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SAMMANFATTNING SEKUNDÄRA BYGGMATERIAL FÖR KONSTRUKTIONSÄNDAMÅL
I denna rapport har rapporten ”Sekundära byggmaterial – Hinder och påverkansfaktorer”
Jonas Roupé 2019, kritiskt granskats. Slutsatsen av denna analys, samt tidigare studier och
projekt som bedrivits både övergripande som med avseende på specifika material, är att det
saknas en helhetsbild över alla påverkansfaktorer för en utökad återvinning av sekundära
material för konstruktioner. Därmed saknas även en gemensam målbild och en samlande
kraft för de inblandade intressenterna och aktörerna. Den kraften krävs för att styra vilka
insatser som skall göras och hur de resurser som krävs skall användas på effektivaste sätt för
att åstadkomma någon verklig förändring.
I Roupés rapport beskrivs fyra huvudområden för påverkansfaktorer:
•
•
•
•

Praktiska hinder.
Uppdragsrelaterade.
Marknadsförutsättningar.
Otillräcklig politisk vilja.

Som en av utgångspunkterna för denna rapport är tillagt ett huvudområde, Forskning och
utveckling som utgör ett stöd för samtliga övriga områden. För de övriga fyra områdena har
definitionen för respektive del utvecklats. Syftet är att ge en bättre helhetsbild över
situationen samt tydligare visa på de inbördes relationerna mellan dessa områden:
•
•
•
•
•

Praktiska hinder, teknik och utförande.
Uppdragsrelaterat samt miljö och klimatpåverkan.
Marknadsförutsättningar och kommersialisering.
Politiska styrmedel.
Forskning och utveckling.

I det forsknings och utvecklingsarbete som historiskt drivits har området Uppdragsrelaterat,
med fokus på teknik och utförande haft en dominerande övervikt. Först under senare år har
även andra delar inom Uppdragsrelaterat, Marknadsförutsättningar och kommersialisering,
och Politiska styrmedel börjat uppmärksammas.
Med hänvisning till Roupé (2019) så visar en klar övervikt av slutsatserna i de studerade
rapporterna behovet av tydligare Politiska styrmedel. 18 av 21 rapporter är framtagna under
de senaste 4 åren och i 75 % av dessa anges politisk styrning som en avgörande
påverkansfaktor. Exempel på en sådan faktor, som är omnämnd i flest av rapporterna (5 av
21), är splittrat ansvar och kravbild i offentlig sektor ända upp till regerings- och EU-nivå
samt avsaknad av helhetsperspektiv och fokus på hållbar resursanvändning.
Konkreta förslag på åtgärder omnämns i samtliga rapporter och omfattar alla 5
huvudområden. Gemensamt är att det saknas en tydlig mottagare av förslagen,
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rekommendationerna och slutsatserna. I det fallet skiljer det sig inte från vad som tidigare
gjorts.
Anmärkningsvärt är också att så mycket forskning pågår som är närliggande varandra och till
och med överlappande. Det visar tydligt på behovet av bättre koordinering och styrning.
Då flera av påverkansfaktorerna saknas i de rapporter Roupe´ gått igenom har ett försök till
kartläggning gjorts enligt nedanstående bild. Det bör påpekas att samtliga dessa faktorer har
ett samband och ett beroende av och med varandra.

Kärnfrågan blir därmed vem skall ta huvudansvaret för att driva utvecklingen och få till stånd
en gemensam målbild, samordning och samverkan?
Svaret på den frågan är att det inte kan ske med mindre än att vi får en tydligare politisk
vilja, tydligare styrmedel och institutionell kapacitet. Det senare omnämns bl a i Smuk m f
2014 ”Dagens varor är morgondagens resurser”. Finns inte det på plats så kommer heller
inte de övriga utmaningarna att lösas.
Vad som inte omnämns i någon av rapporterna är det ansvar som inblandade aktörer har.
Exempelvis har berörda branschorganisationer ett stort ansvar att både vara en initierande
och en pådrivande kraft samt som stöd för att nödvändiga åtgärder skall vidtas.
Ej heller finns något omnämnt om i Roupes rapport om betydelsen av och rollen för
forskning och utveckling. Med utgångspunkten att en bättre helhetsbild över samtliga
påverkansfaktorer får genomslag och en gemensam målbild skapas kan fortsatta insatser av
forskning på ett bättre sätt disponeras och koordineras. Generellt bör i större utsträckning
forskningen relateras till och understödja en förändring av de områden där de största
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behoven finns som Politiska styrmedel, Marknadsförutsättningar och kommersialisering
samt Uppdragrelaterat, teknik och utförande.
Den fortsatta inriktningen på forsknings och utvecklingsinsatser kan ses i tre steg.
•

•

•

Ett första steg (markerat med 1) är att åtgärda de brister som råder för att underlätta
för att de nödvändiga besluten och åtgärderna kan tas som bidrar till tydligare
inriktning och styrmedel.
Det andra steget (markerat med 2) inträder när en samverkan mellan
branschorganisationer och inblandade aktörer kommit till stånd och därmed kommer
också behoven att närmare definieras.
Tredje steget (markerat med 3) är när konkreta projekt och affärer blir aktuella och är
då närmast relaterade till de förutsättningar som gäller för de specifika
konstruktionerna.
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1. SYFTE OCH MÅL SAMT FÖRUTSÄTTNINGAR
Denna granskning ingår som ett uppdrag i arbetspaket 2 Ökad användning av sekundära
material i det strategiska projektet Ökad användning av sekundära råmaterial i
konstruktioner.
Syfte
Huvudsakligen baseras denna rapport på en kritisk genomgång och analys av den studie
som genomförts i projektets första uppdrag, Uppdrag 1: Sekundära Byggmaterial - Hinder
och påverkansfaktorer, av Jonas Roupe, och andra relevanta rapporter. Utifrån dessa
underlag dra slutsatser om vad som brister i utvecklingen samt vilka åtgärder som krävs för
att kunna sätta in stötarna där det bäst behövs.
Mål
Med matriser och andra typer av illustrationer, tabeller och figurer visa olika FoU-projekts
mognadsgrad. Förklara olika hinder, utmaningar och påverkansfaktorer samt hur dessa
fungerar och står i relation till varandra. Resultaten skall slutligen sammanfattas med
källhänvisningar och redovisning av valda underlag samt motivering av valda prioriterade
aktiviteter och åtgärder.
Förutsättningar – typ av rapporter och metoder
Främst granskas och analyseras rapporten Sekundära byggmaterial - hinder och
påverkansfaktorer (Jonas Roupé Insiktsbolaget 2019) som tagits fram som ett tidigare
uppdrag i projektet. Dessutom har ett rapportmanus Faktorer som påverkar användningen
av restprodukter (Anders Hedenstedt och Marjan Mousavi RISE, 2019) från ett pågående
uppdrag i projektet granskats; denna utgör en fördjupad analys av status i andra europeiska
länder. Därutöver har ett urval av andra relevanta rapporter ingått som redovisas i
referenslista och i text.
Projektet i sin helhet är främst inriktat på restprodukter som askor och betong men
utmaningarna i att utveckla återvinning och användning av sekundära och alternativa
material är i de flesta stycken gemensam för alla typer av restprodukter. De ingående
granskade rapporterna och andra referenser spänner både över ett generellt perspektiv
kring återvinning som att de är materialspecifika.
Metodiken för denna rapport är kritisk genomgång och analys av Roupé (2019). Som stöd för
den granskningen och analysen har även andra litteraturstudier och undersökningar gjorts.
Syftet med det utökade underlaget för denna rapport är att tydligare kunna visa på de
gemensamma nämnarna för såväl potentialen i återvinningen, hinder, utmaningar och
möjliga åtgärder samt föreslå förändringar av det Forskning och utvecklingsarbete som
bedrivs.
2. BAKGRUND OCH DEFINITIONER
Av alla mänskliga verksamheter vi bedriver utgör infrastrukturbyggandet den ojämförligt
största miljöbelastningen. Hälften av Sveriges uttag av naturresurser går till
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infrastrukturprojekt och byggande, Roupé (2019). Därför är det så betydelsefullt att
återvinning av massor och restprodukter för konstruktionsändamål måste utvecklas kraftigt.
Dessutom är potentialen för återvunna materialen som sekundära byggmaterial störst av all
återvinning. Den avfallstypen utgör den ojämförligt största mängden i jämförelse med alla
andra avfall och restprodukter.
I Roupe (2019) visas att det är en mängd olika påverkansfaktorer som samverkar. Detta är
åskådliggjort med följande bild:

