motsättningen kan exemplifieras genom REACH-förordningen1, som fastställer att man inte
får sälja produkter som innehåller vissa kemikalier. Mot det står ökade mål och höjda
ambitioner för materialåtervinning, återanvändning och återtillverkning bland annat i enlighet
med EUs paket för en cirkulär ekonomi. Här finns en stor utmaning att värdera
resurshushållning mot toxicitet och ett riskperspektiv kan vara avgörande.
Sid 12, ﬀ
Utifrån projektet har ett antal rekommendationer tagits fram, riktade till RE:Sources styrelse
och programledning, till företag och till policymakare. De presenteras här i varsitt avsnitt.
Rekommendationer till RE:Source
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Detta är de rekommendationer till RE:Sources styrelse och programledning som projektet
tagit fram. Rekommendationerna för policymakare och företag är relevanta även för
RE:Source.
Nya ramar – helhet före uppdelning:
Lärdomar från Polcirkeln:
• Vikten av att sträva mot ett helhetstänkande har betonats. Istället för att dela in
aktiviteter, hinder och möjligheter mellan avfall, material, produktion och konsumtion bör
frågeställningar och lösningar vara fokus, med ett helhetsperspektiv.
• Att inte fokusera enbart på avfall i arbetet för en cirkulär ekonomi är avgörande. Som ett
exempel har det lyfts att man kan införa materialstrategier som kompletterar
avfallshierarkin och avfallsstrategier. En strategi bör bidra till att produkter utformas på
ett sådant sätt att återanvändning och materialåtervinning underlättas.
Rekommendationen till RE:Source är därför att:
• Göra utlysningar som stimulerar och värderar helhetstänkande i värdekedjan.
• Tänka på hur uppdelningar görs och beakta vikten av helhetstänkande i kommunikation
och aktiviteter. Det kan verka enkelt, men försvinner lätt då processer och projekt väl
drar igång. De tre områden som RE:Source omfattar är i sig en uppdelning som
kanske inte ska användas i alla sammanhang.
Insatser högt upp i avfallshierarkin/i de inre flödescirklarna
Lärdomar från Polcirkeln:
•

•

•

Med mål föreslagna inom bland annat EUs paket för en cirkulär ekonomi går EU åt rätt
håll. Konkreta mål och åtgärder initieras dock huvudsakligen för de nedersta stegen i
avfallshierarkin/ i de inre flödescirklarna.
För de övre stegen är ambitionerna lovvärda, men vaga: ”främja återanvändning och
industriell symbios” eller ”stödja att företag sätter grönare produkter på marknaden”.
Fokus ligger inte på förändrade normer, aﬀärskultur och konsumtion samt minskat
resursuttag.
Mätmetoder saknas för att mäta och följa utveckling i de övre stegen av hierarkin.
Naturvårdsverket vill t.ex. mäta och följa förebyggande och förberedelse för
återanvändning, men vet inte hur man skall gå till väga.

Rekommendationen till RE:Source är därför att
• Initiera och följa upp projekt för de övre delarna i avfallshierarkin. Förslag på åtgärder
som kommit upp under projektet framgår av scenario 3 i tabellerna 5-7 (bilaga 4). Till
exempel: styrmedel för design och garantimärkning eller certifiering för återanvändning.
• Re:Source ́ s framtida utlysningar bör beakta behov av innovation, utveckling och ny
kunskap även utanför naturvetenskap och bredda och stärka samarbeten med
samhällsvetenskaper såsom beteende, psykologi, kommunikation, juridik och ekonomi.
Genom detta kan kunskapen ökas för att nå fokus på förändring av normer, beteende
och aﬀärskultur för förändrade produktions- och konsumtionsmönster.
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•

•
•

Utvärdera om medfinansiering kan vara ett större problem att finna för någon typ av
projekt, och om dessa är avgörande för visionen se över möjligheterna till
speciallösningar.
Utbilda och sprida kunskap om vilka behov som finns för att klättra i avfallshierarkin t.
ex. genom möten och diskussionsgrupper med beslutsfattare.
Kommunicera direkt till konsumenter och inköpare för en ökad medvetenhet om deras
olika valsituationer, påverkansmöjligheter och möjliga eﬀekter av dessa, med fokus på
de övre delarna av avfallshierarkin.

