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Förord
Detta strategiska utvecklingsprojekt har finansierats av RE:Source, med
medfinansiering av Avfall Sverige, Energiforsks askprogram samt ett stort antal
deltagare och remisspersoner (in kind och expertis). Projektet har haft stor nytta av
sina två “projektfaddrar”, Nils Johansson, KTH, och Christer Forsgren, Stena
Recycling, som referenspersoner.
Projektet hade aldrig kunnat genomföras utan insats av eller korrespondens med
följande personer och organisationer:
Raul Grönholm och Helcio de Lima Apgaua (Sysav), Johanna Alkan Olsson (Lunds
Universitet), Elina Skerfe (Stora Enso), Anders Lindström (Svevia), Harald Svensson
(Stockholm Exergy), Carl Zide (Massbalans, f.d. Looprocks), Leif Nilsson och
Martin Tengsved (Swerock), Nanna Bergendahl (Renova), Henrik Jilvero (Stena
Metall), Patrick Christiansson (NCC), Anders Hedenstedt och Marjan Mousavi
(Rise), Johan Fagerqvist (Avfallsverige), Jonas Roupe (insiktsbolaget), Paula
Lindgren (SGU), Ingemar Eklöf (Ecosystems), Søren Barsøe (RGS Nordic), Peter
Flyhammar (SGI), Kristina Widengren (Naturvårdsverket), alla deltagare på
Energiföretagen Askdag 2019, workshopdeltagarna på Resource-dagen 2018 och alla
som svarade på remissenkäten.
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Sammanfattning
Att bygga städer, vägar och annan infrastruktur kräver enorma mängder resurser i
form av energi och såväl tunga som lätta material. Dessutom ger byggprocesserna
och andra industriella processer upphov till stora mängder avfall. Att göra
byggprocesser så resurssnåla som möjligt kan således leda till påtagliga miljövinster.
Samtidigt lämpar sig många mineraliska avfall och restprodukter tekniskt väl att
användas i bygg- och anläggningsarbeten. Två tydliga exempel på detta är askor från
energiproduktion och rivningsbetong. Trots att det knappast råder tvivel på att dessa
material rent tekniskt kan användas i stor utsträckning i dagens byggprocesser, sker
det endast i begränsad omfattning och ofta i en relativt lågvärdig tillämpning. I det
strategiska utvecklingsprojektet “Ökad resurseffektiv användning av sekundära
råmaterial i konstruktioner” har vi tillsammans med energi-, bygg- och
återvinningsbranschen tagit reda på varför det inte sker en mer utbredd återvinning
av material som askor och betong i byggprocesserna idag, samt vad som skulle vara
en lovande väg framåt med avseende på dessa och andra material.
Inom projektet har vi rekryterat experter för att steg för steg identifiera och analysera
vilka så kallade påverkansfaktorer som har störst betydelse, det vill säga vilka
faktorer som framförallt hindrar en ökad användningen av sekundära material, samt
vilka som skulle kunna gynna den i framtiden. Med påverkansfaktorer, som har
identifierats och analyserats i andra projekt tidigare, menas framförallt styrmedel,
regelverk och standarder, affärsmodeller, upphandling och inköp, logistik och stabila
volymflöden, miljö- och klimatfrågor, samt information/kunskap.
För att få en aktuell bild av utmaningarna har vi inkluderat en genomgång och kritisk
granskning av tidigare avslutade och pågående forsknings- och
utvecklingssatsningar, samt fördjupat oss i några framgångsexempel från utlandet. Vi
har gjort en djupdykning i utmaningar med och lösningar för hantering av miljörisker
vid återvinning, och analyserat för- och nackdelar med olika former av
informationstjänster för avnämare och användare.
I vårt arbete har vi aktivt inkluderat ett sextiotal representanter från energi-, byggoch återvinningsföretag samt forskare, jurister, kommuner och myndigheter.
Personerna har deltagit genom enkäter, workshops, intervjuer och/eller genom sitt
bidrag i remissrundan om projektets slutsatser.
En grundläggande slutsats från projektet är att ingen enskild påverkansfaktor har
potentialen att leda till ökad resurseffektiv användningen av sekundära råmaterial.
För en sådan ökning krävs således att flera påverkansfaktorer utvecklas parallellt och
i rätt riktning (”skruva i rätt skruvar samtidigt åt rätt håll”, från hinder till
möjliggörare).
Våra konkreta förslag på åtgärder har presenterats för en remissgrupp, som har
kommenterat och betygsatt förslagen. Efter denna remissrunda har vi modifierat
förslagen till följande slutsatser och rekommendationer, för strategin att öka
användning av sekundära råmaterial.
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Förslag: Vägen till End-of-Waste
Starta/initiera och systematiskt följa upp storskaliga pilotprojekt för att skapa
dataunderlag om faktiska risker med användning av sekundära råmaterial som
återkopplar till riskbedömningar.
Förslag: Affärsmodeller för sekundära (tunga) råmaterial i konstruktion och
anläggning
Utveckla benchmarking för sekundära material och användningsområden (bäst
praxis) och EPD-system för eller som tydligt och objektivt sätt inkluderar sekundära
råmaterial.
Förslag: Kunskapsnivå och expertis om cirkulära råmaterial på bred front
Beräkna potentialen av och förutsättningar för ökad resurseffektiv användning av
sekundära råmaterial att bidra till klimatneutralitet år 2030 respektive 2045 (i
förhållande till färdplaner för Bergmaterialindustrin, Betongbranschen, Bygg- och
anläggningssektorn, samt Cementbranschen). Som ett underlag till detta måste ett
mer omfattande och bättre dataunderlag tas fram om sekundära råmaterial.
Utveckla benchmarking och ”best practice” för resurseffektiva anläggnings- och
konstruktionsprojekt, inklusive hantering och upparbetning av avfall till sekundära
råmaterial.
Utveckla metoder för att tillförlitligt kunna beräkna samhälls- och miljönyttan med
användning av sekundära råmaterial i anläggningsarbeten och konstruktioner.
Förslag: Tekniska regelverk och riktlinjers potential
Se över vilka tekniska krav och regler som missgynnar sekundära råmaterial, beräkna
potentialen för ökad användning.
Förtydliga och eventuellt anpassa tekniska krav som utesluter sekundära råmaterial
utan att det finns objektiva anledningar som minskad säkerhet eller hållbarhet ur ett
livscykelperspektiv.
Anpassa tekniska ramverk så att det inte ställs högre eller mer begränsande krav på
sekundära material än på jungfruliga.
Förtydliga tekniska regelverk i de delarna där olika utföranden med olika andelar av
sekundära råmaterial är möjliga och leder till olika miljöpåverkan.
Förslagen ovan konkretiseras med vidare steg, adressater och hur det strategiska
innovationsprogrammet RE:Source kan arbeta med dessa.
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PS: Eftersom ”sekundära råvara” lätt kan misstolkas som att materialet i fråga har
rätt kvalitet, bör istället begreppet ”returråvara” eller liknande användas.