I förhållande till de slutsatser som dras i denna studie skulle jag vilja understryka betydelsen
av tydlighet, stabilitet och styrning från politiskt håll för att utveckla återvinning av massor
och restprodukter för konstruktionsändamål. Denna slutsats understöds även av andra
rapporter som tjänat som underlag i denna rapport och i Jonas rapport. (Smuk m fl 2014
samt 2017 Polcirkeln)
Därutöver önskar jag även belysa att alla dessa påverkansfaktorer (se även punkt 3.1) är
relaterade till varandra, i båda riktningar, samt att det tillförts fler aspekter i definitionen av
huvudområdena. Forskning och Utveckling är tillagt som ett nytt område då det har stor
betydelse för utvecklingen inom samtliga övriga områden. Se bild:
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3. RESULTAT – ANALYS AV RAPPORTEN SEKUNDÄRA BYGGMATERIAL – HINDER OCH
PÅVERKANSFAKTORER
Enligt ovanstående förtydliganden och utökning av definitioner samt påverkansfaktorer
(kapitel 2) så har en analys genomförts av de 21 rapporter som i Roupé (2019) sammanställt.
De slutsatser och rekommendationer som angetts har grupperats enligt följande och i bild 1:
Politiska Styrmedel
• Samordning myndigheter nationellt, regionalt och lokalt
• Förändring av skatteregler
• Internationell anpassning
• Standardiserade metoder för LCA och LCM
• Regelverk
• Naturvårdsverkets handbok för återvinning anläggning
• Samordnad risk och systemanalys giftfri miljö/resurser
• Tillämpning av LOU
• Införande av koldioxidskatt i relation till påverkan
Marknadsförutsättningar och kommersialisering

15
3
0
5
2
0
2
4
1

• Ekonomiska incitament
• Utveckling av nätverk, nationellt och regionalt
• Samverkan branscher
• Juridik, ansvarsförhållanden och trygghet
• Säkerhet, ansvarsförhållanden och trygghet
• Slutkunders behov och krav
• Utformning av affärsmodeller
Uppdragsrelaterat

5
1
3
1
0
0
0

•
•
•
•
•
•
Teknik

Logistikverktyg
Kartläggning potentiella material och mängder
AMA
Miljö och klimatpåverkan i relation till utförande och
förutsättningar
Arbetsmiljö
Planering och projektering

• Utveckling av produkter och tillämpningar
• Materialklassificering
• Tekniska beskrivningar och dimensionering
• Produktifiering
• Kvalitets-, och produktionskontroll
• Verifierad produktanvändning
Forskning och utveckling
•
•
•

Projektsamverkan
Faktainsamling materials innehåll och egenskaper
Faktainsamling tillämpningar

3
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
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• Databas alternativa material
Sammanställning (undantaget FoU)

Bild 1 ; Omfattning av påverkansfaktorer i Roupe (2019)

0
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En klar övervikt av slutsatserna i de studerade rapporterna visar på behovet av tydligare
politiska styrmedel. 18 av 21 rapporter är framtagna under de senaste 4 åren och i 75 % av
dessa anges politisk styrning som en avgörande påverkansfaktor. Exempel på en sådan
faktor, som är omnämnd i flest av rapporterna (5 av 21), är splittrat ansvar och kravbild i
offentlig sektor ända upp till regerings- och EU-nivå samt avsaknad av helhetsperspektiv och
fokus på hållbar resursanvändning.
Konkreta förslag på åtgärder omnämns i samtliga rapporter och omfattar alla 5
huvudområden. Gemensamt är att det saknas en tydlig mottagare av förslagen,
rekommendationerna och slutsatserna. I det fallet skiljer det sig inte från vad som tidigare
gjorts.
Vad som inte omnämns i någon av rapporterna är det ansvar som inblandade aktörer har.
Exempelvis har berörda branschorganisationer ett stort ansvar att både vara en initierande
och en pådrivande kraft samt som stöd för att nödvändiga åtgärder skall vidtas.
Ej heller finns något omnämnt om i Roupe (2019) om betydelsen av och rollen för forskning
och utveckling. Det är i sammanhanget anmärkningsvärt att så mycket forskning pågår som
är närliggande varandra och till och med överlappande. Det visar tydligt på behovet av
bättre koordinering och styrning.
Sammanfattningsvis kan sägas att antalet rapporter som ingått i studien är otillräckligt och
visar inte den samlade bilden av all den forskning som bedrivs och har bedrivits. På grund av
det så saknas helhetsbilden över statusen på redan utförd forskning samt till stor del
sambanden och relationen mellan olika påverkansfaktorer som är en förutsättning för
kommersialisering i stor skala.
4. POTENTIAL FÖR ÅTERVINNING AV SEKUNDÄRA MATERIAL FÖR KONSTRUKTIONER
Den totala kostnaden för byggande i Sverige uppskattat uppgå till drygt 500 miljarder kr per
år (källa Sveriges Byggindustrier 2019). Som referens kan nämnas att Trafikverket årligen
upphandlar byggande av vägar till ett värde av c:a 25 miljarder kr.
Enbart byggsektorn generar c:a 10 miljoner ton bygg- och rivningsavfall per år (källa
Boverket 2016) vilket representerar c:a 30 % av den totala årliga avfallsmängden
(undantaget gruvavfall). Detta inkluderar bara till mindre del jord och stenmassor vilket
enbart i Stockholmsområdet uppskattas uppgå till mellan 15 och 20 miljoner ton per år. Som
ett exempel kan nämnas att projektet Förbifart Stockholm kommer att generera c:a 19
miljoner ton bergmassor över en period på 3 till 4 år. (Trafikverkets hemsida om Förbifart
Stockholm).
Även om byggsektorn representerar den största enskilda mängden återvinningsbara avfall
för konstruktionsändamål redovisas även andra branscher och potentiella avfallsflöden.
•
•
•
•

Stål – metallindustri, slagger, hyttsten, järnsand och bindemedel.
Cementindustri – CKD (restprodukt från cementtillverkning)
Energiproduktion – askor (flygaska biobränsle, bottenaska biobränsle, pannsand och
slaggrus).
Skogsindustri – askor, grönlutslam, renserigrus, smetrest.
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•
•
•

Gjuterier – gjutsand.
Däckåtervinning – däcksklipp som strukturmaterial, granulat för ytor och stålkord som
armering samt applikationer för stabilisering av massor.
Återvinnings- och renhållningsbolag – återvinning inert material som uppstår vid
sortering, glaskross (fönsterglas), inkl. merparten ovanstående avfall.

Oklarheter råder kring rapporteringen av avfall men tillgänglig statistik visar att
byggverksamhet och återvinningsverksamhet står för den största andelen och utgör
tillsammans mer än 50 % av den totala mängden. (Bild 2)

Bild 2; SCB statistik 2016, fallande avfallsmängder per bransch.
Av den totala fallande mängden bygg-, och rivningsavfall som potentiellt går att återvinna,
c:a 9 miljoner ton ( undantaget farligt avfall), uppger Sveriges Byggindustrier att det
återvinns 50 %. Troligt är att en stor del av detta går till sluttäckning av äldre, ej aktiva
deponier.
För att stödja detta påstående så redovisas även SCB statistik från 2018 hur den totala
mängden avfall, c:a 40 miljoner ton, som inrapporterats även har omhändertagits.(Bild 3)
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Bild 3 ; SCB statistik 2016, Typ av omhändertagande av avfall.
Vad som bland annat går att utläsa är att mängden till deponitäckningar minskar och
andelen till deponering ökar.
Att identifiera hur mycket avfall som kan användas för konstruktionsändamål har inte varit
möjligt att analysera beroende på de osäkra underlag som finns tillgängliga men en referens
finns avseende askor som är framtaget av Svenska Energiaskor för år 2012. Den totala
mängden askor har inte förändrats i någon högre grad fram till 2019.