Hur gå vidare efter identifierat behov av samverkan?
Lärdomar från Polcirkeln:
• Genomgående i intervjuer, samtal, workshops och litteraturstudier framhålls samverkan
som en nyckel till att nå mer cirkulära flöden. Arenor för samverkan behövs fortsatt.
• Specifikt efterfrågas ökad samverkan och kunskapsutbyte mellan tillverkare, återvinnare
samt återanvändare. En särskilt svårighet som identifierats är att dessa aktörer verkar
på en global marknad, något som kan vara en utmaning för RE:Source att hantera.
• Konkret behövs tydliga mål och uppföljning både av företag och nationellt, för
incitament för samverkan med eﬀekt. Det är viktigt att ta vara på de höga ambitioner
som finns, för att hitta aﬀärsmöjligheter och nå långvariga aﬀärsrelationer.
• Av de utmaningar som har prioriterats, lyftes inte samverkan specifikt. Vid våra intervjuer
har vi upplevt att många fokuserar på saker närliggande den egna verksamheten, fokus
på den egna vinningen, och inte alltid mäktar med att ta ett livscykelperspektiv.
• På vissa områden är samverkan redan aktiv eller under uppbyggnad, till exempel inom
textilbranschen där de större konfektionskedjorna arbetar med att förenkla för
konsumenter genom t. ex. gemensamma överenskommelser om färre och tydligare
märkningar av produkterna.
Rekommendationen till RE:Source är därför att:
•

•

•

•

•

RE:Source, med målet och ambitionen att vara en mötesplats – en ”yta, studsmatta” –
för samverkan, har redan och kan ta en större roll och ytterligare ansvar. RE:Source
behöver agera proaktivt, synliggöra och bjuda in till ”studsmattan”, även här med ett
livscykelperspektiv.
Belöna samverkan i utlysningar, i vissa fall kräva det. Särskilt kan man behöva stötta
det långsiktiga perspektivet och innovativ samverkan för att lyfta oss ur dagen
infrastrukturer och beteende.
Visa på samarbeten som lett till bra resultat, hur hinder mellan olika aktörer i
värdekedjan kunnat röjas bort, hur samverkan gett praktisk nytta i konkreta fall. Samla
och sprida exempel från RE:Source-finansierade projekt.
Underlätta och driva de fortsatta stegen för att nå konkreta, innovativa
aﬀärsuppgörelser samt kommersialisering efter en inledande samverkan och förenad
vinning i aﬀärsmodellen.
Uppmuntra och stödja myndigheter och beslutsfattare som kan driva på och underlätta
en samverkan med konkreta resultat, t. ex. genom att öka kunskapen hos
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beslutsfattare om hur olika flöden hänger ihop, vilka hinder det finns för att sluta flöden
och hur de kan undvikas.
Policyer - ökad kännedom och vägledning
Lärdomar från Polcirkeln:
•
•

•

Kännedom om de policyer och regler kring cirkularitet som kan påverka företag och
deras verksamhet, varierar och är inte heltäckande ur ett livscykelperspektiv.
Flera befintliga policyer och regelverk är inte synkroniserade, utan kan tvärtom motverka
varandra, såsom i motsättningen mellan målen om ökad resurshushållning och giftfri
miljö. REACH- förordningen2 fastställer att man inte får sälja produkter som innehåller
vissa kemikalier. Mot det står ökade mål och höjda ambitioner för materialåtervinning,
återanvändning och återtillverkning. Här finns en stor utmaning att värdera
resurshushållning mot toxicitet och ett riskperspektiv kan vara avgörande.
Konsumtionsmönster behöver förändras för att bli mer hållbara med ett lägre
resursuttag.

