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Förord 

Projektet har fått ekonomiskt stöd inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 
som Finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Flera företag har medverkat 
med inkind finansiering. Dessa, tillsammans med nyckelpersoner som deltagit i workshops, 
intervjuer och arbetsmöten är: Gyro gipsåtervinning (Patrik Lidholm), PreZero (Björn 
Cederlind), Gyproc Saint Gobain (Malin Dalborg, Elisabeth Waersted, Tomas Gustavsson), 
NCC (Pernilla Löfås, Jennie Fridolin), Peab (Lotta Zachrisson), Sysav (Helcio Apgaua), 
Ragnsells (Thomas Kahlqvist). 

Som referensgrupp och remissinstans för en del av rapporten har varit Jordbruksverket, 
Hushållningssällskapet, Byggföretagen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, kommunala 
förvaltningarna för miljö och hälsoskydd i Halmstad, Karlstad och ett nätverk av kommuner i 
Stockholm samt miljökonsulter på Norconsult och Tyrens.  
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Sammanfattning 

 
Figur 1. Mald gipsskiva som används som sekundär råvara 

 
Pappbeklädda gipsskivor är ett vanligt byggnadsmaterial. Vid rivning eller ombyggnad av 
byggnader består därför mycket av rivningsavfallet av gamla gipsskivor. Även nybyggnation 
ger upphov till byggavfall av gipsskivor i form av spill och överblivet material. Den största 
andelen av detta avfall går att återvinna till nya byggskivor. Ändå återvinns det inte i så stor 
utsträckning som skulle vara möjlig. Det övergripande målet med detta projekt var att 
återvinningen av gipsavfall till nya gipsskivor skulle öka. Syftet var att hitta vägar för att detta 
skulle kunna vara möjligt.  

I projektet konstaterades att ett hinder för ökad återvinning är att värdet på den sekundära 
råvaran, dvs återvunnen gips, är låg. Detta, tillsammans med långa, kostbara transporter till 
den enda fabrik i Sverige som tar emot bygg- och rivningsavfall från olika tillverkare och 
projekt, gör att det är svårt att få en affärsmodell som fungerar. I projektet provades sätt för att 
samordna transporter och insamling. Det fungerar då ett enda återvinningsföretag är den som 
driver och samlar projektet, men det är svårare med flera aktörer inblandade då alla redan har 
sina avtal. 

I projektet gjordes också ett pilotförsök med hubbar i en byggvaruhandelskedja där spill från 
hantering av gipsskivor från verksamheten samlades in i storsäck lokalt på mindre enheter. 
Dessa transporterades sedan till större enheter och placerades i containrar. Gipset i dessa 
containrar lämnades för återvinning till nya gipsskivor.  

En alternativ avsättning till deponi som ibland klassas som materialåtervinning är att använda 
gipset som i jordbruket. Projektet har genomfört en litteraturstudie som visar att eftersom gips 
endast har en direkt jordförbättrande funktion under vissa omständigheter som är sällsynta i 
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Sverige och dessutom kan innehålla miljöstörande ämnen inte generellt bör klassas som 
återvinning/materialåtervinning utan som en alternativ kvittblivning. 

Genom en förbättrad sortering direkt på byggarbetsplatsen eller rivningsplatsen ökar 
förutsättningarna för att lämna materialet till återvinning. Därför har sorteringsanvisningar 
tagits fram för att underlätta hur gipset ska sorteras ut. Under projektets gång har regelverket i 
Sverige ändrats så att det sedan augusti 2020 är obligatoriskt att sortera ut gips som egen 
fraktion.  

Slutsatsen från projektet är att det finns både goda ideer, tekniska möjligheter och 
miljömässiga motivering att öka återvinningen till nya gipsskivor men att de ekonomiska 
förutsättningarna sätter hinder för detta.  

Aktörer från olika delar av värdekedjan har medverkat i detta projekt. Genom arbete i 
projektet har flera samarbeten mellan olika aktörer initierats som lett till ökad insamling och 
återvinning av gips till nya gipsskivor. 
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Summary 

Cardboard-covered plasterboard is a common building material. When demolishing or 
rebuilding buildings, much of the demolition waste therefore consists of old gypsum boards. 
New construction also gives rise to construction waste from gypsum boards in the form of 
waste and leftover material. The largest proportion of this waste can be recycled into new 
building boards. Yet it is not recycled to the extent that would be possible. The overall goal of 
this project was to increase the recycling of gypsum waste into new gypsum boards. The 
purpose was to find ways to make this possible. 

In the project, it was found that an obstacle to increased recycling is that the value of the 
secondary raw material, ie recycled gypsum, is low. This, together with long, expensive 
transports to the only factory in Sweden that receives construction and demolition waste from 
various manufacturers and projects, makes it difficult to get a business model that works. The 
project tested ways to coordinate transport and collection. It works when a single recycling 
company is the one running and collecting the project, but it is more difficult with several 
actors involved as everyone already has their own agreements. 

Using gypsum waste in landfill construction can also be classified as material recycling. 
Another alternative is to use gypsum as soil improvement. The project has carried out a study 
which shows that since gypsum only has a direct soil-improving function under certain 
circumstances that are rare in Sweden and may also contain environmentally harmful 
substances, it should not generally be classified as recycling / material recycling but as an 
alternative disposal. 

Through improved sorting directly at the construction site or demolition site, the conditions 
for leaving the material for recycling increase. Therefore, sorting instructions have been 
developed to make it easier for the plaster to be sorted out. During the project, legislation in 
Sweden has changed so that since August 2020, it is mandatory to sort out gypsum as a 
separate fraction. 

The conclusion from the project is that there are both good ideas, technical possibilities and 
environmental motivation to increase recycling for new gypsum boards, but that the economic 
conditions put obstacles in the way. Proposals for continued work to create new incentive 
structures are presented in the section Conclusions, utilization and the next steps. 

Actors from different parts of the value chain have participated in this project. Through work 
in the project, several collaborations between different actors have been initiated, which has 
led to increased collection and recycling of gypsum into new gypsum boards. 
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Inledning och bakgrund 

Gipsskivor är ett vanligt byggnadsmaterial. Den primära råvaran till de gipsskivor som 
produceras i Sverige bryts i dagbrott i Spanien eller Portugal och transporteras med båt till de 
två gipsproducenter som finns i Sverige. Den ena fabriken ligger i Åhus i östra Skåne (Knauf 
Danogips) och den andra i Båstad, 10 mil väster om Stockholm (Gyproc Saint Gobain). 
Gipset mals till pulver som blandas med övriga komponenter och formas till skivor. De flesta 
gipsskivor är kartongbeklädda på båda sidor. Detta pappskikt är tillverkat av återvunnen 
kartong. Ytskikten kan också bestå av glasfiber.  