Bild 4 ; Totala mängden askor 2012 och omhändertagande.
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Bild 5 ; Potential för återvinning och omhändertagande av askor.
Med denna statistik som utgångspunkt samt de mängder som under många år använts och
används i deponitäckningar torde den potentiella mängden uppgå till minst 15 miljoner ton.
Därtill tillkommer jord- och stenmassor som inte innefattats eller bara till liten del redovisats
samt att det finns tveksamheter till hur rapporteringen till SCB och Naturvårdsverket skett.
Misstanke finns att vissa branscher genererar betydligt mycket mer bi-, och restprodukter
men att dessa av flera olika skäl inte redovisas som avfall. Ett av dessa skäl är företagens
miljö-, och hållbarhetsredovisningar där slutkunderna ställer allt högre krav på en så liten
miljöbelastning som möjligt. (Uppgift från Iggesund Paperboard 201809)
En sammantagen uppskattning både av den tillgängliga statistiken som att det sannolikt
finns ett mörkertal för inrapporterade mängder är att den totala mängden massor och avfall
som kan ha potential att utvinnas och återvinnas för konstruktionsändamål är minst 30
miljoner ton per år.
Den mängden skall ställas i förhållande till det totala uttaget av jungfruliga naturresurser i
form av sand och grus uppgick till 97 miljoner ton 2017 (källa SCB 2017).
Undantaget deponitäckningar, som i statistiken redovisas som återvinning, så är det endast
en liten del av den totala mängden som återvinns i dagsläget.
Nämnas bör att enligt Naturvårdsverkets definition och EU kommissionens
rekommendationer för redovisning av återvunnet material har tidigare inte restprodukter
för deponitäckningar rymts inom det begreppet men allmänt redovisats så.
Naturvårdsverket har dock omdefinierat detta enligt inslag Dagens Eko (Sveriges Radio)
2019-12-06 och ansvaret för om avfall skall godkännas för återvinning och används som
konstruktionsmaterial för deponitäckning har delegerats till lokala och regionala
tillsynsmyndigheter.
5. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR FÖR EN UTVECKLAD ÅTERVINNING AV
SEKUNDÄRA BYGGMATERIAL FÖR KONSTRUKTIONER
För att ge en bredare bakgrundsbild och beskrivning av de olika påverkansfaktorerna som är
identifierade i Roupé (2019) samt hur dessa relaterar till varandra har några exempel på
gällande förutsättningar sammanställts enligt nedan. Beskrivningarna omfattar även faktorer
som inte är omnämnda i den rapporten men som finns beskrivet i andra rapporter.
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5.1 Gemensamma nämnare – påverkansfaktorer övergripande
Mer eller mindre uttalat i de olika rapporterna och resultat från workshops, möten och
intervjuer jag tagit del av, deltagit i och genomfört är TRYGGHET. Ett tydligt exempel på
detta är att påverkansfaktor ”Samordning av myndigheter nationellt, regionalt och lokalt”
återkommer i stort sett samtliga av de rapporterna som utgör underlaget för Jonas Roupés
rapport.
Den osäkerhet som råder kring politisk viljeinriktning och stabilitet får en påverkan på
samtliga övriga faktorer oavsett var i beslutsfattandet och i värdekedjan vi befinner oss.
Att det råder ett sådant samband antyds i (Roupe 2019) men för att tydliggöra hur denna
otrygghet upplevs och vilka uttryck det tar sig redovisas en utredning som i rapporten
(Hellman m fl 2017). Syftet var att visa vilka intressenterna och aktörerna är samt hur de
värderar och är motiverade att i större utsträckning använda eller underlätta för
återvinningen av alternativa material. Underlaget för denna sammanställning utgörs främst
av resultatet från 15 intervjuer som genomfördes inom projektet och som representerar de
flesta av inblandade aktörer.

Bild 6 ; Intressenters och aktörers värderingar.
Analysen av underliggande intervjumaterial visade att miljö i olika aspekter var gemensamt
för alla aktörer men för dem som är närmast inblandade i själva utförandet av
konstruktionen är det ekonomi och funktionalitet som främst är styrande.
5.2 Effekter av brist på politisk styrning och tydlighet
Påverkansfaktor och bristen av ”Samordning av myndigheter nationellt, regionalt och lokalt”
ger effekten att de myndigheter som är inblandade får regeringsuppdrag som inte sällan är
motstridiga. Därutöver råder en osäkerhet kring stabiliteten i de beslut som fattas med
skiftande politisk inriktning och regeringsunderlag. Generellt gäller att en otydlighet råder
från regering och riksdag hur förhållandet skall hanteras mellan kraven på ett klimatneutralt
och miljöskyddat samhälle i förhållande till ett mer resurseffektivt utnyttjande. (Breitholtz
och Roupé 2019)
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Även studier som utförts i andra länder visar på samma förhållande, finns inte politisk
viljeinriktning och tydliga styrning så finns inte vilja, mod och kraft från övriga inblandade
aktörer att åstadkomma någon väsentlig förändring. Om detta däremot är plats så kommer
övriga hinder och utmaningar att lösas OM samtidigt en samverkan mellan aktörerna
fungerar. Det senare poängteras i den studie som gjorts i andra europeiska länder. (Anders H
m fl 2019)
Förhållandet förvärras av de regionala och lokala tillsynsmyndigheternas tolkningsföreträde
av gällande regler, rekommendationer och referensverk. Följdverkan blir att anmälningsärenden och tillståndsärenden kan bli tidskrävande och bedömningsgrunderna varierar över
landet. Detta påverkar i hög grad projektens genomförande och aktörernas vilja att använda
återvunna material och metoder. (Sandra Andersson 2014.)
Då de aktuella återvunna materialen ofta är lågvärdiga och hanteras i relativt stora mängder
måste kretsloppen slutas och avsättning ske i relativ närhet av var det faller för att bli
miljömässigt och ekonomiskt försvarbart. Därmed blir inflytandet från lokala och regionala
tillsynsmyndigheter en avgörande faktor.
Som referens till den osäkra rättssituationen som råder inom detta område över landet så
drabbar det även andra verksamheter som exempelvis gruvnäringen. Motsvarande
förhållanden har belysts i ett antal artiklar införda i DN under sommaren och hösten. Den
senaste den 13 september 2019 med rubriken ”Pressen ökar på svensk utvinning av metaller
till grön energi”.
5.3 Övriga aktörers ansvar
Aktörerna på marknaden är heller inte utan skuld i frågan. Signifikativt är att de företag som
varit mest lyckosamma med återvinning av massor och andra restprodukter för
konstruktionsändamål inte är de stora byggbolagen utan andra privata aktörer och
återvinningsföretag. Trots att byggbranschen står för drygt 50 % av de naturresursuttag som
sker i Sverige och 30 % av de totala avfallsmängderna (undantaget gruvavfall).
Det finns många skäl till detta som att;
•

Tillgång på kvalitetssäkrade återvunna material är begränsad och det kan vara svårt
att hålla en stabil kvalitet över tid med återvunna material. (Smuk mfl 2014)

•

Tiden för planering och genomförande är kort vilket inte gynnar återvunna material.
En anmälan om användning av återvunnet material tar minst 6 veckors
handläggningstid hos tillsynsmyndigheten. (Uppgift från Swerock/PEAB Recycling
september 2019)
Stora investeringar har gjorts i utvinning av jungfruliga material där lönsamheten är
god.
Byggbranschen är av tradition konservativ.
Incitament för att använda återvunna material och konstruktionsmetoder saknas.
Branschens egna referensverk som AMA och AMA Anläggning (”mark-AMA”)
anpassas och utvecklas i för långsam takt.

•
•
•
•
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•

Tillämpning hos lokala och regionala tillsynsmyndigheter av Naturvårdsverkets
handbok och referensverk ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” har inte blivit
den avsedda. Den har snarare förhindrat än underlättat som den ursprungliga
avsikten var.

•

Kostnaden för avsättning av massor och restprodukter från byggande och rivningar
har varit låg. (Sammanställning av erfarenheter från sluttäckningsprojekt, Anders
Hedenstedt m fl, Avfall Sverige rapport D2014:01.)
Kunskapen om alternativa metoder och alternativa material är för dålig bland dem
som dels har att projektera samt att sedan utföra konstruktionerna.