Summary
Constructing cities, roads and other infrastructure requires enormous amounts of
resources, in form of energy and heavy and light materials. Furthermore, the
construction and other industrial processes create large amounts of waste. Making
construction processes as resource efficient as possible, can thus lead to substantial
benefits for the environment. At the same time, many mineral wastes and rest
products have technical properties suitable for use in building and construction. Two
examples of this are ashes from energy production and crushed (demolition)
concrete. Even though there are hardly any doubts that these materials technically
have a wide potential to be used in construction processes of today, that only occurs
to very limited extent and usually in relatively low-grade applications. In the
strategic project “Increased resource effective utilization of secondary raw materials
in constructions”, we have together with the energy, construction and recycling
industries investigated why the recycling level of materials such as ashes and crushed
concrete is so meager, and directed the most promising path forward, with respect to
these and other materials.
As part of the project, we have recruited experts to step-by-step identify and analyse
the factors that have the largest impact, that is, the main factors acting as barriers to
increased utilization of secondary materials, and which factors that potentially can
promote an increased utilization in the future. These factors, that already have been
identified and analysed in other previous projects, include instruments of control or
incentives, regulations, standards, business models, public and other procurement,
logistics and stable material flows, environment and climate issues, and
information/knowledge.
To draw the present picture of these challenges, we have included a review and
critical analysis of finalized and ongoing projects and innovation actions, and we
conducted a deeper review of good international examples. We have investigated
challenges and solutions for management of environmental risks coupled with
recycling and analysed pros and cons with different types of information services for
end-users.
In a cross-disciplinary approach, around 60 representants from energy, construction
and recycling companies, as well as researchers, lawyers, municipalities and
authorities have been actively engaged. The representants have participated in
questionnaires, workshops, interviews, and/or in the review of the overall project
conclusions.
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A main conclusion from the project is that no separate factor has the potential to lead
to increased resource efficient utilization of secondary raw materials. To make that
happen, several factors need to develop in parallel and in the right direction (“screw
in the right screws at the same time in the right direction”, from barrier to enabler).
Our concrete suggestions on actions to take have been presented for a review group,
which have commented and marked/ranked them. After this review round, we
modified the suggestions to the following list of conclusions and recommendations,
for the strategy to increase use of secondary raw materials.
Topic: Way forward to End-of-Waste
Start/initiate and monitor large-scale (pilot) projects in order to collect experience
and data about factual risks for using secondary raw materials and reconnect this
knowledge to risk assessment methods.
Topic: Business models for (heavy) secondary raw materials in construction
Develop benchmarking for secondary raw materials and reuse (best praxis) and a
EPD-system for secondary raw materials or including those particularly.
Topic: National strategy for resource efficiency
Calculate the potential and the requisites for how increased resource effective
utilization of secondary raw materials can contribute to climate neutrality in 2030
and 2045, respectively, in relation to the road maps for Quarrying industry, Concrete
industry, Construction and engineering sector and the Cement industry. As a
prerequisite, collect and analyze reliable data on production and recycling of
secondary raw materials.
Develop benchmarking and best practice for resource efficient construction and
engineering projects, including the management and refinement of waste to
secondary raw materials.
Develop reliable methods for the calculation of the societal and environmental
benefits for using secondary raw materials in construction and engineering works.
Topic: Utilize technical guidelines and norms
Investigate and identify what technical requirements and regulations disfavor
secondary raw materials and calculate the potential for increased utilization.
Clarify and adopt those technical requirements identified, which excludes secondary
raw materials without apparent and objective reasons, such as affecting health, safety
or sustainability from a life cycle perspective.
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Adopt technical frameworks so that secondary materials are not submitted to stricter
or more limiting requirements, compared to primary/virgin materials.
Clarify the technical set of regulations in those parts, where different design with
different amounts (fractions) of secondary raw material are possible and which leads
to different environmental impact.
The suggestions above are in this report substantialized with further steps so take and
identifying the recipients, and how the strategic innovation program RE:Source can
utilize the suggestions.
PS: ”Secondary raw material” might be misunderstood as of lower quality, instead
”recycled raw material” should be introduced as a name.

Definitioner
Avfall – Enligt EU:s avfallsdirektiv 2008/98/EG och Miljöbalken 15 kap 1 §: ”Med
avfall avses i detta kapitel varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med
eller avser eller är skyldig att göra sig av med”
Biprodukt – Enligt Miljöbalken 15 kap 1 §: ”ämne eller föremål som 1) har
uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet eller
föremålet; 2) kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning
som är normal i industriell praxis; samt 3) kommer att fortsätta att användas på ett
sätt som är hälso- och miljömässigt godtagbart och som inte strider mot lag eller
annan författning.”
Materialåtervinning – Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, baserade på
2008/98/EG, avfall som upphört vara avfall och som därmed kan räknas som en
återvunnen råvara: ”Användningen av ämnet eller föremålet kommer inte att leda till
allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa, det finns ett specifikt
användningsområde för ämnet eller föremålet, det finns en marknad eller efterfrågan
på ämnet eller föremålet, ämnet eller föremålet har likvärdiga egenskaper som andra
produkter som finns på marknaden, ämnet eller föremålet uppfyller de tekniska
kraven för det tänkta användningsområdet och befintlig lagstiftning för produkter”.
Kan ske genom vägledning av så kallade End-of-Waste-kriterier, eller
materialspecifikt där sådana saknas.
Primär råvara syftar på råvara avsedd för tillverkning, framtagen genom utvinning
direkt ur naturen (vad gäller mineraliska råvaror nästan uteslutande jordskorpan).
Resurs – Används i föreliggande rapport synonymt med råvara eller råmaterial
lämplig för konstruktions- och anläggningsändamål.
Sekundär råvara (råmaterial) – definieras i föreliggande rapport som råvara avsedd
för tillverkning eller användning, framtagen genom materialåtervinning, det vill säga
en returråvara (”sekundär” syftar inte på kvaliteten av materialet). Det kan vara
antingen ett avfall, en biprodukt eller en produkt.
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Inledning och bakgrund
Inledning

Samhället förbrukar årligen stora mängder material och resurser. Bara i Sverige är
det totala uttaget över 500 miljoner ton/år, varav en försvinnande liten del återvinns
(Figur 1).

Figur 1. Uppskattade resursuttag och -flöden i Sverige (från Breitholtz och Roupe, 2019).