Gipsskivor är ett vanligt byggnadsmaterial som har använts i byggnader länge. Vid rivning 
eller ombyggnad av byggnader består därför mycket av rivningsavfallet av gamla gipsskivor. 
Även nybyggnation ger upphov till byggavfall av gipsskivor i form av spill och överblivet 
material. Den största andelen av detta avfall går att återvinna som sekundär råvara i nya 
byggskivor. Sekundär råvara produceras till gipspulver genom att gipsskivorna mals ner och 
icke-önskvärda komponenter rensas ut. Pulvret blandas med primär råvara vid tillverkning av 
nya gipsskivor. Gyproc Saint Gobain tar emot gipspulver från alla fabrikat och från både 
rivning och nybyggnation. Knauf Danogips tar enbart emot byggavfall från sina egna 
varumärken genom avtal direkt med byggentreprenören. 

I ett pilotprojekt som föregick detta projekt (Brander et al 2018) konstaterades att även om 
tekniken för att återvinna gips till nya gipsskivor finns och används, att gipsskivor med 
återvunnen råvara uppfyller samma kvalitetskrav som gipsskivor med enbart jungfruelig 
råvara och att gipstillverkare efterfrågar större mängder sekundär råvara, så återvinns inte gips 
i den utsträckning som är möjligt. Istället hamnar det mesta på deponi eller används som 
jordförbättring i jordbruket. Med den senare lösningen läggs gipsskivorna förvisso inte på 
deponi, men samtidigt minskar inte behovet av den primära gipsråvara som måste brytas och 
transporteras till Sverige. Gipset ersätter inte heller annan råvara och de jordförbättrande 
egenskaperna erhålls endast undantagsvis på svenska jordar.  

I Error! Reference source not found. illustreras flödet av gipsskivor översiktligt. Spill, eller 
byggavfall, av rent material uppkommer hos byggvaruhandeln, vid byggnation och vid 
ombyggnation. Rivningsavfall uppkommer vid rivning eller ombyggnation av befintlig 
bebyggelse. Avfallet samlas in och hanteras av avfallshanterare/återvinningsföretag. Detta 
skickar sedan avfallet vidare till deponi, till spridning på åkrar eller till återvinning till nya 
gipsskivor. Ibland skickas spillet direkt tillbaka till fabrik genom speciella avtal. 
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Figur 1 Förenklat flöde av gipsskivor från brytning av gips till slutdeponi, spridning på åkrar eller 
återvinning till nya gipsskivor.  

Det övergripande målet med projektet var att återvinningen av gipsavfall till nya gipsskivor 
skulle öka. Syftet var att hitta vägar för att detta skulle kunna vara möjligt. 

En orsak som tidigare identifierats till att inte gipset återvinns i större utsträckning var att 
transporterna till gipsåtervinnare är långa och kostsamma (Brander et al 2018). Ett sätt att 
minska dessa kostnader skulle kunna vara att samordna mindre mängder gipsavfall till fyllda 
transporter för att vara mer kostnadseffektiva. I detta projekt provades hur detta skulle kunna 
lösas för konkurrerande aktörer. Dessutom provades samordning av insamling och transport 
av gips hos en kedja av byggvaruhandlare med flera mindre och några större enheter. 

En hypotes i projektet var att användning av gips i jordbruket inte har någon jordförbättrande 
kvalitet, i alla fall inte i de mängder som används idag. Genom att inte klassa gips som går till 
jordförbättring skulle drivkraften att istället lämna gipsavfall till återvinning till nya 
gipsskivor öka. 

Det har också tidigare konstaterats att det funnits en osäkerhet i byggföretagen om hur de 
skulle sortera ut rivningsgips till återvinning eftersom de ofta är kombinerade med andra 
material (Brander et al 2018). Även en del sådant gipsavfall kan lämnas till återvinning. Ett 
delmål i projektet var därför att ta fram sorteringsinstruktioner för ökad återvinning.   
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Genomförande och resultat för olika aktiviteter 

Projektet bestod av sex olika aktiviteter (A1-A6). Resultat och slutsatser baseras främst på 
intervjuer och workshops med företrädare för de aktörer som ingått i projektet. Aktörerna 
representerar stora delar av värdekedjan. Tidigare projekt visar att det är viktigt att aktörerna 
samverkar för lyckad återvinning av byggnadsmaterial och för att ta fram hållbara lösningar.  

Byggföretagen representerades av NCC och Peab, producenterna av Gyproc Saint Gobain och 
tillverkare av gipspulver av Gyro gipsåtervinning. Byggmaterialhandlare representerades av 
Optimera och återvinningsföretag av Pre-zero, Ragnsells och Sysav. Knauf danogips var 
representerade vid ett möte.  

En viktig del av arbetet har varit kunskapsöverföring mellan olika aktörer och att resultat och 
information från projektet spridits löpande. Två pilotprojekt har genomförts kring samordnad 
insamling av gipsavfall till återvinning.    

Nedan beskrivs de olika aktiviteterna tillsammans med de viktigaste resultaten.  

A1. Gipsavfall från bygg- och rivning, användning av gips inom jordbruk och 
vattenvård - en kunskapssammanställning 

I denna del av projektet genomfördes en litteraturstudie för att undersöka om det är motiverat 
att använda gipsavfall som jordförbättring i jordbruket och om det kan ha en negativ effekt på 
jordar. Resultat redovisas i rapporten Gipsavfall från bygg- och rivning, gipsanvändning inom 
jordbruk och vattenvård: Kunskapssammanställning (Theorin och Pourazari 2021). 

Internationellt sett har man sedan länge använt naturgips som jordförbättringsmedel inom 
jordbruket. Erfarenhet och forskning har visat att alkalisk och tung lerjord kan erhålla 
förbättrade odlingsegenskaper med kontrollerad tillsats av naturgips. I tempererade länder, 
som Sverige, har naturgips däremot inte använts historiskt.  Med undantag på ett fåtal lokala 
studier saknas det forskning som visar på nyttan med naturgips på jordbruksmark i Sverige. 
Med Öland, Gotland och avgränsade områden i Västra Götaland undantaget har Sverige 
generellt svagt sura jordar i vilka gips internationellt inte visat sig ge förbättringar för 
markens odlingsegenskaper. I avgränsade områden kan således naturgips användas inom 
jordbruket under förutsättning att åtgärden först utretts, anmälts och godkänts av ansvarig 
tillsynsmyndighet (kommunalt miljöskydd).  