•

Kritik kan också riktas mot berörda branschorganisationerna som företrädesvis agerar enskilt
med fokus på att bevaka sina medlemmars särintressen och då inte sällan reaktivt. Frågan
om återvinning av massor och restprodukter för konstruktionsändamål spänner över stora
områden och berör många olika branscher. Vissa branscher som stål och metall har kommit
längre än de flesta andra i förädlingen restprodukter och har till stor del lyckats produktifiera
dessa. Ett exempel på den ovilja som råder är att Jernkontoret under kommunikation med
mig i ett annat projekt där ett av syftena var att samverka tillsammans med andra branscher
som inte kommit lika långt i utvecklingen tackade nej. Skälet var att de inte önskar
förknippas med ”avfall”.
Den sammantagna bilden för att få till stånd en snabbare förändring och skapa en kraft som
kan påverka och stödja nödvändiga politiska beslut, samt de övriga åtgärderna som krävs, är
att en samverkan och samsyn mellan branschorganisationerna måste komma till stånd.
(Eilertsson mfl 2018)
Sammantaget står de branscher som är berörda av frågan för en betydande del av Sveriges
totala BNP så styrkan i en sådan samverkan skall inte underskattas.
5.4 Exempel styrmedel samt regel-, och referensverk
Ett exempel på avsaknaden av tydliga styrmedel är att det såväl diskrimineras som saknas
incitament i de offentliga upphandlingarna för att återvunna material skall komma ifråga.
Detta gäller både i upphandlingsfasen, som att följa upp och utvärdera kostnader under hela
konstruktionens livslängd. Att förändra grundprinciperna för hur offentliga upphandlingar
skall tillämpas blir en avgörande faktor då de konstruktioner som uppförs i majoritet är
offentligt beställda. En sådan tillämpning kommer även att få en påverkan på byggande med
andra huvudmän. (Heinsoo, J Westerbring, 2016)
Två grundläggande faktorer för att en större andel alternativa material och konstruktioner
skall komma ifråga är dels hur offentliga upphandlingar genomförs samt de regel-, och
referensverk som används för att beskriva hur konstruktionerna skall utföras och vad som är
tillåtet att använda ska utformas.
5.4.1 Offentlig upphandling (LOU)
Regelverket kring upphandlingsförfarandet, Lagen Om Offentlig upphandling (LOU), skapar
möjligheter och utrymmen att använda alternativa återvunna material och konstruktioner
eller produkter. Kunskapen om detta är för dock dålig hos beställare och anbudsgivare.
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(Ingemar Eklöf 2017.) I dagsläget är det snarare en risk i att offerera alternativa material och
metoder då anbudet kan förkastas. (Uppgift från Swerock/PEAB Recycling september 2019.)
Vikten av att generellt införa alternativa material och konstruktionsmetoder i offentliga
upphandlingar är beroende på att Trafikverket och landets kommuner till huvuddelen är
slutkunder och beställare av de vägar och andra konstruktioner som är aktuella. Detta
kommer även att få genomslag på andra typer av byggande då bland annat tydligare krav
kan ställas för bygglov.
Att handla upp funktioner kräver nya rutiner hos inköpsorganisationerna där värderingen av
investeringen måste göras baserad på total livscykelkostnad och inte enbart på inköpspris.
Det bedöms dock 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. Det
poängteras också att det i en omställningstid inte är möjligt att bedöma utfallet av en så pass
långsiktig investering som till exempel en byggnad enbart på historiska erfarenheter. (Anders
Eljertsson m fl 2018, Robert Karlsson m fl, 2011)
Som referens kan nämnas att det årligen i Sverige genomförs 220 000 offentliga
upphandlingar till ett samlat värde av 660 miljarder kr (källa SCB 2015). Värdet för
byggnation av vägar m.m. uppskattas uppgå till mellan 45 och 50 miljarder kr. (Fredrik
Hellman m fl, 2017)
För att ytterligare belysa den tröghet som råder inom organisationerna så länge inte tydliga
styrmedel är på plats refererar jag till en utredning om offentlig upphandling inom
Trafikverket 2017. (Ingemar Eklöf 2017 samt Trafikverkets miljörapport 2017)
Trafikverket är den största enskilda upphandlaren för byggnation av vägar och järnvägar i
Sverige.
”I den utveckling som pågår inom Trafikverket, från att driva i egen regi till en renodlad
beställarroll, har Trafikverket kommit en lång bit på vägen. Utmaningar kvarstår och det är
främst förknippat med att föra ut budskapet i organisationen samt att få de operarationellt
ansvariga att använda och tillämpa de principer och verktyg som utvecklas.
Det senare har bekräftats vid intervjuer med entreprenörer, att de operationellt ansvariga
inom Trafikverkets regioner i stor utsträckning håller fast vid traditionella, inarbetade
upphandlingsformer. Det har också visat sig att beroende på typ av objekt och omfattning är
det heller inte motiverat att genomföra de mer komplicerade upphandlingsformerna då
vinsterna med detta inte uppväger merarbetet.
Från flera av de personer jag talat med inom Trafikverket råder en viss besvikelse över och
förväntan att entreprenörer och andra leverantörer i högre grad skall ta initiativ till
utvecklingsprojekt och visa innovationskraft”.
5.4.2 Regelverk och referensverk
Referensverk är rekommendationer och inte bindande men både uppfattas och tillämpas
som regelverk av både upphandlare som utförare.
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AMA är ett sådant exempel på referensverk med texter som beskriver krav på material,
utförande och färdigt resultat för vanliga arbeten inom bygg och anläggningsbranschen.
Dessa krav uppfattas av branschen som god praxis, allmänt accepterad kvalitet, beprövad
teknik och fackmässigt utförande. AMA används regelbundet av beställare i
upphandlingsunderlag som kravspecifikationer, inte minst inom offentlig sektor.
AMA började utvecklas redan 1945 och genomgår fortlöpande förändringar och utökningar
för att idag omfatta i stort sett alla moment i bygg- och anläggningsprojekt, från utförande
till administrativa föreskrifter.
Vad gäller själva utförandet av anläggningskonstruktioner är föreskrifterna till övervägande
del baserade på jungfruligt material. Även om den slutliga funktionaliteten på
konstruktionen väl uppfyller eller överskrider de krav som anges i AMA, och restprodukter
till del eller helt utgjort byggmaterialet, så är referensverket till liten del anpassat för de
alternativa materialens egenskaper. När det gäller alternativa material krävs i dagsläget att
man genom egna tester kan visa att materialen fungerar tillfredställande i jämförelse med
standardmaterial. Vad som då är tillräcklig kvalitet är dock heller inte definierat.
Miljöbalken och Naturvårdsverkets handbok ”Återvinning av avfall för
anläggningsarbeten”
I huvudsak är det Miljöbalken som utgör regelverket man har att förhålla sig till i hanteringen
av avfall. I syfte att tillämpa miljöbalkens regelverk utarbetade Naturvårdsverket en handbok
2010 med specifik inriktning hur man bör använda avfall för anläggningsarbeten och som
med några smärre tillägg fortfarande gäller.
Handboken, som är en vägledning och inte rättsligt bindande, är till för att säkerställa att
avfall återvinns i anläggningsarbeten på ett miljö-, och hälsomässigt säkert sätt.
Den har fått stort genomslag hos tillsynsmyndigheter såväl på Länsstyrelsenivå som på
kommunal nivå och bland de aktörer som önskar använda avfall för anläggningar. En
undersökning om handbokens användning och synpunkter på denna genomfördes under
våren 2015 av Naturvårdsverket.
Från en stor andel av aktörerna och tillsynsmyndigheter har framförts kritik om att den i
många stycken, när den infördes, försvårade användningen av avfall i anläggningar.
Naturvårdsverket analys av utredningen tyder också på att tillämpningen av handboken inte
fått de effekter som var avsikten. Utredning om orsakerna till att inte tillämpningen har
genomförts (information lämnad av Naturvårdsverket i samband med Askdagen 2015-0421). Naturvårdsverket har som ett resultat av denna utredning beslutat omarbeta
handboken men den är ännu inte uppdaterad.
5.5 Marknadsförutsättningar och kommersialisering
De ovan redovisade faktorerna får till följd att själva grunden för att skapa rätt
förutsättningar för utveckling av produkter och konstruktioner, kvalitetssäkring, bättre
tillgång, större efterfrågan och därmed en naturligt fungerande marknad för återvunna och
alternativa konstruktioner saknas i dagsläget.
Förutom att det saknas en tydlig politisk vilja och tydliga styrmedel så är ett grundläggande
problem, oavsett tillämpningar, att det handlar om två olika värdekedjor och någon naturlig
länk för att knyta samman dessa saknas.
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Den ena värdekedjan är utförande och anläggande av väg och anläggningskonstruktioner
och den andra är återvinning av avfall och restprodukter. Dessa värdekedjor har traditionellt
helt olika syfte och mål med verksamheterna varför det önskvärda förhållandet med både
”push and pull” inte naturligt uppstår. (Fredrik Hellman m fl 2017, Polcirkeln 2017)
För att åskådliggöra vad värdekedjan för återvinning innebär så visas ett exempel från
energibranschen. (Ingemar Eklöf m fl, 2016)