Av det årliga resursuttaget står konstruktion av infrastruktur och byggnader för nära
hälften (Figur 2). Samtidigt ger produktionsprocesserna inom samhällsbyggnad,
infrastruktur och energiproduktion upphov till stora mängder avfall.
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Figur 2. Fördelning av global resursförbrukning mellan sektorer (från Breitholtz och Roupé,
2019).

Som framgår av Figur 3 ökar dessutom de uppkomna mängderna byggavfall över tid.
Bygg- och rivningsavfall har tillsammans med andra avfall potential att användas
som alternativa material i konstruktion och/eller anläggning, där de kan ersätta en
viss andel av den primära råvaran och således minska resursförbrukningen.

Figur 3. Total mängd uppkommet avfall från byggverksamhet (siffror från SCB).
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Syfte

Syftet med föreliggande projekt är att överbrygga hinder och möjliggöra förstärkt
användning av sekundära, återvunna råmaterial för anläggningsarbete och
konstruktion utanför deponi, utan att riskera att lämna miljöproblem till
efterkommande generationer. För att uppnå detta har avgörande frågor kring
regelverk, kvalitetssäkring, miljö, arbetsmiljö och logistik lyfts och analyserats. I
detta arbeta har intentionen också varit användarens perspektiv snarare än
avfallsproducentens. Fokus har varit på två stora materialströmmar som kan fungera
som prototyper för en cirkulär hantering av sekundära råmaterial: slaggrus/aska och
krossad betong. Dock är resultaten redan i stora drag tillämpbara för andra
mineraliska restflöden. Som del av projektet har också behov och möjligheter med att
skapa en öppen tillgänglig informationstjänst, som möjliggör ökad användning av
sekundära råmaterial och biprodukter i allmänhet, utretts.
Bakgrund

Flera typer av avfall är lämpliga för och har potential att återvinnas och användas
som alternativa material i konstruktion och/eller anläggning, där de kan ersätta en
viss andel av den primära råvaran. I Figur 4 visas en sammanställning över
mängderna av sådant avfall i Sverige 2012. Mängderna har ökat sedan dess;
jordmassor uppgick till 5,1 miljoner ton år 2016, det mineraliska och blandade byggoch rivningsavfallet till 2,6 miljoner ton samma år (Naturvårdsverket, 2018). Enbart
ca hälften av jordmassorna återvanns det året, varav en betydande andel troligen för
att täcka gamla avfallsdeponier. Det statistiska underlaget för avfallsmängder och
återvinningskvoter anses dock som bristfälligt både av Naturvårdsverket och
Boverket.

Figur 4. Avfall lämpliga för konstruktion (Avfall i Sverige 2012, Naturvårdsverket).
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Avgränsning, årtal och definitioner spelar dock en mycket stor roll för att belysa
tillgången till sekundära råmaterial. I Figur 5 finns en aktuell uppskattning av
material/avfall som produceras årligen och potentiellt kan användas istället för
jungfruliga material. Dessutom har det påpekats att dataunderlaget för uppkomna
avfallsmängder från bygg- och rivningssektorn, även det som ligger bakom figur 3,
samt det för återvinning är bristfällig (Boverket som är sektorsmyndigheten ange
detta själv, Boverket 2020).

Figur 5. Uppskattade volymer av material med potential att användas som sekundära
råmaterial (Carl Zide, Massbalans 2019).

Bland aktörer som ger upphov till olika avfallsströmmar finns entreprenadföretag
(sorterade, siktade, krossade fyllnadsmassor, asfaltrester), byggindustri (”inerta”
bygg- och rivningsmassor, betong- och tegelkross, gips), stål-/metallindustri (slagger,
hyttsten, järnsand och bindemedel), cementindustri, energiproduktion (flyg- och
bottenaska biobränsle, pannsand, slaggrus), skogsindustri (askor, grönlutslam,
renserigrus, smetrest), gjuterier (gjuterisand), samt återvinnings- och
renhållningsbolag (inert material från sortering, glaskross, etc.).
I dag används årligen 6–8 miljoner ton, massor, varav merparten avfall, för
sluttäckningsändamål av äldre deponier. Dessa kommer vara avslutade och sluttäckta
inom de närmaste åren. Samtidigt ser vi en stor samhällsutmaning i omställningen
från traditionell linjär ekonomi till cirkulär dito, med ökade nationella och europeiska
mål kring återanvändning och materialåtervinning. En växande befolkning och
åldrande infrastruktur kräver kontinuerliga investeringar i byggnader och
infrastruktur, vilket kommer öka efterfrågan på stora mängder material. Så länge vi
inte ställer om till en cirkulär ekonomi kommer huvuddelen av detta ökade
materialbehov att täckas av jungfruliga naturresurser.
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Mycket forskning och utveckling 1 har skett och sker kring alternativa materials
användning i konstruktion och anläggning, som alternativ till deponi och/eller
tillämpning i mer lågkvalitativa applikationer. Många projekt fokuserar dock
huvudsakligen på tekniska eller miljötekniska frågeställningar. Oftast ges mycket lite
utrymme åt övergripande frågor kring säker volymtillgång och logistik, styrmedel
och regelverk, finansiella risker samt affärsmodeller som inkluderar alla inblandade
aktörer (avfallsproducent, återvinnings- och renhållningsföretag, entreprenörer och
beställare). Särskilt men inte uteslutande när sekundära material klassas som avfall
måste frågor kring eventuellt återtagande av materialet, garantier och
ansvarsfördelning kring miljö- och finansiella riskerna i praktiken besvaras.
En tidigare kartläggning (Eklöf m.fl., 2016) av 96 askprojekt kom till följande
slutsatser:
•

För stort fokus har lagts på avfallsproducentens behov att ”bli av” med askor
och mycket liten hänsyn har tagits till slutanvändarnas behov; dessa saknas
generellt bland aktörer som initierar, driver och deltar i projekten. Kan inte
intresset väckas hos dessa kommer det bli svårt driva utveckling åt rätt håll.

•

Ingen eller liten hänsyn har tagits till de påverkansfaktorer som utgör
förutsättningarna för återvinning och bättre resursutnyttjande. Fokus har varit
på teknik och utförande, och då vanligen endast i laboratorium och inte i
relevant miljö (dvs. TRL <5, i termer av Technology Readiness Level).