Rekommendationen till RE:Source är därför att
•
•

•

•

•
•

Bistå med vägledning till olika aktörer, såsom byggherrar, tillverkningsindustri och
upphandlare, kring de policyer och regelverk som finns ur ett livscykelperspektiv.
Initiera dialog med och vägledning till policymakare, för väl underbyggda beslut med
avseende på cirkulär ekonomi. Särskilt kan man behöva stötta det långsiktiga
perspektivet, att lyfta oss ur dagen infrastrukturer och beteende.
Lyft policy och regler som lett till bra resultat, hur hinder kunnat undanröjas, hur
styrmedel och vägledning gett praktisk nytta i konkreta fall. Samla exempel t. ex. från
RE:Source-finansierade projekt.
Vad behövs för att komma vidare i motsättningen mellan en ökad resurshushållning
och miljömålet en giftfri miljö? Hur kan man värdera resurshushållning mot toxicitet och
utifrån ett riskperspektiv?
Undersök kopplingen mellan policy och beteende: t. ex. ändrad momssats på kultur,
som kan leda till ändrat förhållande mellan konsumtion av kultur och produkter.
Anta den stora utmaningen att ändra konsumtionsmönster och normer.
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#18 E Kärrman 2004 Förutsättningar för att askor kommer till
användning i vägar, Värmeforsk
Summering
•
•

Avsaknad av formaliserad kunskap och institutionell acceptans
Brister i aktörsamverkan och kvalitetssäkring

Utdrag ur sammanfattning, sid 6
Målet för uppdraget var att genom att sammanställa hur man har förfarit i andra länder för
att identifiera och övervinna hinder för användning av askor, dra slutsatser om vilka åtgärder
som bör prioriteras i Sverige. Förutsättningen för uppdraget har varit att en ökad
användning av askor är önskvärd.
Slutsatser från de internationella exemplen visar att de mest grundläggande
förutsättningarna för att askor skall komma till användning i vägar är att det finns en god
ekonomi i alla led och att regelverket är tydligt och kan ge ”fritt fram” eller ”stopp” för
askanvändning i konkreta fall. Dessutom är kommunikation ett nyckelord. Askproducenten
eller den aktör som vill använda askorna måste vara den part som driver på och det är lika
vikigt att övertyga alla led i kedjan: byggherre, entreprenör, materialleverantör, producent
och handläggare på myndighet. Vidare är det viktigt att det utvecklas och sprids goda
exempel på tolkning av regelverk och handläggning av ärenden mellan
myndighetspersoner hos Sveriges kommuner och länsstyrelser.
De länder som har studerats är Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Finland
och Danmark. Nederländerna och Danmark är pionjärer inom området är pionjärer inom
området och har många år av erfarenhet av askanvändning i vägar. Askanvändningen har
emellertid minskat kraftigt vid tiden för detta projekt, i Nederländerna på grund brister i ett
stort projekt som gav negativ publicitet och i Danmark på grund av skärpta lagkrav som
askanvändningen har haft svårt att leva upp till. I Frankrike råder stora skillnader mellan olika
regioner, men i Parisområdet, vissa delar av Bretagne och i Strasbourgområdet sker
askanvändning i stor utsträckning. I dessa områden finns exempel på storskalig
askanvändning som t ex i Eurodisney och en förbifart i området kring Strasbourg men här
finns också exempel på småskaligt utnyttjande av askor lokalt. Belgien och Storbritannien
är länder där samhället främjar utnyttjande av askor men där man hittills använt relativt små
mängder. En systematisk kunskapsuppbyggnad via forskning kan innebära att Belgien på
sikt kommer att använda större mängder askor. Även i Finland har det skett en systematisk
kunskapsuppbyggnad kring askor som lett till guidelines för utnyttjande av askor.
Hinder för användning av restprodukter i anläggningsbyggande i Sverige har i tidigare
projekt identifierats som 1) svårtolkat regelverk, 2) brist på kompetens och erfarenhet 3) för
små mängder askor ger svag ekonomi 4) materialval kommer in sent i planering och
projektering av ett projekt och 5) metodik för miljöpåverkan av alternativa material saknas.
Erfarenheterna från de studerade länderna stödjer punkt 1 och 3 samt i viss mån för punkt

Sekundära byggmaterial

Sida 38
! av 48
!