Gipsavfall från bygg- och rivningsverksamhet, förbränning av avfall och energiproduktion 
mm. rekommenderas inte för användning inom jordbruk och vattenvård av den studie som 
tagits fram inom projektet. Vid användning av avfall i anläggningsändamål eller vid kontakt 
med mark och vatten föreligger krav på kännedom av innehåll och risk för lakning enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter och avfallsförordningen. Nivåerna för mindre än ringa risk 
(avfall), EU:s ramdirektiv för vatten samt produktlagstiftningen i REACH ska klaras. 
Gipsavfall generellt klarar inte kraven som ställs i gällande miljölagstiftning enligt ovan.  

Åtgärder där naturgips tillsätts för att minska lakning av fosfor från jordbruksmark till sjöar 
och vattendrag har studerats i Finland inom projektet SAVE (Saving the Archipelago Sea by 
applying gypsum to agricultural field) som sedan 2016 studerat hur läckaget av fosfor kan 
minskas. Resultatet visar att läckaget av fosfor kan minskas med tillsatser av naturgips till 
alkaliska och svagt sura jordar. För ett lyckat resultat krävs det omfattande insatser med en 
centralt organiserad projektstyrning samt att provningar, kontroller och uppföljningar utförs 
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systematiskt över lång tid. Endast naturgips med rätt sammansättning och 
fysikaliska/mekaniska egenskaper kan användas vid vattenvårdsinsatser.  

A2. Kvalitetssäkring vid sortering och insamling - Sorteringsanvisningar för ökad 
återvinning 

Det mesta av gipsavfallet kan återvinnas till nya gipsskivor. Ibland vara svårt att avgöra om 
gipsskivor från befintliga byggnader, dvs rivningsavfall, kan lämnas till återvinning eftersom 
det ofta är kombinerat med andra material. Det finns då risk för att gipset, istället för att 
sorteras ut som egen gipsfraktion, läggs i container för blandat avfall. Visserligen sorteras ofta 
gipset sedan ut ur denna fraktion men det blir svårare att få ut all gips, särskilt om det är små 
bitar i avfallet (Brander et al 2018). En förutsättning för att kunna återvinna gipsskivor som 
råvara till nya gipsskivor är att avfallsfraktionen är tillräckligt väl sorterad. Syftet med denna 
aktivitet var att ta fram sorteringsanvisningar för att underlätta för sortering och 
förhoppningsvis öka mängden gips som lämnas till återvinning. 

Under projektets gång har förutsättningarna för sortering förändrats jämfört med projektets 
start eftersom det har införts krav i avfallsförordningen (SFS 2020:614) på att gips ska 
sorteras ut som en separat fraktion. Fortfarande behövs definitioner på vad som kan läggas i 
fraktionen gips.  

Sorteringsanvisningarna presenteras i Bilaga 2. Dessa kommunicerar att majoriteten av allt 
gipsavfall av nya gipsskivor vid byggnation kan återvinnas, med undantag från gips med 
silikon som tillsatsmedel eller gipsskivor där armeringen finns i själva gipskärnan, så kallat 
fibergips. Även rivnings gipsskivor med tapet, väv samt målad gips och med spik och skruv 
kan lämnas till materialåtervinning. Gipsskivor ska separeras från kakel, isolering och 
elinstallationer innan de lämnas till återvinning.  

En erfarenhet från Gyro gipsåtervinning är att de containers som lämnas från 
återvinningsföretag, där en eftersortering av insamlade fraktioner gjorts, nästan till 100 % är 
tillräckligt väl sorterat medan containers som kommer direkt från återvinningscentraler ofta är 
mindre väl sorterat vilket leder till att gipsinnehållet inte kan återvinnas. Detta tyder på att 
ÅVC skulle kunna bli bättre på att informera om hur gips ska sortera och 
sorteringsanvisningarna kan vara till hjälp för att ta fram sådant informationsmaterial. 
Sorteringsanvisningarna kommer att publiceras på RISE webbplats och information om detta 
kommer att spridas till berörda målgrupper. 

A3. Flödesanalys av insamling- och transportsystem för identifiering av barriärer och 
möjligheter för ökad återvinning 

Denna del av projektet syftade till att undersöka förutsättningarna för återtagning av gips 
genom en djupgående analys av flödet av gipsskivor och gipsavfall. Analysen baseras på det 
medverkande aktörernas egna erfarenheter och har samlats in genom intervjuer, workshops 
och arbetsmöten och sammanställts i en så kallad Business model canvas. Inga beräkningar 
har genomförts då projektet till exempel inte haft tillgång till verkliga kostnader i de olika 
insamlings, transport och förädlingsstegen.  I detta avsnitt summeras analysen. Utförande och 
resultat av studien presenteras mer utförligt i Bilaga 1, Bilaga 1A och Bilaga 1B. 

Utgångspunkter och barriärer 

Råmaterialet för gipsframställning, mineralet gips, är en ändlig resurs men som i dagsläget 
bedöms ha en god tillgång under de närmsta åren. Priset på råvaran är relativt låg. Incitament 
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för att byta ut denna primära råvara mot den sekundära från insamlat avfall finns därför 
varken ekonomiskt eller tillgänglighetsmässigt. Det återvunna gipspulvret har ett lågt värde 
och kan inte prissättas över råmaterialet. 

Den som vill bli av med sitt gipsavfall får betala för detta. Ofta avgör den totala kostnaden för 
hanteringen valet av avsättningen. Kostnader som påverkar avfallshanteringen av gipsavfall 
inkluderar sortering, transporter, mellanlagring, deponiskatt, deponiavgift och 
mottagningsavgift hos producenten av gipspulver. Platsen för deponi eller omhändertagande 
förjordförbättring ligger oftast närmare insamlingsplatsen än platsen för tillverkning av 
gipspulver. Eftersom transporterna ofta är långa kan kostnaderna bli höga. Även om att det 
kostar mer per ton avfall att lämna till deponi än till återvinning kan kostnaden för avsättning 
till återvinning därför bli dyrare när transporter räknas in. En uträkning, baserat på 
konfidentiella uppgifter från intervjuer, visar att maxavståndet för 30 ton per transport 
(maximal last) är ca 15 mil för att det ska vara lönsamt. Det finns möjligheter att lösa 
transporten även över längre avstånd om man lyckas åstadkomma synergieffekter. Det beror 
också på lokala förutsättningar såsom priser, närhet till deponi m.m. I vissa fall förekommer 
t.ex. transport av gipsavfall från Umeå till återvinningsanläggningen i Bålsta.  