Det konstaterades också att det i princip råder samma förhållanden för andra avfall
som är möjliga att återvinna som konstruktionsmaterial.
Ett tidigare Vinnova-projekt 2 (referens i samma stil som tidigare), även det med
fokus på energiaskor, identifierade behoven och ett antal övergripande
påverkansfaktorer, för vilkas inverkan på området vi satt upp initiala teser, vilka vi
testar i projektet:
Styrmedel är ofta otydliga, disparata och instabila. I vissa fall saknas de helt.
Regel och referensverk utgör ofta mer ett hinder än stöd för användning av
alternativa material. Fler kriterier för End-of-Waste är inte att vänta på EU-nivå och
dessa saknas på nationell nivå med avseende på sekundära råmaterial. Regler måste
vara stabila över tid och lika över hela landet och utformade så att det inte råder
några tvivel om att det är tillåtet att använda det alternativa materialet som råvara i
avsedd konstruktion.
Affärsmodeller saknas ofta och i de fall de förekommer har de främst drivits av
avfallsproducenter med perspektivet att bli av med avfallet.

Några exempel på nationella och internationella pågående eller nyligen avslutade projekt är ÅGREN
I och II (gjuterisand); REBUS, CONSTRUCTIVATE, RE4 (bygg- och rivningsavfall); satsningar från
Trafikverket för att nyttiggöra entreprenadberg; Energiaskor - Ett hållbart konstruktionsmaterial; samt
Återvunna däck i anläggningskonstruktioner.
2
Energiaskor – ett hållbart konstruktionsmaterial. Slutrapport Vinnova-UDI 1 2016-11-30.
1
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Kommersialisering (bl.a. upphandling och inköp), där tillämpning av offentliga
upphandlingar är en avgörande faktor för att skapa kommersiella förutsättningar. På
det sätt de tillämpas i dagsläget utgör de generellt ett hinder och inte ett stöd.
Fortlöpande materialtillgång/logistik för att säkerställa att rätt mängd kan levereras
vid rätt tidpunkt. Ställtider är viktiga för industrin och kostnaderna ökar så snart det
blir förseningar eller stopp i materialleverans.
Miljö och klimatpåverkan samt miljömålen är ytterligare drivkraft för att använda
alternativa material i förhållande till jungfruliga (t.ex. ”grön profil”).
Teknik och utförande är förstås alltid viktigt, t.ex. att teknisk kvalitet är tillräcklig,
samma eller ibland till och med bättre. En viktig aspekt kan vara dimensionering,
som kan behöva modifieras för att anläggningen eller konstruktionen ska uppfylla
branschkrav.
Ett Vinnovafinansierat projekt (Andersson m.fl., 2017) genomfördes med syfte att
kartlägga intresset för branschöverskridande samarbeten med avseende på
användning av restprodukter och materialflöden inom svensk tung industri. Man
identifierade behov av en förslagsvis dynamisk databas för att underlätta
tillgängligheten av data och möjligheten för olika intressenter att finna marknader
och applikationer för material, samt för råvaruindustrin att finna lämpliga material.
Man efterfrågade även en organisation som skulle kunna utveckla och äga en sådan.
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Mål, relevans och nyhetsvärde
Projektets effekter och mål

Projektet förväntas leda till följande önskade effekter:
1. Ökad användning av sekundära råmaterial utanför deponi
2. Minskad brytning av jungfruliga råvaror för konstruktionsändamål
De specifika projektmålen (PM) är:
1. Bred förankring och förståelse av vilka faktorer som kan bidra till att
användning av sekundära material kan öka.
2. Ökad kunskap hos producenter och användare av sekundära material och
specifika faktorer som underlättar respektive motverkar ökad användning.
3. Plan för ökad användning av sekundära material i konstruktionsändamål
Projektets relevans

De resultat som väntas vid projektets slut är relevanta för flera av RE:Source
programmål:
•

Identifiera påverkansfaktorer som måste utredas och hinder som måste
undanröjas för att användning av sekundära material i konstruktions- och
anläggningsändamål ska komma till stånd

•

Kartlägga internationella erfarenheter av användning av restprodukter som t
ex konstruktions-/fyllmaterial, även ur ett vetenskapligt perspektiv

•

Dra slutsatser från exempel i andra länder, praxis och tolkningar (vad
fungerar, vad inte)

•

Beskriva åtgärder som behöver genomföras avseende påverkansfaktorer, för
att uppnå en resurseffektiv användning av återvunna material i
konstruktionsändamål

•

Utarbeta möjliga lösningsvägar, beskriva för- och nackdelarna med olika
lösningar för att uppnå en resurseffektiv användning av återvunna material i
konstruktionsändamål

•

Identifiera och lyfta fram goda exempel i Sverige

•

Undersöka behov och föreslå form för en informationstjänst (databas, portal,
GIS-funktion, app eller liknande) som möjliggör att sekundära material och
biprodukter finner möjlig användning

•

Förankra och undersöka aktörernas behov inom materialtunga strategiska
innovationsprogram (SIPar)
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•

Kommunikations- och informationsinsatser planerade så att breda målgrupper
bland innovationsområdets aktörsgrupper nås (näringsliv, offentlig
verksamhet/myndigheter, forskning)

Projektets nyhetsvärde

Utgångspunkten är ett helhetsperspektiv på de faktorer som påverkar användning av
alternativa material för konstruktions- och anläggningsändamål, oberoende av typ av
avfall. Framtagandet av dessa är ett resultat av aktiv samverkan i flera
forskningsprojekt och de kan grupperas under i) Övergripande, ii) Miljö, arbetsmiljö
och klimat, samt iii) Kommersiellt. Utveckling inom området iv) Teknik, utförande
har vanligen tydlig koppling till det specifika materialvalet och är således inte i fokus
för plattformen (men inte utesluten). Den forskning som under lång tid redan har
utförts inom området har främst haft inriktning på Teknik, utförande, utan att något
egentligt genombrott har skett för användning i större skala. Ett av skälen till detta är
att man inte i tillräckligt hög grad tagit hänsyn till och försökt förbättra
förutsättningarna för de andra påverkansfaktorerna. Inte heller har man fokuserat på
en bredare implementering eller förutsättningarna för detta, t.ex. marknadsanalys och
affärsmodeller. Flera av de aktuella avfallen (t.ex. energiaskor) har dessutom under
en längre tid använts vid sluttäckning av deponier. Sådan användning förväntas
minska dramatiskt framöver varför mer långsiktiga lösningar krävs. Dessutom är
flera av avfallsslagen av sådan hög kvalitet att det vore mera lämpligt ur ett
resurshushållningsperspektiv att flytta upp dessa i avfallshierarkin.
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Genomförande
Projektet omfattade tre arbetspaket enligt följande:
Arbetspaket 1 – Ledning och kommunikation