2 (liknande problem finns i andra länder). Brister i kompetens och erfarenhet kan bara
överbryggas genom aktiv marknadsföring. Punkten 5 kan övervinnas genom tillämpning av
miljösystemanalyser där både anläggandet av väg och alternativ hantering av askor ingår
analysen (t ex deponering). Miljösystemanalyser har inte gjorts i de studerade länderna
(utom möjligen i Danmark) men det är en lämplig åtgärd i riktning mot formaliserad kunskap
och institutionell acceptans i Sverige.
En rekommendation för svenskt vidkommande är att policies utvecklas som främjar
användning av askor på regional nivå och att tydliga regler tas fram för askanvändning på
praktisk nivå. Vidare bör former för aktörssamverkan och kvalitetssäkring utvecklas.

#19 G Jansson, A Wilhelmsson 2008. Use of Secondary Building
Materials in EU - Diﬀerent National Strategies Energiforsk
•
•
•
•

Avsaknad av aktör som har ett tydligt ansvar och en helhetssyn på FoU inom
avfallsforskning
Misstro till sekundära material och metoder från allmänhet och myndigheter
Dåligt utnyttjande av befintlig kunskap och vunna erfarenheter
Lågt intresse och stöd från myndigheter eller branschorganisationer för
ökad återvinning inom sektorn ger större hinder för att använda
restprodukter.