Gipsskivor är ett priskänsligt material och betalningsviljan för att öka andelen återvunnet 
innehåll i produkterna är låg. Priset används ofta som en riktlinje för hur dyra andra varor är 
hos återförsäljaren av gipsskivor. Det finns därför inte utrymme att höja priserna på dessa. 
Projektet tycker sig se att det är en relativt långsam efterfrågan från större kunder och låg 
betalningsvilja för gipsskivor med hög andel sekundär, återvunnen, råvara. 

Gipspulver tillverkat från gipsavfall har inget annat avsättningsområde för återvinning i andra 
material, och därför finns egentligen ingen konkurrens om materialet. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den sekundära råvaran visserligen är efterfrågad 
för att ingå i nya gipsskivor men att den samtidigt har ett lågt värde. Då betalningsviljan är låg 
för återvunnet gipspulver är det svårt att arbeta med i affärsförbättringssammanhang. I 
dagsläget baseras prissättningen på ”att vara billigare än råvaran”. Den kan inte prissättas över 
råmaterialet utan att också priset på gipsskivor med återvunnen andel höjs. Det finns därför 
inte heller möjlighet till att minska kostnaderna för att lämna insamlat material till 
återvinning. I värdeflödet ligger inte vinsten på att sälja återanvänt gipspulver eller skivor 
med återvunnen andel i dagsläget utan affären ligger i att ta hand om gipsavfall för att 
omvandla det till gipspulver.  

Möjligheter 

Utifrån arbetet med Business model canvas identifierades tre områden har störst potential att 
för att kunna styra flödet mot mer återvinning: 

 Materialomhändertagande, att erbjuda en bättre lösning på problemet med vad man 

ska göra av sitt gipsavfall. 

 Standardisering, d.v.s. att t.ex. standardmått utformas för att minska spill. 

 Miljönytta, att inte bara sälja en tjänst och en råvara utan också nyttan med minskade 

utsläpp och minskat uttag av jungfrulig råvara. 
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A4 Pilotförsök: Hubbar för samordnad insamling och transport  

I ett tidigare pilotprojekt (Brander et al 2018) identifierades att långa transporter, ofta med 
lastbilar som inte var fyllda i full kapacitet, var en anledning till låg grad av återvinning till 
nya gipsskivor. Ett förslag var att skapa hubbar där mindre mängder gipsavfall kunde samlas 
in för samordnad, resurseffektiv transport till Sveriges enda gipsåtervinnare i Bålsta.  
 
För att prova detta koncept sattes en hubb upp på PreZeros avfallsanläggning i Örebro, ca 170 
km från Örebro. Avfallshanterare med verksamhet inom en radie på 50 km från Örebro bjöds 
in för att delta. Tanken var att medverkande aktörer skulle lämna sitt gipsavfall i hubben. 
Insamlingskärl och transport bekostades av PreZero, som alltså också stod som ägare. En 
avgift utgick till de företag som utnyttjade samlastningen för att täcka dessa kostnader. 
Förutom att öka gipsåtervinning samtidigt som inblandade aktörer inte skulle gå i med förlust 
var syftet att, om pilottestet föll väl ut, att även fler hubbar skulle kunna startas på andra 
platser i Sverige, som även andra aktörer kunde driva. Förhoppningen var att det skulle vara 
ett föregångsprojekt som även kunde fungera för andra avfallsslag. Försöket drevs under 
första halvåret 2019. 

Resultaten visar på flera utmaningar som följd av att det är olika företag som äger respektive 
lämnar till hubben. En sådan var hur tillgång till anläggningen från andra avfallshanterares 
anställda och bilar skulle hanteras. Även kontroll, invägning och spårbarhet på det som lastas 
av i hubben var en utmaning när det var ett annat företag som lämnade. Detta i sin tur innebar 
också svårighet att lägga rätt kostnadsnivå mot avlastande part.  
 
De större aktörerna inom området hade redan egna anläggningar inom området, avtal för att 
lämna för återvinning och hade inga svårigheter att fylla fordon. En samlastningshubb innebar 
då ett kostsamt extra omlastningsstopp och de var därför inte möjlighet att medverka i 
projektet, även om de stödde idén med arbetssättet.  

Att ställa om rutterna för transport under ett korttidstest visade sig också vara kostsamt vilket 
gjorde att projektparterna skulle behöva implementera samlastningshubben och använda den i 
skarpt flöde eller inte testa alls. Då tanken var att samlastningshubbens funktion skulle testas i 
en pilot var det för stor risk att implementera skarpt utan föregående test vilket gjorde att flera 
av projektparterna inte kunde medverka i försöket. 

Med de ekonomiska utmaningarna som identifierades i projektet kunde inte konceptet provas 
på andra orter och regionala utmaningar kunde inte heller utvärderas. 

Trots att försöket inte lyckades fånga alla avfallshanterare i området har hubben ändå bidragit 
till att mer gips lämnas till återvinning. Flödena av gipsavfall från PreZero i Örebro har, som 
en följd av försöket, ställts om. Tidigare lämnades gipsavfallet för användning i jordbruket. 
Detta har helt ändrats om så att det istället lämnas för att bli sekundär råvara i nya gipsskivor. 

A5 Pilotstudie insamling och transport för återvinning hos byggvaruhandeln 

Vid försäljning hos byggvaruhandlare uppstår avfall av gipsskivor i lagerhanteringen. Avfallet 
utgörs av skadade gipsskivor som inte går att sälja, mellanlägg mellan paket med skivor, vilka 
består av mindre bitar av gipsskivor, samt av överblivet gips från byggnation på 
anläggningen. I en pilotstudie hos deltagande byggvaruhandlare, Optimera, var syftet att 
undersöka hur stort detta spill var samt att säkerställa att det lämnades till återvinning i Bålsta. 
Eftersom mängderna som uppstår på varje anläggning ändå förväntas vara förhållandevis små 
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var ett syfte också att studera möjligheterna till samlastningshubb mellan närliggande 
anläggningar för gemensam transport till återvinning. Försöket genomfördes på anläggningar 
som låg så pass nära Bålsta att det fanns ekonomiska förutsättningar för att transportera gipset 
dit.  