Arbetspaketet löpte under hela projekttiden och leddes av Martijn van Praagh, ÅF
Infrastructure med hjälp av Linus Brander, RISE. AP 1 inbegriper såväl koordinering
och administration, som kommunikation och nätverksbyggande.
Inom AP 1 genomfördes följande aktiviteter:
•

Projektledning (inkl. projektmöten)

•

Avstämningar med ”faddrarna” Nils Johansson, KTH, och Christer Forsgren,
Stena Metall

•

Kommunikationsplan och kommunikation
o Avstämningar med Programledningen och kommunikatörerna
o Avstämningar med projektledare för andra/angränsande strategiska
projekt
o Plan för simultan publicering av slutrapport och underlagsrapporter

•

Kommunikations- och informationsinsatser för att nå olika och breda
målgrupper

•

Rekrytering av nyckelpersoner och kompetenser tillsammans med RE:Source
via kompetensdatabasen (se utförare för underuppdrag)

•

Remissrunda skarpa förslag från Uppdrag 5 och 6, inklusive webmötesplats
och möten
o Riktade utskick
o Webbenkät
o ”Open mike”-tillfällen för direkt feedback och kommentarer
o Utvärdering av remissrundan genom rangordning av svaren med
summering av poäng som respondenterna satte: mycket bra förslag =
2 poäng, bra förslag = 1 poäng, dåligt förslag = -1 poäng, mycket
dåligt förslag = -2 poäng. Högsta möjliga betyg blev därmed antal
svarande x 2 poäng
o Genomgång och eventuell justering av formulering av de högst
rankade förslagen om poängsättningen av formuleringar i enkätsvaren
föranleder det (mycket bra formulerat = 2 poäng, bra formulerat = 1
poäng, dåligt formulerat = -1 poäng, mkt dåligt formulerat = -2
poäng)

•

Rapportering (slutrapport)
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•

”Ett steg vidare”; presentation och workshop kring slutresultat för att starta
med omsättningen av färdplanen direkt år 2020 (redovisas ej i denna rapport)

Arbetspaket 2 - Hinder och möjligheter för resurseffektiv användning av
återvunna material i konstruktion

I AP 2 har de för ökad användning av återvunna material mest relevanta
påverkansfaktorer identifierats, beskrivits och analyserats. Fokus var på de faktorerna
som inte är direkt knutna till ”tekniskt utförande”. AP 2 leddes av Linus Brander,
RISE med hjälp av Martijn van Praagh, ÅF Infrastructure. Upplägget var att Linus
och Martijn satte ramverksamheten och definierade ett antal olika uppdrag, som
syftade till att samla in fakta och identifiera hinder och möjliggörare för ökad
användning av sekundära material. Dessa uppdrag resurssattes därefter av expertis i
öppna och transparenta utlysningar på RE:Source hemsida. Eftersom metodiken som
användes i uppdragen var faktainsamling genom litteraturstudier, enkäter och
intervjuer, så föreligger det sannolikt en viss felkälla i att man – expert eller inte –
besitter sitt specifika kontaktnät och sin egen kunskapsbas att utgå från. Dessutom
föreligger en begränsning i effektiv arbetstid (dvs ekonomisk ersättning) avsatt för
respektive uppdrag. Dessa potentiella felkällor bemöttes genom att projektledningen
(Martijn och Linus) hade löpande uppföljande dialog med experterna under deras
arbete och bidrog med sina nätverk och kännedom om projekt och rapporter.
Dessutom användes aktiviteter såsom workshops och remissrundor till att presentera
nuläge i uppdrag och för att få in andra perspektiv och synpunkter i arbetet.
Projektets slutsatser ska vara allmänt tillämpbara, men för stringens och avgränsning
var två materialströmmar i fokus: slaggrus/aska och krossad betong.
Inom AP 2 genomfördes aktiviteterna under nedanstående rubriker.
Workshop på RE:Source-dagen 21/11 2018

Workshop på RE:Source-dagen 21 november 2018, som kick-off för projektet och
med syfte att sätta utgångsläget (“baseline”) vad gäller påverkansfaktorer. Martijn
van Praagh presenterade projektet, varefter Linus Brander och Jelena Olsson höll
varsitt workshoppass inom AP2 respektive AP3. 30 deltagare med bred bakgrund
inom området avfall och cirkulär ekonomi och workshopen varade 1,5 timme.
I AP2-delen presenterades först konceptet påverkansfaktorer och en lista med
exempel på sådana gavs, varefter deltagarna delades in i fem grupper för att
gemensamt jobba med två uppgifter:
•

Vilka påverkansfaktorer är viktigast och saknas några (på vår lista)?
Grupperna skrev på post-it-lappar.

•

Gradera de olika påverkansfaktorerna genom att sätta post-it-lapparna i matris
(på A3-sida), med “Hur viktig?” på x-axel och “Hur brådskande?” på y-axeln.

Följande information gavs till deltagarna innan de fick sätta igång:
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Definition Påverkansfaktor: Faktor som påverkar restmaterialets möjlighet att
kommersiellt återvinnas som råvara i tillämpning som motsvarar restmaterialets
kvalitet.
De exempel på påverkansfaktorer som gavs deltagarna (med aspekter av varje efter
bindestrecket):
•

Styrmedel – skatt på osorterat avfall, större skillnad mottagningsavgift
källsorterade kontra blandade fraktioner, producentansvar, deponiförbud,
subventioner, säkerhet, straffavgift, ...

•

Regler och referensverk – tydlighet vad som är tillåtet och inte,
harmonisering mellan tillståndsmyndigheter, ...

•

Affärsmodeller - ...

•

Kommersialisering - råvarubörs, Lag om Offentlig Upphandling (LOU), ...

•

Pålitlig materialtillgång - insamlingshubbar, ...

•

Logistik - avstånd, transportslag, transportsystem, effektivitet, ...

•

Miljöpåverkan - miljöcertifikat, gränsvärden, lakning, ...

•

Klimatpåverkan - LCA, ...

•

Säkerhet och trygghet – stabilitet, långsiktighet, brist på erfarenhet,
skadeståndsfond, ...

•

Teknik och utförande - kvalitetssystem, certifiering, dimensioneringsverktyg,
design (process och produkt) för återvinning/återanvändning, ...