Från Sammanfattning och slutsatser , sid 6
Regelverken i de undersökta länderna baseras alla på den gemensamma EUlagstiftningen och det i sammanhanget centrala Avfallsdirektivet samt hur praxis har
utvecklats över tiden. Det finns en spännvidd mellan de undersökta länderna i hur direktivet
tillämpas i praktiken, då de studerade länderna har valt olika sätt för sin nationella
lagstiftning kring användning av restprodukter för konstruktionsändamål.
Många länder har haft en lagstiftning inom området sedan 1990-talet, men området är
dynamiskt och lagstiftningen har förändrats eller reviderats i flera länder utifrån vunna
erfarenheter, vilket har resulterat i såväl förenklingar som skärpningar. I nästan alla
undersökta länder regleras användning av avfall för konstruktionsändamål genom särskild
lagstiftning. Det får den praktiska konsekvensen att reglerna är annorlunda än i den
generella avfallslagstiftningen, med dess strikta definitioner av när avfall upphör att vara
avfall.
Gemensamma drag i hur regelverket är uppbyggt i många av de undersökta länderna för
att tillåta återanvändning på ett miljömässigt kontrollerat sätt är att:
- Vissa sorters avfall tillåts.
- Användning för vissa ändamål tillåts.
- Kvalitetskontroll av det avfall som används.
- Specificerade skyddsåtgärder krävs ofta.
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- Rapportering eller anmälningsförfarande av arbetena i stället för
tillståndsprövning.
Användningen är ofta starkt knuten till skydd för mark- och vattenresurser, med tydliga
skyddsåtgärder som en del i regleringen av användningen. Skyddsåtgärderna kan vara
olika beroende på föroreningsinnehåll eller användningsområde och olika konstruktionskrav
kan föreskrivas.
I många länders lagstiftning är det uttalade syftet med lagstiftningen om återanvändning av
restprodukter för konstruktionsändamål att öka återanvändning och minska uttag av
jungfruliga resurser. Myndigheterna uppmuntrar till återanvändning på ett ansvarsfullt sätt,
ibland i konstruktivt samarbete med olika branschorganisationer.
Avfallsplaner och avfallsstrategier används av flera länder som ett aktivt instrument för att
minska avfallsmängderna och öka återvinning genom att sätta upp mål för återvinning.
God nationell statistik över avfallsproduktion och återanvändning inklusive industrin och
byggbranschen kan ge underlag för prioriteringar och åtgärder.
Andra styrmedel för att öka återvinning är deponiavgifter, skatter på naturgrus eller
överenskommelser att branschen skall tåla merkostnaden pga återvinning och sortering.
Vissa mer eller mindre gemensamma drag finns för användning av olika materialslag:
• Inert avfall för konstruktionsändamål är tillåtet i flera länder utan tillståndsansökan eller
motsvarande. Definitionen av inert avfall är i flera länder vidare än i Sverige.
• Krossprodukter från återvunnet byggavfall mm får i många av länderna användas enligt
särskilda regler, men utan sedvanlig tillståndsplikt.
• I några länder sker en indelning efter ursprung, så att tex sten, jord, vissa flygaskor och
bottenaskor, krossad betong, återanvändning av asfalt mm inte kräver tillståndsplikt,
utan en administrativt enklare rapportering eller anmälan.
• Material för konstruktionsändamål kan delas in i olika kategorier (med olika
användningsområden) beroende på föroreningsinnehåll, oavsett om ursprunget är avfall
eller ej.
• Skyddsåtgärderna anpassas efter föroreningsinnehållet och var materialet används.
• Askor kan användas för vägbyggnad och liknande. Det kombineras ofta med krav på
hur konstruktionen skall skyddas mot inträngande vatten som asfaltering eller annan
täckning.
• Högre föroreningshalter kan i vissa fall accepteras vid redan tillståndsprövade
anläggningar, deponier och liknande.
Flera länder har en lagstiftning som är neutral till avfallets/materialets ursprung, medan
andra länder har en särlagstiftning för avfall med visst ursprung.
Vilka material som används varierar mycket mellan länderna, där näringsstruktur,
energisystem, naturliga förutsättningar samt traditioner inom såväl myndigheter som
bygg- och anläggningssektorn styr.
En viktig erfarenhet är att konstruktioner där restprodukter används skall vara väl
designad för att långsiktigt minimera risken för spridning av störande ämnen. Instrument
för riskminskning är:
- Rätt material på rätt plats i rätt konstruktion
- God kontroll av det återvunna materialet
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- God kunskap om hur man gör
- Erfarenhetsåterföring från genomförda projekt bidrar till att bygga upp sådan kunskap
Användning av tät eller tätande beläggning är en vanlig skyddsåtgärd för att skydda mot
inträngning av vatten, och det kan kombineras med krav på avstånd till grundvatten eller
vattentäkter. Tydlig standard och tydliga och relevanta regler för kontroll underlättar
återanvändning. Certifierade kontrollsystem för byggnadsmaterial (oavsett det är jungfruligt
eller återanvänt) medger en smidig klassificering och användning.
Branschöverenskommelser har gjorts i några länder där bygg- och anläggningsbranschen
tar ett aktivt ansvar såväl för information som för klassificering av avfall/produkter som
sedan kan användas på ett förenklat sätt enligt den nationella lagstiftningen.
Mycket kunskap och erfarenheter har byggts upp i europeiska länder avseende flera
områden:
• Kunskap om olika materialegenskaper med avseende på långtidsfunktion och praktisk
användbarhet.
• Kunskap om hur föroreningar lakar ut, spridningsvägar och påverkan på omgivningen
och vilka metoder som skall användas för att kontrollera spridning
• Testmetoder anpassade för olika medier
• Samarbetsformer mellan myndigheter, forskning och anläggare
• Riskvärdering
• Samarbete på internationell nivå

Olika drivkrafter kan identifieras som såväl hindrar som gynnar en god återanvändning av
restprodukter för konstruktionsändamål. Några exempel är följande:
Hindrande krafter
• Dålig källsortering av bygg- och anläggningsavfall ger låg teknisk och
miljömässig kvalitet på använda restprodukter och lägre förtroende hos
användare.
• Misstag och dålig kontroll av kvalitet eller använda restprodukter har gett
bakslag i form miljöpåverkan eller risk för miljöpåverkan och sänkt
förtroende.
• Misstro till material och metoder från allmänhet, byggare och
myndigheter.
• Dåligt utnyttjande av befintlig kunskap och vunna erfarenheter.
• Oklarheter och osäkerhet hos användare om vad som gäller beträﬀande
krav, utförande och användningsområden.
• Osäker eller varierande tolkning av kravnivå.
Tidsödande system för godkännandeprocesser för anläggningsprojekt ger
högre kostnader.
• Lågt intresse och stöd från myndigheter eller branschorganisationer för
ökad återvinning inom sektorn ger större hinder för att använda
restprodukter.
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•
•

Bristande information till användare.
Lagstiftning som upplevs hindra återanvändning.