Vid tillfället för pilotstudien lämnades gipsen i fraktionen blandat avfall för sortering hos 
återvinningsföretag. Under perioden för pilotstudien, juli-september 2020, sorterades i stället 
gipsskivorna ut som separat fraktion. 

På två större anläggningar ställdes containrar för insamling av gipsavfall ut. Dessa är också 
större distributörer av material till mindre anläggningar. Storsäckar för sortering av gips, 
tillhandahållna av Gyproc Saint Gobain, ställdes ut på 7 mindre anläggningar. När dessa var 
fulla hämtades de av den turbil som normalt lämnar byggmaterial från de stora 
anläggningarna, kördes tillbaka till dessa och gipset lämnades i containrarna. När containern 
hämtades den av återvinningsföretaget, som säkerställde att gipset hamnade i Bålsta. 

Totalt samlades 3 containers med gips. Samtligt insamlat gips lämnades till återvinning 
genom ett återvinningsföretags försorg.  

Insamlingen på de olika platserna fungerade bra, liksom transporterna mellan de mindre 
anläggningarna och insamlingsenheterna med containrar.  

Denna pilotstudie var första steget för att också undersöka och testa förutsättningarna för att 
samla in gipsavfall från kunder till Optimera på anläggningarna. Ett hinder för sådan 
verksamhet var att byggvaruhandeln isåfall skulle krävas söka tillstånd för avfallshantering. 
Under projekttiden fanns inte möjlighet att prova denna lösning. 

A6. LCA av gips med olika andel återvunnen råvara 

I denna del av projektet genomfördes en livscykelanalys av en standardgipsskiva med olika 
andel återvunnen råvara. Parametern som studerades var Global Warming potential (CO2-
ekvivalenter). Analysen gjordes dels som en cradle-to-gate, dvs från brytning av gips till dess 
produkten lämnar fabriken, dels som en cradle-to-grave, dvs hela förloppet från brytning till 
sluthantering. Analysen visade inte så stora skillnader i utsläpp som projektgruppen hade 
förväntat sig. Mycket beror dock på vilka metoder och indata som används. För jämförelse 
finns andra uträkningar som visar större utsläppsbesparingar.1 Projektgruppen ser också andra 
viktiga parametrar som vore intressanta att värdera, t.ex. ianspråktagandet av en ändlig resurs 
och påverkan på biologisk mångfald. 

Hela analysen presenteras i Bilaga 3.  

                                                 
1 Hvor meget CO2 spares ved at bygge med cirkulære byggevarer? Videncenter for Cirkulær Økonomi i 

Byggeriet (2021). 
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Resultat och diskussion 

Det övergripande målet i projektet var att mängden gipsavfall från byggnation, ombyggnation 
och rivning som går till återvinning till nya gipsskivor ska ökats. Detta mål är uppnått. 
Konkret har projektet: 

 Gett underlag för att säkerställa att gipsavfall från byggnation, ombyggnation och 
rivning kan sorteras ut på ett sätt som säkerställer att det kan användas som sekundär 
gipsråvara med hög kvalitet. 

 Demonstrerat och spridit kunskap om utmaningarna i att skapa gemensamma 
insamlingssystem mellan konkurrerande bolag och därmed klarlagt vilka 
förutsättningar som behöver vara på plats när dylika system ska implementeras.  

 Tagit fram och spridit kunskap om gipsets mycket begränsade funktion som 
jordförbättringsmedel, vilken kan användas för att styra om delar av det fysiska flödet 
av gipsavfall mot verklig återvinning. 

 Demonstrerat och spridit kunskap mellan de olika aktörerna i värdekedjan om 
möjligheter till effektiv insamling av gipsspill.  

 Kartlagt och synliggjort de ekonomiska aspekterna av systemet för insamling och 
återvinning av gipsavfall, vilket kan användas för att utforma ekonomiska styrmedel 
som främjar ökad återvinning. 

 Lett till ökad insamling och återvinning av gips till nya gipsskivor genom samarbeten 
mellan olika aktörer som initierats inom projektet. Inom några av organisationerna har 
även kunskap spridits som en följd av det kontaktnät och erfarenhetsutbyte som skett i 
projektet, vilket har lett till ett förbättrat beslutsunderlag. 

 Bidragit till ökad kunskap, förståelse, intresse och attitydförändring rörande 
möjligheten att återvinna gips hos de deltagande organisationerna. Deltagarna har 
särskilt uttryckt värdet av projektet som en bidragande faktor till att förändra 
inställningen i de respektive organisationerna. 

 Ökat kunskapen om de miljö- och klimatmässiga fördelarna med att återvinna gips, tex 
genom en livscykelanalys. 

Systemet för insamling och återvinning av gips innehåller många olika sammanlänkade delar 
(se t.ex. figur 1) och projektet har demonstrerat potentiella lösningar för några av de 
utmaningar som har setts som särskilt viktiga. Detta innebär inte bara att kunskapsnivån och 
mognadsgraden för hantering av gipsavfall har ökat, utan också att denna kunskap kan 
appliceras på andra materialflöden vilket stärker hela innovationsområdet resurs- och 
avfallshantering. Omställning av systemet sker i växelverkan mellan tillverkare, utförare, 
beställare och myndigheter och genom att vissa aktörer tar steg i rätt riktning skapas 
förutsättningar för andra att ta nästa steg. Den dokumentation som tagits fram inom projektet 
bör användas som utgångspunkt för att ta nya initiativ.  
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Slutsatser, nyttiggörande och nästa steg 

Det övergripande slutsatsen från projektet är att det finns både goda idéer, tekniska 
möjligheter och miljömässiga motivering att öka återvinningen till nya gipsskivor men att de 
ekonomiska förutsättningarna skapar hinder för detta. Finns det ingen ekonomisk fördel att 
återvinna, eller rentav en nackdel, kommer återvinningen förmodligen bara att öka marginellt.  

Det krävs också en vilja inom hela värdekedjan att samverka för att återvinningen ska öka. I 
detta projekt har aktörer från olika delar av kedjan medverkat och haft stort utbyte av 
varandras kunskaper och perspektiv. 

För att minska kostnader för insamling och transport kan en samlastningshubb vara en bra 
lösning för mindre avfallshanterare, som inte driver egna återvinningsanläggningar och/eller 
inte har egna bilar. Frågan kring ansvars-fördelning och kostnadssättande behöver lösas.  