Se Bilaga 0 för mer information.
Uppdrag 1 (Jonas Roupé, 2019a)

Kartläggning och kritisk granskning av planerade eller pågående forsknings- och
utvecklingsprojekt kring påverkansfaktorer för användning av återvunna material i
konstruktion och anläggning (vid svenska forskningsinstitut, universitet och
högskolor, företag och myndigheter samt branschorganisationer). Metodiken byggde
framförallt på litteraturgenomgång av olika rapporter och projekt baserat på Jonas
kännedom och kontaktnät, men också med konkreta förslag från Martijn och Linus.
Bilaga 1
Uppdrag 2 (Marjan Mousavi & Anders Hedenstedt, 2019)

Kartläggning på detaljerad nivå av internationella erfarenheter av användning av
restprodukter som t ex konstruktions-/fyllmaterial med avseende på ”icke-tekniska”
aspekter. Goda exempel och vilka påverkansfaktorer som var avgörande. Fokus var
på Frankrike, Nederländerna och Tyskland. Metodiken byggde initialt på
litteraturgenomgång för att identifiera målländerna, medan man i de djupare
studierna av valda länder/regioner intervjuade nyckelpersoner i dessa
länder/regioner.
Bilaga 2
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Uppdrag 3 (Ingemar Eklöf, 2019)

Identifikation av vilka påverkansfaktorer eller vilka aspekter inom faktorerna som
inte eller bara delvis belysts i pågående och planerade projekt, genom kritisk analys
av arbetet i Uppdrag 1, satt i relation till andra sammanställningar och rapporter som
inte fanns med i Uppdrag 1. Metodiken byggde framförallt på kritisk analys av
rapporten från Uppdrag 1, samt referenser i denna.
Bilaga 3
Uppdrag 4 (Jonas Roupé, 2019b)

Undersökning av producenternas och avnämarnas syn på hinder och möjligheter för
ökad användning av återvunna material (tekniska jämfört med icke-tekniska) genom
enkäter och intervjuer. Dessa riktade sig till aktörer utanför forskningssfären, såsom
kommuner, myndigheter, branschorganisationer, avfallsproducenter och potentiella
användare. Metodiken byggde på intervjuer av och enkäter till nyckelaktörer. Urvalet
gjordes genom att Martijn van Praagh och Linus Brander satte samman förteckning
med personer som deltagit i någon eller båda workshoppar, är välkända/erfarna
aktörer inom någon del av de värdekedjor som redogjorts för i denna rapports
inledning, eller av annan anledning bedömts sitta på mycket kompetens och
erfarenhet inom området, eller representerar för frågeställningen viktig aktör (t.ex.
myndighet). Författaren kom med egna förslag på ytterligare nyckelpersoner. Han
kontaktade personerna med frågan om de var intresserade ställa upp på enkät
och/eller intervju.
Bilaga 4
Projekt-workshop 24/4 2019 – Synpunkter på aktiviteter och resultat

Endagsworkshop i Malmö, 24 april 2019 (halvtid för projektet). Workshopen
samorganiserades med workshop i projektet Vem tar risken?, som genomfördes
dagen därpå (25/4 2019). Utöver organisatörerna (Martijn van Praagh och Cornelia
Hartman, ÅF, samt Linus Brander och Jelena Olsson, RISE) deltog 15 representanter
från avfallsägare, återvinningsföretag, råvaruproducenter, myndigheter,
miljökonsulter, byggbransch, branschorganisationer och forskare.
Mål och syfte med workshopen var:
• Rapportera arbete som gjorts och få inspel till det fortsatta
• Föra samman nätverk för experter och intressenter
• Skapa dialog (och synergier) mellan olika pågående och planerade
projekt/initiativ
• Knyta fler kontakter till projektet och våra experter
• Syn på vilka påverkansfaktorer som är relevanta (fokus på askor och betong)
• Plan för hur man kan/bör gå vidare – ändra fokus på något?
Dagen varvades mellan presentationer om projektet och vad som gjorts hittills
(Uppdrag 1 och 2, samt AP3), och workshopdelar där deltagarna jobbade i grupper
kring olika frågor. I den största gruppövningen skulle resultaten från Uppdrag 1
(Jona Roupé, 2019a) genomlysas, genom att deltagarna fick reflektera över de
påverkansfaktorer som där lyfts fram. För varje faktor: Överraskande eller ej att den
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lyfts fram som starkt påverkande? Stämmer med er bild eller i konflikt? Reflektionen
skrevs ned på post-it-lapp och fästes på A3-matris med x-skalan “kontroversiell - helt
okontroversiell” och y-skalan “konsensus”, där det fanns möjlighet visa om man var
helt överens i gruppen eller oenighet förelåg i just den frågan.
Bilaga 5
Vem tar risken (van Praagh och Hartman, 2019)

I ett med Avfall Sverige och Energiforsk samfinansierat uppdrag belyses utmaningar
och möjligheter att hantera potentiellt högre miljörisker vid användning av sekundärt
material (askor som exempel). I en workshop (se ovan) utvecklades en bruttolista
med lösningar som sedan förfinades i en SWOT-analys.
Bilaga 6
Uppdrag 5 och 6 (Martijn van Praagh & Linus Brander, 2019)

Kritisk analys av resultaten från uppdragen 1–4 och workshoppar, med beskrivning
av de nödvändiga åtgärderna för att överbrygga hinder och underbygga/boosta vissa
påverkansfaktorer, för att uppnå en resurseffektiv användning av återvunna material i
konstruktionsändamål. Analysen kondenseras till möjliga lösningsvägar och skarpa,
strategiska förslag till RE:Source programråd. Uppdragen redovisas i denna rapport,
avsnitten Resultat och Diskussion.
Arbetspaket 3 – Informationstjänst

Arbetspaket 3 (AP3) är uppföljning av projektet Branschsynergier som RE:Source
genomförde med andra strategiska innovationsprogram (SIPar): STRIM och
Metalliska material. Det projektet rekommenderade att utreda behov och möjligheter
med någon form av öppen och tillgänglig informationstjänst, för att dela uppgifter
om tillgängliga material och restströmar och på detta sätt öka användning av
sekundära material mellan branscher. Med informationstjänst menas här databas,
portal, GIS-funktion, app eller en annan form som föreliggande projekt kommer att
bestämma som mest lämplig.
AP3 har genomförts av Jelena Olsson och Christina Anderzén på RISE, Research
Institutes of Sweden.
AP3 har primärt undersökt om det finns behov av en informationstjänst, bedömt om
den kan öka industriell symbios och utbyte av material mellan aktörer, samt tittat på
befintliga lösningar, deras ägande och uppbyggnad. Arbetet inkluderar flera
branscher och baseras på bred förankring inom RE:Source, övriga SIPar och andra
RISE-nätverk.
Förväntade resultat av AP3:
•

Beskrivning av och ett förslag på form för en informationstjänst för att öka
kunskap hos producenter och användare av sekundära material om varandras
behov och i slutändan öka användning av sekundära material.

•

Förslag på fortsatt arbete och beskrivning av nödvändiga resurser,
förtydligande av ägarrollen för föreslagna lösningen, samt förslag på
finansieringslösningar (levereras i form av beslutsunderlag för RE:Source)
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Inom AP3 genomfördes följande aktiviteter:
•

Kartläggning och analys av relevanta informationstjänster, såväl redan
existerande som de under utveckling.