Drivkrafter
• EU-direktiv som stöder återanvändning.
• Goda erfarenheter från gjorda arbeten och försök.
• God kontroll av återvunnet material.
• Användning av kvalitetssäkrade restprodukter, och eventuell certifiering
av dem, gör det administrativt enkelt att använda restprodukterna i
byggande och anläggning.
• Rätt tekniska egenskaper och kvalitet hos restprodukter för att få en
fullgod färdig produkt
• God nationell statistik över såväl hushållsavfall som industriellt avfall ger
tydlig kunskap om helheten och möjliggör återkoppling och uppföljning av
uppsatta mål, eller identifiering av om ytterligare mål behövs.
• Nationella miljömål och avfallsstrategier med konkreta mål för ökad
återvinning och resurshushållning.
• God information och stöd från myndigheter och andra sektorsorgan med
lättillgänglig och användarvänlig information för brukare, underlättar
återanvändning av restprodukter.
• Samarbete mellan myndigheter och branschorganisationer om
kunskapsutbyte, forskning, stöd och system för certifiering och kontroll.
• Klara och administrativt enkla och snabba system för godkännande av anläggningsoch byggnadsprojekt med restprodukter.
• Tydliga och relevanta regler för materialegenskaper, utförandekrav, skyddsåtgärder och
kontroll.
• Ekonomiska incitament som förbrännings- och deponeringsavgift eller skatt på
naturgrus som gynnar användning av restprodukter i krossmaterial och andra
anläggningsändamål.
• Tydliga regler för vad som får användas, i vilka sammanhang, och med vilka
förutsättningar, gör det administrativt enklare för företag och myndigheter att använda
restprodukter.
• Finansiellt stöd till forskning och utveckling inom området
Övriga utvecklingsmöjligheter
Området är dynamiskt och det tillkommer ständigt ny erfarenhet och kunskap om goda
användningsmöjligheter som bör tas tillvara för att förbättra resurshushållningen. Det blir
sammantaget ett stort problem ur resurshushållningssynpunkt om goda
konstruktionsmaterial deponeras, istället för att nyttiggöras under miljömässigt goda
förhållanden. Exploatering av jungfruliga material måste då ske istället.
Kunskaper som byggts upp i andra länder borde kunna tas tillvara i Sverige, för att inte
behöva göra omtag på ett område där mycket praktiska erfarenheter redan finns. Goda
exempel finns även på olika samarbetsformer mellan olika aktörer för att öka
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återanvändning av restprodukter för byggande och anläggningsändamål.
Naturvårdsverket skriver angående arbetet med kriterier för återvinning av avfall i
anläggningsarbeten att ’EG-rätten ställer krav på att vissa typer av verksamheter som hanterar avfall
ska omfattas av tillståndsplikt men det är inte reglerat hur tillståndsprövningen ska gå till, och att ett
alternativ till tillståndsprövning kan under vissa förutsättningar vara generella föreskrifter’.
En slutsats som kan dras från andra europeiska länder, är att EUs avfallsdirektiv och definitioner av
när avfall upphör att vara avfall kan stödja en miljömässig och resurshushållande återanvändning av
avfall som konstruktionsmaterial, och inte behöver vara ett formellt hinder för detta. De redovisade
exemplen i denna rapport visar att regelverket kan möjliggöra hög återanvändning. Det enskilda
landet kan stödja och stimulera återanvändning av avfall och biprodukter genom ett tydligt
regelverk, speciellt utformad för denna typ av avfall och material som skydd för hälsa och miljö.
Enligt Sveriges Miljöteknikråd Swentec saknas en aktör i Sverige som har ett tydligt ansvar och en
helhetssyn på FoU inom avfallsforskning. Det skulle stärka området om det skapades ett nav för
forskning och utveckling samt en erfarenhetsbank kring återanvändning av avfall för
konstruktionsändamål. Ett ökat samarbete mellan de svenska aktörerna, såväl
intresseorganisationer som myndigheter och statliga verk, skulle kunna bidra till att vunna
erfarenheter från Sverige och övriga Europa aktivt tas till vara för att utveckla användningen av
restprodukter på ett miljöriktigt sätt och med god resurshushållning.