Den förväntade effekten av projektets resultat är att nya steg kan tas för att möjliggöra 
storskalig implementering av de försök med insamling som demonstrerats. Sådana steg kan 
t.ex. bestå av utveckling av nya incitamentsstrukturer, som t.ex.: 

 Ökad betalningsvilja hos beställare av rivning. Som beställare av en rivning finns 
möjligheter att ställa krav på att avfallet ska gå till återvinning. Eftersom detta kan 
medföra en viss extra kostnad och kan vara svårt att följa upp behöver särskilda 
mekanismer för detta utformas. Sådana mekanismer skulle t.ex. kunna vara certifiering 
som säkerställer att kraven följs respektive hållbarhetsmål rörande återvinning hos 
beställande organisationer. För båda dessa exempel finns förutsättningar på plats när 
det gäller gips. 

 System för icke-materiella transaktioner. Detta kan t.ex. utformas som 
”återvinningscertifikat”, dvs ett system liknande det för el där materialåtervinnare 
tilldelas återvinningscertifikat som köps av den tillverkare som använder jungfrulig 
råvara i sina produkter. Det kan också vara i form av ”återvinningsrätter” där det går 
att betala för att en viss volym gips ska återvinnas – dock inte exakt den fysiska gips 
som kunden förfogar över, vilket kan minska kostnaderna för transport av gipsavfall. 
RagnSells erbjuder redan idag återvinningsrätter där det går att betala för att gips ska 
återvinnas. Detta erbjuds på olika platser i Sverige där det blir för långa avstånd eller 
för lite gips att transportera.  

 Extern reglering. Vissa regulatoriska faktorer har identifierats som skulle kunna 
förändras för att gynna återvinning av gips.  

- Genom att klassa om jordförbättring till att inte räknas som återvinning kan 
andelen gipsavfall som går till verklig återvinning öka. 

- Det förekommer att bl.a. kommunala avfallsaktörer vinner upphandlingar 
om gipsavfall mot återvinningsaktörer för användning i konstruktion och 
sluttäckning av deponier. Genom att begränsa vilka material som kan 
användas i deponier eller göra det dyrare att använda återvinningsbara 
material kan mer gipsavfall gå till verklig återvinning. 

- Spill från montering av gipsskivor blir idag klassat som avfall trots att dess 
egenskaper är identiska med en nytillverkad gipsskiva, något som försvårar 
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hanteringen. Förbättrade definitioner och regler rörande spillmaterial så att 
det inte behöver hanteras som avfall skulle kunna underlätta en cirkulär 
hantering. 

- Hanteringskoden R5 i bilaga 2 till avfallsförordningen (SFS 2020:614) är för 
ospecifik vilket gör att det inte är möjligt att följa upp hur mycket gips som 
återvinns till nya gipsskivor. Det finns mer specifika underkoder i bilaga 1 
till Naturvårdsverkets föreskrifter om antecknings- och 
rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till 
avfallsregistret (NFS 2020:5) men det finns ingen skyldighet att använda 
dem. 

 Förbättrad kontroll av sortering av gipsfraktionen från kommunala 
återvinningscentraler för att säkerställa att gipset verkligen kan återvinnas till ny 
råvara. 

Ovanstående visar att det finns mycket kvar att arbeta med och troligtvis behöver detta arbete 
ske i andra konstellationer och involvera annan typ av kompetens än vad som funnits 
representerad i detta projekt. RISE kommer att fortsätta ha kontakt med projektparterna och 
utnyttja de tillfällen som ges för att kunna arbeta vidare med frågor kring 
incitamentsskapande. 
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Bilaga 1 

Flödesanalys av insamling och transporter 

Författare Sofia Ohnell och Annika Strömdahl 
 
I denna bilaga presenteras en sammanställning av hur systemet för gipsets flöde fungerar idag 
och förutsättningar för ett alternativt upplägg. Sammanställningen är en del av RE:Source-
projektet Gipsets väg tillbaka och har genomförts tillsammans med projektparterna. 
Sammanställningen är tänkt som underlag till beslut, utveckling av styrmedel och kommande 
projekt.  

Genomförande 

En djupgående analys av befintligt flöde av gipsskivor och gipsavfall/-spill i Sverige har 
gjorts utifrån tre aspekter: 

 fysiskt flöde som illustrerar hur nytillverkade gipsskivor, gipsavfall från rivning och spill från 

byggnation förflyttas och omhändertas, 

 monetärt flöde som illustrerar var affärerna ligger, 

 informationsflöde som illustrerar vilka instanser som påverkar vem. 

Baserat på dessa flöden har förutsättningar, hinder och möjligheter identifierats genom 
intervjuer och workshops med aktörer från de olika stegen i värdekedjan.  
En jämförande studie har genomförts via ett seminarium med workshop. Tre flöden 
presenterades: returglas, returpall och spill för plastmattor. Utifrån presentationerna gjordes 
en jämförande studie.  
Vidare har en workshop genomförts för att identifiera utmaningar och möjligheter med hjälp 
av en så kallad ”Business Model Canvas”, en vedertagen metodik för att överskådligt beskriva 
affärsmöjligheter. Under arbetet identifierades fyra områden för möjligt värdeskapande (value 
propositions) identifierades: 

 Materialomhändertagande 

 Build for re-use (framställande för återvinning) 

 Standardisering 

 Miljönytta 

Resultat 

Övergripande flöde 

En illustration av det fysiska flödet, det monetära flödet respektive informationsflödet finns 
presenterade som detaljerade flödesscheman i Bilaga 1A. 
Det övergripande kartlagda flödet (2020) illustreras i Figur 2. Bilden visar de aktörer, 
händelser och flöden som identifierats i processerna för hantering av gipsskivor och 
gipsavfall. Gyproc Saint Gobain (mörkblå ruta) kan sägas representera en ”generisk 
tillverkare av gipsskivor” (gul ruta) men eftersom projektet har mer information om Gyprocs 
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aktiviteter är de beskrivna i mer detalj i flödesschemat. Med ”Kund till gipsskivetillverkaren” 
avses den aktör som köper gipsskivor, t.ex. en grossist. ”Användaren av gipsskivor” är den 
aktör som utför monteringen av gipsskivorna, t.ex. en byggentreprenör.  

 
Figur 2 Övergripande flöde av gipsskivor och gipsavfall/spill i Sverige 

Som illustreras av flödesschemat är flödet cirkulärt om gipsavfallet går tillbaka till 
gipsåtervinning. Om gipsavfall istället används för jordförbättring eller till sluttäckning av 
deponi (de röda rutorna) bryts cirkulariteten och gipset kommer inte längre kunna återvinnas.  