Bild 7 ; Värdekedjan för återvinning av askor för konstruktionsändamål.
I värdekedjan ingår att ansvarsförhållanden mellan aktörerna måste vara klarlagda och
uppfyllda, kvalitetskraven vara tydligt formulerade både för konstruktionens funktionalitet
som miljöpåverkan, själva utförandet av konstruktionen vara väl beskriven samt att
uppföljning och dokumentation utförts på rätt sätt. En utmaning i sammanhanget är att det
kan råda svårigheter att över tid uppvisa en stabil kvalitet då i vissa fall råvarorna/avfallet
kommer från olika källor och även kan variera beroende på att produktionen i ett tidigare
skede förändrats.
Att kunna påvisa mervärde för konstruktioner och produkter är ytterligare en avgörande
faktor, oavsett vilken tillämpning som gäller, om kommersialisering och användning i stor
skala av återvunnet material skall kunna åstadkommas. I dialog med Swerock/PEAB
Recycling samt Trafikverket så har framkommit att slutkunders och beställarens främsta
huvudmotiv för att använda och bekosta en konstruktion med alternativa material och
metoder är att den kan utföras till likvärdig eller lägre kostnad. Dessutom skall den helst skall
ha funktionella fördelar, klimat-, och miljöpåverkan skall vara likvärdig och helst mindre samt
att miljö-, och arbetsmiljörisker vara under kontroll. En grundläggande förutsättning är dock
att en acceptans skall finnas av samtliga inblandade aktörer. (Fredrik Hellman m fl, 2017)
En motverkande faktor för en mer utvecklad återvinning av massor för konstruktionsändamål är de deponitäckningar som pågått sedan millenniumskiftet. Det årliga behovet har
under perioden varit mellan 6 till 9 miljoner ton om året och tillstånden för ingående
material och mängder har, under merparten av tiden, varit tillåtande. Det har varit relativt
lättvindigt att avsätta såväl massor som restprodukter till dessa sluttäckningnar till låga
kostnader och i stora mängder. De flesta deponitäckningar är nu slutförda och bara ett fåtal
återstår de kommande 3 till 4 åren för att därefter vara färdigställda. Vad som sedan
återstår är de aktiva deponierna som genomför sluttäckningnar efterhand. (David Hansson,
2013)
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5.6 Forskning och utveckling
För att politikerna skall våga och kunna ta beslut som driver utvecklingen mot ett cirkulärt
samhälle snabbare måste det finnas relevanta beslutsunderlag som kan säkerställa att
åtgärderna får avsedd effekt samt att rimlig hänsyn tas till balansen mellan riskfritt och
riskfyllt. (Herczeg m fl, 2014)
Där har forskningen en stor uppgift att fylla.
Vad gäller det forsknings och utvecklingsarbete som bedrivits inom området i Sverige
omnämns i Roupe´(2019) att de tidigare som regel tagit sin utgångspunkt i minimerad
avfallsmängd och inte i minimerat behov av naturresurser.
Först under senare tid finns exempel på att man ägnar mer energi till att studera de övriga
områdena som Politiska Styrmedel, Marknadsförutsättningar och kommersialisering samt
Teknik och utförande. Detta framgår tydligt i Roupé (2019) där 18 av 21 rapporter är
framtagna under de senaste 4 åren och i 75 % av dessa 18 anges politisk styrning som en
avgörande påverkansfaktor.
Det saknas även en aktör som har ett tydligt ansvar och en helhetssyn på FoU inom
avfallsforskning vilket inneburit att bilden är splittrad och att forskningsresurserna inte
utnyttjats på ett optimalt sätt. (G Jansson m fl, 2008)
Den studie som utförts av Roupé (2019) ger vid handen att många goda exempel och förslag
finns som kan engagera nödvändiga aktörer i samhället runt verktyg och åtgärder. Detta har
dock i liten utsträckning fått någon effekt då helhetsbilden och de rätta styrmedlen saknats.
(JK Musango, 2016)
För att åskådliggöra hur stor andel av den totala forskning som hittills genomförts haft fokus
på Teknik och Utförande så refereras till rapporten (Eklöf m fl, 2016). En del av rapporten
omfattade en studie av 96 forskningsrapporter kring askor. Syftet var att identifiera hur långt
de nått på forskningsutvecklingsskalan enligt TRL som är definierad av EU. Se bild 8 samt
definition av utvecklingssteg.

Bild 8 ; Antalet granskade rapporter är 96, flera av dessa berör olika områden varför totala
klassningen omfattar 152 bedömningar.
Klassningen har baserats på de olika TRL-nivåerna (Technical Rediness Level):
TRL 1 - Grundläggande principer observeras
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TRL 2 - Tekniskt koncept formuleras
TRL 3 - Karakteristiskt koncept visas genom experiment och analys
TRL 4 - Enkel prototyp valideras i laboratoriemiljö
TRL 5 - Prototyp på delsystem demonstreras I relevant miljö
TRL 6 - Prototyp demonstreras i drift
TRL 7 - Prototyp demonstreras i verklig tillämpningmiljö
TRL 8 - Produkt/tjänst färdigutvecklad
TRL 9 - Verifierad produkt/tjänstanvändning
Resultat var att endast c:a 10 % av forskningsrapporterna hade en inriktning eller levererade
ett resultat som översteg TRL 6. Inget projekt nådde fram till TRL 9. Det är ett problem att
många rapporter och projektresultat stannar vid en låg TRL-nivå och inga konkreta förslag
(TRL 7-9) ges för styrmedel och affärsmodeller. Bland många av de som är inblandade i
sådana projekt betecknat som ”dödens dal”.
Förklaringen finns troligt att finna beroende på vem som initierat forskningen och även den
aspekten studerades. Resultatet var att i de flesta fall hade projektet initierats av
avfallsproducenterna. Utgångspunkten och syftet har därmed varit att skapa nya
avsättningsalternativ baserat på avfallsproducenter behov och sällan har det tagits hänsyn
till slutkunders krav och önskemål. En faktor till är att det undantagsvis medges bidrag från
offentligt finansierad forskning när de projekten når nivå TRL 7 – 9.
I förhållande till Jonas rapport och de underliggande 21 rapporterna så är detta inte direkt
översättbart då dessa inte har en teknisk inriktning men merparten kan relateras till TRL 1.
Genomgående i samtliga studerade underlag Roupe´ (2019) är också att de resultat som
framkommer och de slutsatser som dras inte är riktade till någon eller några specifika
mottagare och beslutsfattare som kan påverka de grundläggande förhållanden utan är av
mer redovisande och allmän karaktär. Budskapen är främst riktade till dem som beställt och
finansierat projektet och i vilken mån dessa vidarebefordrat informationen är oklart. I många
fall så saknas i projekten även en fullständig representation av de aktörer som ingår i
värdekedjan.
5.7 Regionala kretslopp – ”all business is local”
Prioritet är att återvinna och förädla avfallet så nära källan som möjligt. Dels för att minska
kostnaderna och skapa ekonomiska incitament och för att minimera miljöpåverkan för
transporterna.
Generellt kan sägas att avsättningsområdet för återvunna lågvärdiga material begränsas till
en radie av 6-8 mil från fallplats/lagringsplats. Begränsningen är antagen beroende på
kostnad för transporter i jämförelse med transportavstånd för jungfruligt material som i
normalfallet finns att tillgå inom max 2-3 mil. Undantag kan förekomma om det återvunna
materialet utgör en mindre del men är väsentligt för konstruktions slutliga funktionalitet.
För att utöka avsättningsområdet och till en konkurrenskraftig kostnad, i förhållande till att
anlägga konstruktioner på traditionellt sätt med jungfruligt material, måste därför läggas
stor vikt vid att få till stånd en effektiv logistik. Vilket också har betydelse för den totala
miljöpåverkan. (Hartlén, mfl 1999)
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Logistiken i detta fall kan ha två utgångspunkter. Antingen från fallplats direkt eller från
återvinningsanläggningar där det återvunna materialet genomgått vidarebehandling och
förädling. Oavsett, är det viktigt att klarlägga vilka övriga transportströmmar som kan
koordineras vilket underlättas betydligt av om det är möjligt att planera med längre
tidshorisonter. (Eklöf m fl, 2016)
I detta igår även att skapa marknadsplatser så att både avfallsproducent/förädlare som
slutkunder kan få en överblick vad som finns att tillgå. I mängder, kvaliteter och egenskaper
samt under vilka villkor och förutsättningar i övrigt konstruktionen skall och kan genomföras.
Till detta kan kopplas spårbarhet kring vilken typ av material som används, hur de använts i
konstruktionen samt var de finns geografiskt. (Fredrik Hellman m fl 2017, Constructivate,
Mistra, 2018)
5.8 Sammanfattning gällande förutsättningar och påverkansfaktorer
Enligt ovanstående redovisning av väsentliga påverkansfaktorer för att förändra dagens
situation har jag valt att använda en översikt som visar på att samtliga faktorer har ett
samband och en relation till och av varandra.

Bild 10 ; Överblick på huvudområden och påverkande faktorer samt sambanden dem
emellan.
Skall konkreta konstruktionsprojekt och eller produktion av konstruktionselement som helt
eller till del utgörs av återvunna material i större skala måste de grundläggande
förutsättningarna som omfattas i påverkansfaktorerna Politiska styrmedel,
Uppdragsrelaterade samt Marknadsförutsättningar och kommersialisering finnas på plats.
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Förutom att situationen är komplex så framgår det att behovet av mer samverkan måste ske.
Dels mellan de parter som har avfall och restprodukter i sin verksamhet dels med de aktörer
som har att projektera och utföra konstruktioner.
En genomgripande systemförändring måste ske för att bättre utnyttja de befintliga
resurserna. Därmed också underlätta för att nå samhällets krav och mål vad gäller att minska
vår totala miljö och klimatpåverkan. (M Alm, C Stockenberg, 2018)
Den sammantagna bilden visar även att vad som framförallt saknas och som utgör hela
grunden för att utveckla återvinning av massor och restprodukter för konstruktionsändamål
är bättre tydlighet, stabilitet och styrning från politiskt håll. Det finns ingen motstridighet i
vad som framkommer i övrigt (Roupé 2019) i förhållande till vad som framkommit i andra
rapporter utan stor samstämmighet råder. Vad som är mer oroande är att de resultat och
slutsatser som framkommer i olika rapporter i så hög grad är både överlappande som
närliggande. Det tyder på att resurserna inte utnyttjas på ett effektivt sätt.
Att det dessutom saknas en gemensam målbild för alla inblandade beslutsfattare, aktörer,
intressenter, forskare, utförare och tillsynsmyndigheter framgår tydligt då så många
aktiviteter pågått under så lång tid och fortfarande pågår utan att något egentligt
genombrott har skett.
6. ERFARENHETER OCH EXEMPEL FRÅN ANDRA LÄNDER
Många goda exempel finns från andra länder i norra Europa som nått längre i utvecklingen
av att använda alternativa material för konstruktionsändamål. Förutom den utredning och
rapport som gjorts inom detta strategiska projekt (Anders Hedenstedt m fl, 2019 pågående
arbete) så ingår även en utredning som dåvarande SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
gjorde på uppdrag av Svenska EnergiAskor under år 2014/2015 (Anders Hedenstedt, 2015)
Utredningen som utfördes på uppdrag av Svenska EnergiAskor omfattade en analys av
regelverket och tillämpningar för användning av slaggrus från avfallsförbränning i
konstruktioner. I den senaste utredningen har ett mer generellt perspektiv på återvinning av
material tillämpats. De länder som omfattats är Frankrike (delar av), Nederländerna och
Tyskland.
Åtta huvudsakliga faktorer som varit stöttande för utvecklingen identifierades:
•
•
•
•
•