#20 M Alm, C Stockenberg, 2018. Bygg- och rivningsindustrins
omställning mot cirkulär ekonomi Chalmers
Summering
• Byggherren central för att skapa förutsättningar
• Brister i aﬀärsmodeller
• Systemförändring krävs inom alla samhällsnivåer

Ur rapporten, sid 49, slutsatser
I omställningen befinner sig branschen idag i startgroparna vilket har framkommit under
uppsatsen. Det vi har kunna urskilja är att företagen i branschen till stor del arbetar med
aﬀärsutveckling för att testa nya innovationer eller för att hitta nya aﬀärsområden. Detta i
kombination med uppsatta hållbarhetsmål kring resurseﬀektivitet och minskat avfall har
genererat en rad utvecklingar med ambition att kunna bidra till att på sikt cirkulärisera
materialflöden. Däremot så har vi kunnat urskilja att de aﬀärsutvecklingar som vi har
analyserat tenderar att vara mer av eco:eﬃciency karaktär än cirkulära, med den
huvudsakliga skillnaden att deras funktioner snarare är att minska uppkomst av avfall eller
minska extrahering av resurser. Dessa aﬀärsutvecklingar kan dock komma att ha en
funktion för det cirkulära flödet i framtiden. Det som enligt företagen har visat störst eﬀekt
på minskning av avfall är en tydlig målsättning som är integrerad i verksamheten, vidare
kan vissa initiativ ha en direkt lokal påverkan som Peab’s gipsåtervinning och Sernekes val
att använda lokalt krossat berg. Ser man till bygg- och rivningsindustrins problematik i stort
så har de lokala initiativen en marginell påverkan. Kan de utvecklas till att skalas upp ser vi
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dock möjligheter till att de både kan bidra med lönsamhet i företagen och mer eﬀektiva
materialflöden i branschen.
Ett sätt att skala upp sådana initiativ kan vara att i större utsträckning göra
aﬀärsutvecklingar som startat inom företagen tillgängliga för fler i branschen. Företagen
uttrycker att ökad transparens är en viktig del för att utveckla cirkulära materialflöden, där
ansvarsfrågor framförallt belyses som en problematik. I dagens lagstiftning är det
byggherren som framförallt ansvarar för avfallshanteringen (Plan- och bygglagen, 1995)
vilket gör att företagen vi intervjuar ses som ansvariga i förlängning av deras
uppdragsgivare. Företagen vi intervjuade uttrycker att de bär ett stort ansvar när det
kommer till materialflöden och vägen mot cirkuläritet men att det är en systemförändring
som behöver ske på alla nivåer i samhället.

#23 - L Brander, E Helsing, 2017. Constructvate WP3, RISE

•
•
•

Hinder och möjligheter för återvinning
CE-Märkning
Aktörsamverkan

Ur Rapporten, sid 13 ﬀ
Förutsättningar vid rivningskede till separering av komponenter