Definiering utgångspunkter 
Informationen gällande utgångspunkter för återvinning, ökat gipsåtertagande och användning 
av återvunnet gipspulver i nyproduktion är hämtad från workshopar och intervjuer under 
projektets gång.  

• Råmaterial för gipsframställning; mineralet gips (ett kalciumsulfat-dihydrat) som är en 

ändlig resurs med, i dagsläget, god tillgång. Utvinns främst i Portugal och Spanien.  

• Att köpa in råmaterialet är relativt billigt (en kommentar är att ”det är båtfrakten som 

kostar – inte själva råvaran”). 

o Notera: råvaran gips är ett material med relativt låg miljöpåverkan vid 

brytning, därav låg aktivitet kring att hitta alternativ till att bryta råvara  

• Då betalningsviljan är låg för återvunnet gipspulver är det svårt att arbeta med i 

affärsförbättringssammanhang.  

o I dagsläget baseras prissättningen på ”att vara billigare än råvaran”. 

o Notera: i värdeflödet ligger inte vinsten på att sälja återanvänt gipspulver i 

dagsläget utan affären ligger i att ta hand om gipsavfall för att omvandla det 

till gipspulver. 
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• I dagsläget finns inte något annat material som kan ersätta gipsskivor i byggen som är 
lika billigt och har liknande egenskaper så som brandsäkerhet, ljudabsorberande, osv.  

• Det finns inget annat område i dagsläget där återvunnet gipspulver är attraktivt eller 

användbart. 

o Notera: återvunnet gipspulver är, i dagsläget, inte en vara någon är villig att 

betala för.  

• Gips som avfall hamnar: 

o På deponi (används som ”konstruktionsmaterial” för att hålla deponin på plats, 

alltså ingen deponiskatt). 

o I jordbruket genom spridning på åkrar. 

o Notera: när gipsavfall hamnar i ovanstående slutdestinationer kommer de 

aldrig mer kunna återanvändas, dvs det cirkulära flödet är brutet. 

• Gips som sorteras som avfall hamnar också hos Gyro Gipsåtervinning i Bålsta för 

återvinning. 

• I viss mån tar gipsskivetillverkare tillbaka rent gipsspill och skadade gipsskivor från 

sina egna märken (ofta i separata returflöden). 

o Vissa gipsskivetillverkare har egna maskiner för återvinning av skadade skivor 

i sina fabriker.  

o Gyproc har ”Gyprocsäcken” som i eget returflöde från byggen och 

produktionsspill går till Gyro Gipsåtervinning för återvinning. Fem fulla säckar 

krävs per plats för retur. 

• Avfallshanterarna betalar Gyro Gipsåtervinning för omhändertagande av gipsavfall 

och även transporten till Bålsta. 

o Projektet har en uträkning2 som visar att om sträckan är längre än 15 mil från 

återvinningshubben till Bålsta är det inte längre lönsamt att köra dit 

gipsavfallet för återvinning. 

• Gyro Gipsåtervinning är det enda bolaget i Sverige som tillverkar gipspulver av både 

byggspill och rivningsavfall och från alla fabrikat som används som sekundär råvara i 

nya gipsskivor.  

• Gyro Gipsåtervinnings återvunna gipspulver är en produkt som: 

o inkluderar riskbedömning med provtagning och utvärdering enligt kraven i 

REACH-förordningen (EG (nr) 1907/2006). 

                                                 
2 Uträkning baserad på uppgifter från projektparterna i konfidentiella intervjuer.  
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o tas emot av Gyproc (tillverkare av gipsskivor, fabrik Bålsta) 

o INTE tas emot av andra tillverkare av gipsskivor på grund av tolkningar av de 

regelverk som omgärdar föroreningar som asbest.  

o Notera: Det finns ett pågående arbete inom Eurogypsum, en europeisk 

branschorganisation, gällande krav på den sekundära råvarans ursprung och 

innehåll.  

• Det finns en stor priskänslighet hos kunderna för gipsskivor. 

o Till exempel byggmaterialförsäljare menar att marginalen för att höja priset för 

skivor som innehåller större mängd återvunnen råvara är låg. 

o Enligt byggmaterialförsäljarnas kunder indikerar priset på gipsskivor priserna 

överlag i butiken. 

• Upphämtning av gipsavfall – gärna en enda aktör som hanterar alla avfallsflöden från 
ett ställe. 

o Notera: ju fler fraktioner (containrar) och kontaktpersoner för upphämtning 

av avfall från ett ställe desto rörigare och platskrävande blir det. 

• Gipsavfall ska hanteras enligt de hanteringskoder som finns i bilaga 2 till 

Avfallsförordningen enligt: 

o R 5 Materialåtervinning av andra oorganiska material. Detta omfattar jordtvätt som 

medför återställande av mark och återvinning av oorganiska byggmaterial. 

o R 10 Markspridning med positiva effekter på jordbruket eller ekologin. 

Detta kan göra det svårt för entreprenörerna att följa upp omhändertagandet. 
o Entreprenörerna vill försäkra sig om att godset inte märks om längs vägen, utan är 

det upphandlat som R5 ska det inte plötsligt märkas om till R10. 

o Vid användning av R 5 inkluderas samtliga typer av hantering där begreppet 

materialåtervinning förekommer. Det är såldes inte möjligt via angivna 

hanteringskoder att spåra och mäta hur stor andel av gipsavfallet som 

materialåtervinns till nya gipsskivor. 

• Den 1 augusti 2020 inträdde en ny avfallsförordning in---- Det nya avfallsdirektivet 

som trädde i kraft i augusti 2020 är ännu inte helt utrett av projektdeltagarna och det är 

ännu oklart om direktivet är behjälpligt i arbetet med att återanvända gips  

Sammanfattning 
Baserat på det faktum att betalningsviljan för återvunnet gipspulver är låg är det svårt att 
arbeta med flödesförbättringar då många förbättringar innebär en omställning vilket i sin tur 
leder till kostnader. Oavsett om kostnaderna är temporära är det svårt att motivera rent 
affärsmässigt då avkastningen på investeringen är låg. Från miljösynpunkt finns dock mycket 
kvar att göra, frågan är hur kostnaderna kan motiveras.  
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Identifiering av barriärer 
Informationen gällande barriärer för ökning av gipsåtertagande och användning av återvunnet 
gipspulver i nyproduktion är tagen från workshops och intervjuer under projektets gång.  

• Råmaterial är relativt billigt. 

• Råmaterialet finns med god tillgång. 