Tydlig inriktning och policys från nationella myndigheter att stimulera användningen av
restprodukter.
Juridiskt bindande lagstiftning utgör rättssäkerhet och minskar behovet av lokala
tolkningar.
Regelverk tas fram i konstruktivt samråd med berörda branscher och bidrar till ett väl
förankrat underlag.
Enhetligt regelverk som omfattar ett större antal typer av restprodukter innebär en
harmonisering mellan olika avfallsslag.
Kvalitetskontroll av materialen.
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•

•
•

Differentierade gränsvärden kopplade till vissa begränsningar i tillämpningsområden
möjliggör användning av alternativa material med lite högre föroreningsinnehåll med
beaktande av risker för hälsa och miljö.
Statliga ekonomiska incitament som gynnar användning av alternativa material och
konstruktionsmetoder.
Offentliga aktörer inkluderar alternativa material och konstruktionsmetoder i
upphandlingar och ger extrapoäng i utvärderingar om sådana alternativ används.

6.1 Hinder att överbrygga
Erfarenheterna visar att de hinder som är att överbrygga är i prioritetsordning:
•
•
•
•

Lagstiftning,
Kultur,
Marknad,
Teknik.

Vidare redovisades fyra huvudsakliga strategier som bör tillämpas för att uppnå en sådan
utveckling:
•
•
•
•

Smart design,
Nedmontering och sortering,
Högvärdig återvinning och förädling,
Marknadsplats och resursbank.

För var och en av de fyra strategierna har det också gjorts en uppskattning av vilka effekter
de skapar med avseende på ekonomiskt värde, sysselsättning, materialanvändning och
klimatpåverkan.
•
•
•

Underlätta lagring av resurser och material.
Stimulera återanvändning genom bl a upphandling.
Efterfråga materialpass och utveckla vägledningar.

Sammanfattande kan sägas att de länder som uppnår högst andel återvunnet material i
konstruktioner utanför avfallsanläggningar utgörs regelverket både av juridiskt mer
bindande men också en mer flexibel syn på de specifika förutsättningar som råder både vad
gäller konstruktionens utförande som med hänsyn till den omgivande miljön. Därutöver att
tydliga styrmedel och incitament finns på plats för att motivera och premiera en högre andel
återvinning i konstruktionerna och i produkter.
7. DISKUSSION – FÖRSLAG ÅTGÄRDER OCH AKTIVITETER
Hur åstadkommer vi någon förändring?
Grundläggande för att inom rimlig tid förändra situationen och möjliggöra en större andel
återvinning av alternativa material för konstruktionsändamål är att förändra styrmedlen.
Styrmedel både som pålagor och incitament – ”morot och piska”. Detta kan endast ske med
tydlig och stabil politisk vilja och därmed en samsyn från berörda nationella, regionala och
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lokala myndigheter. Kan detta åstadkommas uppnår vi även en större rättssäkerhet med
likartade bedömningar över hela landet.
En av de åtgärder som skall vidtas är en förändring av regel-, och referensverk. Dessa bör
inte lämna så stora tolkningsföreträden som gäller idag utan vara mer flexibla och anpassade
till olika förutsättningar i den omgivande miljön och hur konstruktionerna utförs. Inflytandet
från lokala och regionala tillsynsmyndigheter är i fallet med återvinning av material för
konstruktionsändamål stort då materialen oftast är lågvärdiga och hanteras i relativt stora
mängder. Därmed måste också kretsloppen slutas inom ett mindre geografiskt område.
Att förvänta sig att marknaden själv kommer att åstadkomma någon väsentlig förändring är
inte rimligt. Det visar också den svaga utveckling som rått under de senaste 20 till 25 åren.
Exempel styrmedel – incitament
•

•
•

•
•

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. (19
G Jansson, A Wilhelmsson 2008. Use of Secondary Building Materials in EU - Different
National Strategies, Energiforsk).
Inför End Of Waste-kriterier.
Generell tillämpning av styrmedel för att främja miljön i LOU. Både i
upphandlingsunderlag som utvärdering av anbud och uppföljning av köpta tjänster
och varor. Mindre miljöbelastning både i tillverknings- och byggnationsfas som under
varans/konstruktionens hela livslängd och återvinningsbarhet efter färdigt brukande
skall premieras.
Högre deponiskatt driver utvecklingen mot återvinning och en strävan att avfallet
skall innehålla mindre mängder skadliga ämnen för att underlätta återvinning.
Restriktivare regler kring användning av massor för de återstående deponitäckningarna.