…
Det står helt klart att hur användbar den mineraliska fraktionen från bygg- och rivningsavfall
är beror på dess renhet, dvs. hur väl man lyckats hålla isär olika avfallsfraktioner. Gynnsamt
är förstås om man redan i rivningsskedet har kunnat separera de olika komponenterna,
men även ett relativt blandat avfall kan separeras och sorteras mer eller mindre
automatiserat. Grönholm (1997) redogör för de steg som måste till i förädlingsprocessen.
Om betongblocken är större än krossens inmatningsöppning reduceras de till rätt storlek
med hjälp av betongsax eller betonghammare monterad på en grävmaskin.
Krossinställningar kan behöva justeras från de man vanligtvis använder på t.ex. krossberg,
eftersom avfallet generellt är mindre tåligt mot fragmentering och nötning och därför lättare
ger upphov till mycket finmaterial. Finmaterialet är en mindre eftertraktad produkt och kan
därmed bli svår att göra sig av med. På grund av dammbildning så är det bra att bevattna
krossmaterialet. Innan krossningen sorteras vanligtvis matjord, lera och silt bort, för att få
renare sorteringar och mindre damm. För att minska risken att armeringsjärn som frilagts
fastnar i eller river sönder transportbandet under krossen, så ökar man generellt avståndet
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mellan krossens utmatningsöppning och transportbandet. Det måste dessutom finnas en
kombinerad skydd- och styrplåt med uppgift att leda ut armering på bandet utan att skada
detta. Armering separeras därefter bort med magneter, medan övriga icke-magnetiska
föroreningar kan separeras bort med olika typer av mekaniska siktar, vindsiktar och/eller
vattentvätt. Potential finns också i automatiserade sorteringsanläggningar där man
använder t.ex. NIR (Near- Infrared) och specialkameror, för att vägleda robotar att plocka
bort oönskade material.
Avslutande ord
För att återvinningen av rivningsbetong i ny betong och i konstruktioner av mer högvärdig
kvalitet ska öka, jämfört med hur det ser ut idag, så krävs det att den är relativt ren från
andra avfallsslag. Kvalitetskraven i standarder är ganska tydliga i hur materialet ska se ut
och klassificeras, för att användning som sekundär ballast ska komma i fråga. En slutsats
är därmed att det är fullt tekniskt möjligt att använda ÅV ballast som ballast i ny betong eller
mer högvärdiga delar av vägkropp, men att den bristande användningen istället beror på
andra påverkande faktorer. Denna slutsats delas även, alternativt berörs på olika sätt, av
bland annat Stenmark m.fl. (2014), Palm m.fl. (2015) och Eklöf m.fl. (2016). Exempel på
sådana påverkande faktorer att hantera och lösa är hur stabila flöden (med avseende på
såväl volymer och kvalitet) av avfall säkerställs, hur transport och sortering planeras och
optimeras, platsbrist på betongfabrik att hantera ytterligare ballastfraktioner, hur ÅV ballast
görs konkurrenskraftig och efterfrågad när vi i Sverige har så god tillgång på billig och
pålitlig jungfrulig råvara, hur aﬀärsmodeller som är mer optimala i sammahanget och som
fördelar kostnaderna över aktörerna bättre kan utformas, samt hur regelverk och krav från
myndigheter kan göras tydligare, i de fall de upplevs som oklara.
Att det idag finns många påverkande faktorer som utgör hinder eller flaskhalsar för att nå
ett mer cirkulärt flöde av avfall och material, ska inte ses som en situation som inte går att
påverka utan något som går att lösa. Exempelvis skulle man kunna lösa de problem som
rör stabila flöden, kvalitet och platsbrist hos betongfabriker genom att en traditionell
ballastleverantör tar emot rivningsbetongen i sin täkt och där blandar önskad mängd ÅV
ballast med den jungfruliga, istället för att ÅV ballast går direkt till betongfabrik. En viss
sortering kan då säljas direkt till betongfabriken, där den exakta halten ÅV ballast i
sorteringen kan justeras upp och ned i takt med svängningar i volymen ÅV ballast som
kommer in till täkten. Dessutom är det täktinnehavaren som generellt har system, rutiner
och startkostnader färdiga för att hantera CE-märkning och certifiering av ballastsorteringar,
varför man genom en sådan lösning även kommer åt problematiken kring att även den ÅV
ballasten måste CE-märkas.
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