• Återvunnet gipspulver har lågt värde (kan inte prissättas över råmaterialet). 

• Nåbarhet för återvinning av gipsavfall. 

o Det finns bara en anläggning för gipsåtervinning av både bygg- och riv-avfall 

av alla varumärken i Sverige. 

o Avstånd till återvinningsanläggning (beräkning finns på att det råder ett 

maxavstånd på 15 mil med 30 ton per transport för att det ska vara lönsamt). 

o Återvinning blir dyrt i förhållande till kostnad för råmaterial beroende på 

transportsträcka.  

• Ofta avgör den total kostnaden för hantering av gipsavfallet valet av avsättning. 

o Kostnader som påverkar avfallshanteringen av gipsavfall inkluderar sortering, 

transporter, mellanlagring, deponiskatt, deponiavgift och mottagningsavgift 

hos producenten av gipspulver. 

o Platsen för deponi eller omhändertagande förjordförbättring ligger oftast 

närmare insamlingsplatsen än platsen för tillverkning av gipspulver. 

o Även om att det kostar mer per ton avfall att lämna till deponi än till 

återvinning kan kostnaden för avsättning till återvinning bli dyrare när 

transporter räknas in.  

• Avfallshanterarna har egna hållbarhetsmål (till exempel maximalt antal körda mil) 
vilket kan sätta stopp för många och långa körningar (till exempel körning till Bålsta)  

• Samarbeten mellan avfallshanterarna i form av samlastning kan vara 

konkurrensmässigt svårt. 

• Olika transportsätt vid utleverans kontra inhämtning. 

• Inga tydliga standarder eller definitioner (inga tydliga krav från design till återvinning)  

• Nya skivor (design/produktutveckling) med fibrer inblandade i gipskärnan => svårare 

att återvinna och ibland omöjligt. 

• Design för återvinning är inte alltid det som prioriteras vid upphandling. 

• Tillverkare vs återvinnare: vem ställer krav på tillverkaren för återvinningsbarhet vid 

tillverkning av material?  
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• Det är oklart hur mycket övriga gipstillverkare arbetar med användandet av återvunnet 
gipspulver i sin tillverkning. 

• Regelverk och nationella / EU-krav ger ingen större dragkraft. 

• Projektet tycker sig se att det är en relativt långsam efterfrågan från kunden och låg 
betalningsvilja för gipsskivor med hög andel återvunnet gipspulver i. 

• Upphandling av avfallshantering enbart på pris gör att  

Identifiering av möjligheter 
Informationen gällande möjligheter för att öka gipsåtertagande och användning av återvunnet 
gipspulver i nyproduktion är hämtad från workshops och intervjuer under projektets gång.  

• Öka andelen återvunnet gips i färdiga produkter (ökar efterfrågan på återanvänt 
material): 

o Billigare att köpa återanvänt gips än jungfrulig råvara. 

o Krav från brukaren/kunden/byggherren på x % återvunnet material i 

gipsskivorna vilket kan generera en ökad andel återtagning av gipsavfall/spill. 

 Till exempel policy/krav från städer eller alla håll att minska spill, öka 

återvunnet material, cirkulär ekonomi och liknande. 

o Krav, policy, nationella regelverk, regelverk på EU-nivå och likande. 

 Tillexempel Avfallsdirektivet och Designdirektivet – kan de användas 

som dragkraft?  

 Klimatberäkning av hus (kommande policy) – kan ge återvunnet 

material en möjlighet. 

 EU Green Deal – kommande krav på design för återvinning. 

 Deponi har blivit svårare inom EU – använd som dragkraft. 

• Förebyggande av avfall 

o Minska spill genom ökad användning av måttillverkade gipsskivor till 

byggarbetsplats 

o Minska transportskador genom hållbar emballering 

• Avfallshanterarna uppdaterar sina tjänster; 

o Sälj ”materialomhändertagande på plats” och inte bara ”hämta avfall” 

o Sälj sorteringstjänst på plats eller efter hämtning  

o Sälj upphandlingskompetens för cirkulära flöden  

• Ha gipsåtervinningsanläggning på fler ställen. Därifrån transporteras färdigt 

återvunnet pulver direkt till gipstillverkaren  
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o Vad krävs för att bygga ytterligare en återvinningsanläggning för gips i 

Sverige?  

• Visa att dagens sätt att återanvända gipsskivor ej är hållbart: 

o RISE rapport gällande gips som jordförbättring  

o LCA med resursanvändnings-fokus  

Jämförelser med andra material-/produktslag 
I ett seminarium och workshop presenterades tre olika väl fungerande returflöden av andra 
material-/produktslag som sedan diskuterades. Nedan följer en sammanställning av vad som 
karaktäriserar de respektive flödena.  

• Svensk Glasåtervinning 

o Stor efterfrågan på ”glasmassa” 

o Råvaran är kostsam  

o Det finns många tillverkare av glasprodukter som använder återvunnet glas 

(det vill säga fler kunder till Svensk Glasåtervinning)  

• GBR Golvåtervinning 

o Det är branchorganisationen som äger returinitiativet (konkurrensneutralt)  

o En separat avfallshanterare hämtar avfallet på plats 

o Ger ett extra kärl (specifika för matt-spill) att tömma på rätt ställe och som ska 

placeras i väntan på tömning/hämtning  

• Retursystem Byggpall 

o Avvägt värde på renoverad pall och återtagen pall  

o Bred samverkan mellan huvudmän 

o Bred samverkan mellan kravställare 

o Bred samverkan längs det cirkulära flödet 

o Stora volymer i flödet 

o Informationsaktiviteter för att främja returer  

• Gipsåtervinning 

o Bara ett ställe som återvinner gips i Sverige 

o Bara en kund för återvunnet gipspulver  

o Återvunnet gipspulver är ett ”nollvärdesmaterial” 

o Jungfruråvaran är billig  
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o Inget större sug efter gipsskivor med hög halt återanvänt gips  

Identifiering av affärsmöjligheter  
Baserat på förutsättningar, nulägesanalys, barriärer, möjligheter och de kartlagda flödena 
genomfördes en workshop där projektdeltagarna arbetade tillsammans i en ”Business Model 
Canvas”. 
Fyra områden identifierades som värdefulla att fortsätta arbeta med: 

 Materialomhändertagande 

 Build for re-use (framställande för återvinning) 

 Standardisering 

 Miljönytta 

En detaljerad beskrivning återfinns i bilaga 1B. 

 

Slutsatser presenteras i slutrapport 
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