•

Undersökning av aktörernas behov, möjligheter och farhågor med att dela
information om tillgängliga sekundära material och restprodukter.
Genomfördes i form av en workshop samt några fördjupande samtal. Även
resultaten från andra projekt där det ingick att undersöka dessa frågor
analyserades.

•

Behoven hos fyra andra strategiska innovationsprogram undersöktes i form av
intervjuer med de respektive programcheferna.

•

Bedömning och urval av mest lämplig lösning, baserat på genomförande av
ovanstående punkter.

AP 3 redovisas i bilaga 7.
I figur 6 visas upplägget för projektet grafiskt.

Figur 6. Upplägg, process, arbetssteg och interaktion med målgrupper inom projektet Ökad
resurseffektiv användning av sekundära material.
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Resultat
AP2 – Hinder och möjligheter för resurseffektiv användning av återvunna
material i konstruktion

I detta kapitel redogörs kort för de viktigaste resultaten från de olika uppdragen och
workshoparna. För mer detaljer hänvisas till respektive delrapport (bilagor i slutet av
denna rapport).
Workshop på RE:Source-dagen 21/11 2018 – benchmarking

Efter workshopen sammanställdes de fem gruppernas bild av hur viktiga de olika
påverkansfaktorerna är och hur bråttom det är med att lösa trösklar och hinder för
dessa. En gemensam matris togs fram baserad på läget för påverkansfaktorer, som
flera grupper lyft fram. Figur 7 visar således en konsensusbild över hur deltagarna
bedömde påverkansfaktorerna vid workshopen och därmed projektets startfas (med
andra ord en typ av benchmarking). Resultat för varje enskild grupp finns i Bilaga 0.

Figur 7. Kartläggning av aktuella F&U insatser från workshop RE:Source-dagen 21
november 2018.
Uppdrag 1 tom 4

Vart och ett av de första fyra uppdragen har resulterat i en separat rapport; dessa
återfinns som bilagor i slutet av denna rapport. Som del av Uppdrag 5 och 6 har
dessa uppdrag granskats, analyserats och de viktigaste slutsatserna lyfts fram. Vi
gjorde detta genom att gå igenom rapporterna noggrant och plocka ut det som
författarna själva lyft, under rubrikerna
1. Vilka påverkansfaktorer nämns och hur som en positiv drivkraft
2. Vilka påverkansfaktorer nämns och hur som ett hinder?
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3. Vilka lösningsförslag anges?
Sammanställningen redovisas i kondenserad form i Tabell 3, under delkapitel
Summering.
Projekt-workshop 24/4 2019 – Synpunkter på aktiviteter och resultat

Resultatet från den andra workshopens huvudövning sammanfattas grupp för grupp i
Tabell 1. Där har deltagarna fått reagera på den bild som ges av Uppdrag 1 (Roupé
2019), dvs vilka påverkansfaktorer som lyfts som viktiga och inte, och ange vad som
stämmer med vad de väntat sig (”Helt okontroversiellt”) och inte väntat sig
(”Kontroversiellt”).
Faktorer som alla tre grupper fullt ut instämmer i är viktiga:
• Konflikten giftfria kretslopp – resurseffektivitet
• Svag kravbild från byggherrar/beställare
• Ointresse från anläggningsindustri, bristande efterfrågan
Faktorer som åtminstone två grupper fullt ut instämmer i är viktiga:
• Spårbarhet – risker – trygghet
• Lågt intresse från myndigheter – politisk miljö inte gynnsam
• Bristande helhetssyn eller medvetande
Tabell 1. Summering av workshop 24/4 2019 (Block 1)
Kontroversiellt – stämmer ej med
vår bild
Grupp 1
”Incitament drar fel” (förstår inte
vad punkten syftar till)
Bygglogistik (vi läser in olika i
begreppet)
LCA är endast ett sätt – det finns
andra alternativ
Miljökostnader jungfruliga råvaror
– det är lätt att skylla på detta
Avsaknad av aktör – finns olika
aktörer med kunskap. Myndigheter
bör övergripande ha vetskap om det
som görs à koppling till delegation
för CE

Neutralt
Brister i
försörjningsledet –
matchning små
volymer

Helt okontroversiellt – stämmer helt
med vår bild
Lågt intresse från myndigheter – fokus
på myndigheter
Spårbarhet – risker?
Myndighetsprocessen
Svag kravbild
Bristande medvetenhet
Giftfria kretslopp – handlar om hur det
används
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Kontroversiellt – stämmer ej med
vår bild
Grupp 2
”Good enough” (funktion)

Neutralt
Inte ens
asfaltsfräsning får
generera återbruk
av ingående grus
Byråkrati som
motverkar
resurseffektivitet

Helt okontroversiellt – stämmer helt
med vår bild
Nya råvaror används till
högindustrialiserade processer
Mogen bransch med ointresse och
risker för störda processer
Standardisering
Marknadsföring
Ointresse från anläggningsindustri +
bristande efterfrågan
Politisk miljö inte gynnsam
Giftfri miljö överprioriterat framför
resurseffektivitet
Avfallsklassat – Återanvändning
Bristande helhetssyn.

Grupp 3

Resursfrågans betydelse – liksom
återbruk – inte ens känd i
”miljömaffian”
Incitament drar fel

Supply limits avaliable markets

Avsaknad
ekonomiska
incitament

Konflikten miljö – resurseffektiva
kretslopp

Materialberoende

Misstro till material och metoder
Trygghet saknas under rådande
omständigheter
Svag kravbild från
byggherrar/beställare

AP3
Befintliga tjänster för utbyte av information och kommunikation

De befintliga tjänsterna för utbyte av information om sekundära material redovisas i
följande kategorier:
-

Databaser - digitala webbplattformar med syfte att redovisa statistiska data
om sekundära material som exempelvis innehåll, ursprung, användning osv.