Vilka är mottagarna, vilka framför det och vad är budskapet?
Vad som krävs är en uppvaktning sammansatt av berörda branschorganisationer som
representerar hela värdekedjan, avfallsproducenter, återvinnare/förädlare och slutkunder
till företrädare av regeringen med berörda ministrar och samtliga politiska partier.
Budskapet är konkreta förslag till åtgärds-, och handlingsplaner som berör de grundläggande
förutsättningarna för hur man skall skapa styrmedel och incitament samt anpassningar av
regel och referensverk i syfte att utveckla och underlätta återvinning av material för
konstruktionsändamål.
De förutsättningar och förhållanden som råder kring återvinning av avfall och restprodukter
för konstruktionsändamål är komplexa och mer samverkan krävs. Grundläggande för att få
det att fungera är de övergripande styrmedlen. I Sverige är detta inte så väl utvecklat som i
många andra länder. Resultatet är att i dessa länder används återvunnet material i betydligt
större utsträckning för konstruktionsändamål. Baserat på de tillvägagångssätt som använts i
mer framgångsrika länder och som ett resultat av de identifierade förutsättningarna och
utmaningarna vi har att hantera i Sverige, så följer här förslag på aktiviteter och åtgärder.
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7.1 Förslag – Övergripande påverkansfaktorer
Generellt gäller att en otydlighet råder från regering och riksdag hur förhållandet skall
hanteras mellan kraven på ett klimatneutralt och miljöskyddat samhälle i förhållande till ett
mer resurseffektivt utnyttjande. Denna otydlighet avspeglas i de uppdrag som tilldelas
Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Boverket, Trafikverket m fl myndigheter och som
inte tycks vara koordinerade vad gäller återvinning av material.
Den tydligheten och koordinering måste rättas till för att minska osäkerheten hos regionala
och lokala tillsynsmyndigheter, minska byråkratin och handläggningstiden för den typen av
ärenden och därmed underlätta för att få till stånd en fungerande marknad.
Som exempel på denna nödvändiga koordinering och samsyn är att i andra länder är
regelverket både mer detaljerat som att det tar hänsyn till de specifika förutsättningarna för
konstruktionens utförande i högre grad än vad som sker i Sverige. Därmed får de lokala
tillsynsmyndigheterna mindre tolkningsutrymme. På det sättet uppnås också en mer
enhetlig tolkning och tillämpning på alla nivåer av tillsynsmyndigheter och en jämförlig och
stabil rättssituation uppnås i hela landet.
7.2 Förslag – Tvingande styrmedel
En förutsättning för att skapa rätt marknadsmässiga förutsättningar är en förändrad
tillämpning av offentliga upphandlingar. (SFS 2016:1145 ”Lagen om offentlig upphandling,
LOU)
Att genomföra upphandlingar enligt gällande regelverk som i större utsträckning tar hänsyn
till alternativa material och metoder samt med hänsyn till total livscykelkostnad är fullt
möjligt. Vad som krävs är nya rutiner hos inköpsorganisationerna samt hos anbudsgivare.
Fokus bör därför läggas på att skapa bättre kunskap och satsa på utbildningar om hur
upphandlingar kan och bör genomföras. Både hos upphandlande enheter som hos
projektörer och anbudsgivare.
Generellt borde det införas krav i offentliga upphandlingar att alternativa och återvunna
material och konstruktioner skall innefattas. Därutöver att kriterier för utvärderingar
tillämpas som premierar återvinning av alternativa material. Med en sådan tillämpning så
skapas inte bara förutsättningar för en fungerande marknad utan utgör även en grund för att
skapa produkter och konstruktioner som är återvinningsbara efter livslängden. (Cirkulär
Ekonomi i Byggsektorn, Sammanfattning av forskningsläget och goda exempel, Eilertsson,
mfl 2018, IVL)
7.2.1 Förslag – Förändring och förankring av regel-, och referensverk
Även om de båda omnämnda referensverken är rekommendationer uppfattas de och
används som regelverk i samband med upphandlingar och får därmed stort genomslag i alla
delar av värdekedjan.
En förändring och uppdatering samt att det fortlöpande sker snabbare, i den takt som
forskningen utvecklas, krävs av AMA för att i större utsträckning ta hänsyn till alternativa
material och metoder. Motsvarande gäller NVV:s handbok ”Återvinning av avfall för
anläggningsarbeten”.
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Ett tydligare regelverk, tillämpning av LOU samt förändringar av samt en fortlöpande
anpassning av referensverk, som omfattar flera typer av restprodukter och exempel på
lämpliga konstruktioner, innebär en harmonisering mellan olika avfallsslag samt underlättar
kvalitetssäkringen av dessa.
Båda dessa åtgärder kräver att mer ansträngning ägnas till information och utbildning av
regionala och lokala tillsynsmyndigheter samt övriga inblandade aktörer för hur dessa regel-,
och referensverk skall tillämpas.
7.3 Förslag – Motiverande styrmedel
I samtliga fall där idag återvunna material används som råvara för nya produkter eller i
konstruktioner råder en större bevisbörda för dessa materials klimat- och miljöpåverkan än
för jungfruligt material. Det innebär att det måste göras extra hänsynstaganden för tidsperspektivet och expertkunskap om materialen i sig vid bedömningen av tillämpningarna.
Återvunna materials innehåll, emissioner och påverkan av hälsa är i de flesta fall väl
undersökta men krävs längre uppföljningar för att säkerställa att oönskad påverkan
minimeras. Därtill krävs att metoder för LCC (livscykelanalys) och LCA (miljösystemanalyser)
måste utvecklas och förfinas samt att samma jämförelsegrund för jungfruligt material och
återvunnet material tillämpas. (Energiaska som vägbyggnadsmaterial – utlakning och
miljöbelastning från en provväg, Bo Lind m fl, S G I 2005 samt Smuk mfl 2014, Dagens varor
är morgondagens resurser, Mistra)
Beskattning av utvinning av jungfruliga råvaror i relation till den miljöpåverkan de orsakar i
form av koldioxidutsläpp bör införas. Därmed kan uppnås en mer rättvis bedömning mellan
jungfruliga material och alternativa material. Detta sagt med förutsättningen att även de
transporter själva leveransen innebär skall vägas in i jämförelsen och som redan är belastat
med skatt. (Smuk mfl 2014, Dagens varor är morgondagens resurser, Mistra samt Nio
budskap från Mistra Carbon Exit -Ett koldioxidneutralt samhälle, L Zetterberg, mfl, 2018,
Mistra)
7.4 Förslag - Samverkan och samsyn
För att få till stånd denna nödvändiga samverkan och samsyn krävs att samtliga inblandade
aktörer känner en trygghet och säkerhet i att använda produkterna och konstruktionerna.
Detta tar sig olika uttryck beroende på vilken roll aktörerna och intressenterna har i
kretsloppet och värdekedjan. Trygghet förknippas och definieras på olika sätt och måste då
även bemötas på många plan:
•

Regelverk och lagstiftning som över tid är stabila med innebörden att de
grundläggande förutsättningar förändras med kort varsel och regelbundet och
riskerar att förorsaka både ekonomiska skador som förlust av förtroende.
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•

Miljö, att inte produkten kan bli skadlig eller förorsakar merkostnader vare sig på kort
eller lång sikt. På grund av miljöpåverkan och funktionella brister som inte gått att
förutse eller att regelverket förändras.

•

Ekonomi, att det redan från start kan påvisas positiva effekter och att inga
oförutsedda kostnader uppstår under livslängden av konstruktionen.

•

Att ansvarsförhållanden mellan inblandade aktörer är klargjorda.

•

Vilka förutsättningar råder och hur skall materialet omhändertas när konstruktionen
eller produkten har tjänat ut sin livslängd. Det skall finnas möjligheter till ett ”tredje
liv”.

Vilka dessa aktörer och intressenter är och vilka styrmedel, regelverk och referensverk som
måste förändras samt av vem eller vilka framgår av nedanstående beskrivning.

Bild 11 ; Samverkansparter, styrmedel, beslutande instanser och motiv.
Det finns inget viktigare än att få till stånd en tydligare och stabilare politiskt vilja och
dådkraft. När detta är genomfört så kommer per automatik övriga hinder och utmaningar att
lösas förutsatt att samverkan och samsyn med alla inblandade aktörer skapas. En av
kärnfrågorna är politiskt och gäller de nödvändiga besluten som krävs för att snabbare driva
utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle. För att dessa beslut skall kunna tas måste det finnas
relevanta beslutsunderlag som kan säkerställa att åtgärderna får avsedd effekt samt att
rimlig hänsyn tas till balansen mellan riskfritt och riskfyllt.
Där kommer en samverkan och samsyn samt ett proaktivt agerande från alla de berörda
branschorganisationerna att vara nödvändigt som stöd för de politiska besluten.
7.5 Förslag – Hantering av ansvar och risker
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Som nämnts tidigare är en genomgående fråga för alla aktörer och intressenter är hur
trygghet och säkerhet kan skapas, på kort och på lång sikt. Riskerna är bland annat att
kraven i regelverk och för rikt- och gränsvärden ökar över tid, problem uppstår under
konstruktionens livslängd som har varit svårt att förutse samt osäkerhet om vilka
förutsättningar och regler som gäller när konstruktion tjänat ut och skall omhändertas.
Med förutsättningarna att ansvarsförhållanden mellan aktörerna är klarlagda och uppfyllda,
kvalitetskraven är tydligt formulerade för både konstruktionens funktionalitet som
miljöpåverkan, själva utförandet av konstruktionen samt att uppföljning och dokumentation
har fullföljts på rätt sätt, kvarstår frågan vad som görs om problem ändå uppstår?
Förslag har framförts om bildandet av en skadefond som helt eller till del skulle reglera det
saneringsarbete som i så fall kommer att krävas. Motsvarande det system som gäller inom
kärnkraftsindustrin för omhändertagande av kärnkraftsavfallet och inom oljebolagen för
sanering av nedlagda bensinstationer. (Förslaget framfört av grupp 1 Workshop 2015-11-04 i
Linköping inom ramen för projektet Askor för konstruktionsändamål, VTI notat 8-2016
Ingemar Eklöf m fl)
7.6 Förslag – Förändring av Forskning och utveckling
Generellt bör i större utsträckning forskningen relateras till och understödja en förändring av
de områden där de största behoven finns som Styrmedel, Uppdragsrelaterat och Marknad. .
Den fortsatta inriktningen på forsknings och utvecklingsinsatser kan ses i tre steg.
•

•

•

Ett första steg (markerat med 1) är att åtgärda de brister som råder för att underlätta
för att de nödvändiga besluten och åtgärderna kan tas som bidrar till tydligare
inriktning och styrmedel.
Det andra steget (markerat med 2) inträder när en samverkan mellan
branschorganisationer och inblandade aktörer kommit till stånd och därmed kommer
också behoven att närmare definieras.
Tredje steget (markerat med 3) är när konkreta projekt och affärer blir aktuella och är
då närmast relaterade till de förutsättningar som gäller för de specifika
konstruktionerna.
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Bild 12 ; Behov av forskningsstöd och prioriterade insatser
Grundläggande för forskning och utveckling bör vara att den främst skall tjäna som stöd för
att understödja och visa på alternativ för att möta de olika krav och önskemål som finns från
inblandade intressenter och aktörer. Bäst genomslag får detta i konkreta tillämpningar med
olika material och i olika utföranden samt med en eller flera tydliga mottagare och
slutkunder och med alla aktörer i värdekedjan representerade.
•
•
•
•
•

Behovsdriven miljöforskning,
Affärsdriven tillämpad forskning,
Behovsdriven produktutveckling, (t ex kopplat till krav i AMA),
Kommersiella pilot-, och referensprojekt,
Tillsammans med aktörerna utveckla innovativa affärsmodeller och liknande
ansatser.

7.7 Förslag – Marknadsförutsättningar
Kan rimliga och rättvisande förutsättningar, mellan alternativa och återvunna material i
förhållande till jungfruliga material, skapas i upphandlingar samt i regel-, och referensverk
kommer per automatik ansvarsförhållanden mellan inblandade aktörer och sin tur
affärsmodeller att utvecklas. (Upphandling, avtalsutformning och innovationer, VTI rapport
626-2008, Jan-Erik Nilsson m fl)
En länk måste skapas mellan värdekedjorna, ur avfallsproducentens perspektiv och ur
utförare och beställare/slutkunds, för att hantera de behov som uppstår i skärningspunkten.
Vem eller vilka som tar denna roll är den springande frågan för vidareförädling, tillverkning
och utförande där återvunna material helt eller till del utgör råvaran och enda sättet att få
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detta till stånd är en bred samverkan. (Återvinning av däck i anläggningskonstruktioner, VTI
notat 22-2017 Fredrik Hellman m fl)
För att testa dessa förhållanden, samt möjligheten till ökad samverkan, är att få till stånd
kommersiella referensprojekt. Forskningen kring och verifieringen av resultaten får i dessa
projekt en stor betydelse. Syftet är att de skall kunna tjäna som stöd för att gentemot
politiker och myndigheter visa på säkra tekniker och metoder samt bidra till att utveckla
referensverk som AMA och NVV´s handbok.
I en första fas är det enklare att utföra sådana projekt på en redan påverkad mark och som
de flesta av intressenterna disponerar. Extra intressant är det då också om flera olika typer
av alternativa material kan blir ifrågakommande. Då inte enbart material som härrör från
den verksamhet som konstruktionen uppförs hos. Önskvärt är även att beställare både är
privata aktörer samt offentliga så att alternativa tillämpningar av offentlig upphandling kan
prövas. (Styrmedel för ökad materialåtervinning, Å Stenmarck, mfl, 2014, IVL)
9 BENCHMARKING ANDRA ÅTERVINNINGSOMRÅDEN
Vid konferensen Energy Summit arrangerad av Svenska Dagbladet 16 sept 2019 var en av
talarna Lars J Nilsson, professor i miljö-, och energisystem Lunds Universitet. Utifrån ämnet
”En fossilfri industri i ett hållbart energisystem” fanns exempel som beskrev situationen för
förbrukning och återvinning av plaster. Det är noterbart att hans sammanfattning och
slutsatser av vad som krävs för att få till stånd en förändring är till stora delar överensstämmande med vad som framkommer i denna rapport. Med andra ord, utmaningarna och
behov av åtgärder spänner över betydligt större områden och är gemensamma.

Bild 13 ; Nedtecknad notering från sammanfattande bild, föredrag Lars J Nilsson 16 sept
2019.
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10 REKOMMENDATIONER AKTIVITETER, PARTER OCH ADRESSATER
9. 1 Övergripande
påverkansfaktorerAKTIVITET OCH SYFTE

SAMVERKANSPARTER

ADRESSAT

Prio 1.
Åtgärds och handlingsplan med syfte att uppnå
tydligare inriktning och utformning av flexiblare
och anpassade regelverk, tillämpning av
styrmedel samt samsyn mellan myndigheter.
Prio 1, samordnat ovanstående.
Utredning/förslag om utveckling och utformning
av juridiskt mer bindande regelverk och
anpassning av referensverk.

Intresse- och branschorganisationer

Prio 1, samordnat ovanstående.
Utformning och revidering av Naturvårdsverkets
handbok Återvinning av avfall i
anläggningsarbeten.
Prio 1, samordnat ovanstående.
Anpassning och uppdatering av AMA.
Prio 1, samordnat ovanstående.
Tillämpning av statliga incitament och styrmedel
för att stimulera användning avfall för
konstruktion, vidare utredning och utarbetande
av förslag.
Prio 1, samordnat ovanstående.
Riskanalyser och metoder för att utvärdera
konstruktioners och produkters ”farlighet” och
miljöpåverkan i förhållande till samhällsnytta
samt att balansera risker för miljön med bättre
tillvaratagande av resurser.
Prio 2, samordnat ovanstående.
Utredning och förslag hur förändring av gränsoch riktvärden kan tillämpas med koppling till
konstruktioners utförande och miljöpåverkan i
den omgivning de placeras.

Intresse- och branschorganisationer

Regeringskansliet
Politiska partier
Miljö-, EnergiInfrastruktur-, och
Näringsdepartement
Regeringskansliet
Politiska partier
Miljö-, EnergiInfrastruktur-, och
Näringsdepartement
Naturvårdsverket

Intresse- och branschorganisationer

Intresse-, och
branschorganisationer
Avfallsproducenter,
återvinnings- och
renhållningsbolag, m
fl

Intresse-, och
branschorganisationer
Intresse-, och
branschorganisationer

Intresse- och branschorganisationer

Naturvårdsverket,
Kemikalieinspektion,
Boverket, Trafikverket
tillsynsmyndigheter m
fl

Forskningsinstitut,
slutanvändare,
entreprenörer,
återvinnings- och
renhållningsbolag,
avfallsproducenter,
tillsynsmyndighet m
fl.

Offentligt utlysta
forskningsprogram
alt. uppdrag från
bransch-, och
intresseorganisationer

9.2 Marknadsförutsättningar och FoU
Då marknadsförutsättningar och FoU är så tätt sammanbundna redovisas båda inom samma
avsnitt. För flera av föreslagna åtgärder finns även samband med vad som redovisas under
6.1, att påverka politik och beslutsfattare. För att få genomslag och gehör så bör det kunna
påvisas konkreta och goda exempel för att kunna på ett ännu tydligare sätt påvisa hinder,
utmaningar och möjligheter.
AKTIVITET OCH SYFTE
Prio1.
Identifiera lämpliga
anläggningskonstruktioner samt krav på

SAMVERKANSPARTER ADRESSAT
Forskningsinstitut,
Förutom Samverkansparter
slutanvändare,
själva i samarbete med
anläggnings-
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utförande och kvalitet på ingående material entreprenörer,
i förhållande till vilka typer av alternativa
återvinnings- och
material som det finns tillgång till.
renhållningsbolag,
avfallsproducenter,
tillsynsmyndigheter m
fl.
Prio 1.
Forskningsinstitut,
Kommersiella referensprojekt, både på
slutanvändare,
redan påverkad mark som på opåverkad,
anläggningsmed spridning över landet och utfört på ett entreprenörer,
jämförande sätt för att testa
återvinnings- och
upphandlingsförfarande,
renhållningsbolag,
tillsynsmyndigheters hantering, material
avfallsproducenter,
och metoder för utförande, kvalitetskrav
tillsynsmyndigheter.
och kontroller, alternativa affärsmodeller,
forsknings- och uppföljningsbehov samt
ekonomiska jämförelser.
Prio 1. Samordnat ovanstående
Forskningsinstitut,
Samverkan forskningsprojekt och skapande slutanvändare,
av gemensam målbild.
anläggningsentreprenörer,
återvinnings- och
renhållningsbolag,
avfallsproducenter,
tillsynsmyndigheter.
Prio 1. Samordnat ovanstående
Forskningsinstitut,
Utveckla standardiserade metoder för att
slutanvändare,
på ett rättvisande sätt mäta och jämföra
anläggningsmiljö- och klimatpåverkan (LCA och LCM).
entreprenörer,
återvinnings- och
renhållningsbolag,
avfallsproducenter,
tillsynsmyndigheter.
Prio 1.
Slutanvändare,
Utreda gränssnitt och klarlägga
anläggningsansvarsförhållanden samt utarbeta förslag
entreprenörer,
till affärsmodeller.
återvinnings- och
renhållningsbolag,
avfallsproducenter,
forskningsinstitut.
Prio 2. Samordnat ovanstående
Slutanvändare,
Bildande av skadefond, utredning.
anläggningsentreprenörer,
återvinnings- och
renhållningsbolag,
avfallsproducenter.
Prio 2. Samordnat ovanstående
Forskningsinstitut,
Upprättande av databas för samlad
högskolor,
kunskap och sökbarhet för återvinning
slutanvändare,
material för konstruktioner.
anläggningsentreprenörer,

offentligt utlysta
forskningsprogram

Förutom Samverkansparter
själva i samarbete med
offentligt utlysta
forskningsprogram
offentligt utlysta
forskningsprogram
alt. uppdrag direkt från
företag och
intresseorganisationer för
att spara tid.
Projektutförare och
beställare

Offentligt utlysta
forskningsprogram
alt. uppdrag från bransch-,
och intresseorganisationer
för att spara tid.

Slutanvändare,
anläggnings-entreprenörer,
återvinnings- och
renhållningsbolag,
avfallsproducenter,
forskningsinstitut.
Bransch-, och intresseorganisationer
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Prio 2.
Genomföra utbildningar kring tillämpning
av LOU samt övriga regel-, och referensverk. Riktat till tillsynsmyndigheter,
upphandlande enheter, projektörer och
anbudsgivare m fl.

återvinnings- och
renhållningsbolag,
askproducenter m fl.
Intresse- och branschorganisationer.

Berörda myndigheter som
Upphandlingsmyndigheten,
Naturvårdsverket samt
branschorganisationer.
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