-

Mäklartjänster - digitala webbplattformar med syfte att föra samman
producenter av sekundära material och deras möjliga användare/konsumenter.
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-

Kombinerad databas och expertpool (exempelvis Finish Industrial Symbiosis)

Exemplen för de tre ovanstående typer av tjänster återfinns i bilaga 7, medan för- och
nackdelar med de olika tjänsterna framgår av Tabell 2.
Tabell 2. Sammanställning över för- och nackdelar med olika former av informationstjänster

Typ av info-tjänst

Fördelar

Nackdelar

Databaser

Bra underlag för
Resurs- och
beslutsfattare/näringsliv tidskrävande

finns/under
uppbyggnad

Mäklartjänst

Plattform, lätt att
ansluta, brett
användning

finns flera

just-in-time,
avgränsningar

Databas/expertpool Helhetsbild för anslutna Resurs- och
industrier,
tidskrävande,
utvecklingspotential
industrifokus

Exempel/status

finns några
inom industriell
symbios

Behov av en informationstjänst

Genom dialogen som genomfördes inom detta projekt (workshop, enskilda samtal
och intervjuer) har det inte kommit något entydigt svar om behov av en
informationstjänst. Deltagare har oftast koncentrerat sig på de hinder för cirkularitet
som de upplever i verksamheten de bedriver och som de upplever väger tyngre än
behov av informationsutbyte mellan aktörer.
De intervjuade cheferna för fyra andra strategiska innovationsprogram var i princip
positiva till en ny informationstjänst. ”Cirkularitetstänket” har spridit sig till deras
branscher och de ser en informationstjänst som en möjlighet få att nå sina
hållbarhetsmål. Bilder är olika över vilken funktion en informationstjänst skulle
uppfylla; mäklartjänst, B2B, nätverksbyggande, samarbeten och projektmöjligheter
var några av önskade funktioner. Deras svar är även olika om vilken roll deras
respektive SIPar kan ta i framtagande av en informationstjänst; från tveksamhet till
att detta är ett naturligt uppdrag för ett SIP (Bioinnovation), över rådgivande
(STRIM) och nätverksbyggande roll (Metalliska material), till deltagande i
utvecklingen (InfraSweden).
Projektet Spill till guld har dragit slutsatsen att en handelssajt inte utgör det viktigaste
steget mot ökad handel med industriella restprodukter, och lämpar sig därför inte för
denna typ av material och varor. Deras analys har också visat att några försök för
medlartjänster för industriella restprodukter hade dålig lönsamhet och har försvunnit
efter några år.
Inom projektet Cirkulera mera har man bl.a. genom intervjuer undersökt behov av en
mäklartjänst som skulle underlätta återbruk av byggkomponenter och -material.
Projektet var kopplat till tre examensarbeten och var finansierad av RE:Source.
Man har kommit fram att det fanns behov av en mäklartjänst och att i nästa steg
behöver undersökas hur en sådan tjänst skulle vara uppbyggd och hur man skulle
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kunna implementera den på byggmarknaden 3 (Hallström & Johansson, 2018). Ett av
de kraven som intervjuade deltagare skulle vilja ställa på en sådan tjänst är att alla
stora byggbolag är med för att säkerställa stora volymer av material och produkter
som förmedlas. Annars finns det redan mindre aktörer på marknaden (Bilaga C, se
Brattöns återbruk, Kompanjonen och LoopRocks 4) som möjliggör en viss mån av
återbruk av byggprodukter och -material, men där materialflöden är av en mindre
omfattning som passar mindre aktörer och privatpersoner.
Möjlig form för informationstjänst

En databas eller mäklartjänst kombinerad med en expertgrupp eller nätverk förefaller
som lämpligast utifrån ett strategiskt utvecklingsperspektiv, där man skulle kunna
skapa kreativa processer och möjligheter för innovativa möten. Flera sådana
välfungerande lösningar finns globalt, och dessa presenteras i bilaga 7. Den
lösningen kombinerar regionala industriella symbiosnätverk i en nationell satsning,
med stöd av en digitaliserad databas/mäklartjänst och en expertgrupp.

Summering

Nedan presenteras summariskt resultaten från de olika underlagsutredningar inom
AP2, AP3 och projektet Vem tar risken (Tabell 3).
För mer information och eventuella referenser hänvisas till respektive bilaga.
Tabell 3–1. Sammanställning av resultat från Hinder och påverkansfaktorer (Roupé, 2019 –
Bilaga 1)
1. Vilka

2. Vilka påverkansfaktorer nämns och

påverkansfaktorer

hur som ett hinder?

3. Vilka lösningsförslag anges?

nämns och hur
som en positiv
drivkraft
Politisk vilja och

Flera nämns i de 21 rapporter Roupè gått

helhetssyn: Krävs

igenom, men de som nämns i minst tre (3)

för att komma

av dessa tas upp nedan:

vidare
Styrmedel

Styrmedel

Politisk vilja och medvetenhet om

Hjälpa politiker och deras

resurseffektiva städer:

rådgivare att förstå helhetsbilden,

Splittrat ansvar och kravbild i offentlig

så det kan skapas en politisk vilja

sektor, ända upp till regerings- och EU-nivå

att prioritera resurseffektivitet

Avsaknad av helhetsperspektiv och fokus
på hållbar resursanvändning

Hallström, C. och Johansson, J. (2018) Cirkulär ekonomi – Förbättringspotential vid återbruk av
byggkomponenter. Examensarbete. Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings
universitet. LIU-ITN-TEK-G-18/087--SE
4
Numera nedlagd
3
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Affärsmodeller

Skifta fokus från ensidig

Uppdrag och affär:

avfallsminimering till minimering

Svag krav-/helhetsbild från byggherrar och

av behov av nya naturresurser

beställare
Brister i aktörssamverkan och

Miljö och Klimat

kvalitetssäkring

LCA med systemperspektiv

Kommersialisering
Marknad:
Incitament, i t.ex. direktiv, leder fel

Kommersialisering

Verktyg som värderar total

Ökad kunskap hos politiker och

hållbarhetspåverkan används inte

offentlig förvaltning om
byggsektorns och städers
betydelse för hållbar utveckling
(Hur? Kurser? Formella
kompetenskrav?)
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Tabell 3–2. Sammanställning av resultat från Kartläggning av internationella erfarenheter
(Mousavi och Hedenstedt, 2019 – Bilaga 2)
1. Vilka påverkansfaktorer nämns och hur som en

2. Vilka påverkans-

3. Vilka

positiv drivkraft

faktorer nämns och

lösningsförslag

hur som ett hinder?

anges?

Styrmedel

Regel och

[ingick inte i

Miljömärkning av byggnader (Tyskland).

referensverk

uppdraget]

Avsaknad av riktlinjer
Statliga aktörer tydliga med att sekundära råmaterial ska

och handledning i hur

användas i större utsträckning (Nederländerna).

avfall ska hanteras
och användas

Mycket högre avgift för att lämna till deponi relativt lämna

(Frankrike, Tyskland).

till ÅV-central: 70 €/ton jmf. 2-4 €/ton (Frankrike).
Motstridiga
Fortlöpande materialtillgång och logistik

regleringar mellan

Begränsad tillgång till primära råmaterial (Nederländerna).

t.ex. återvinning och
farliga ämnen

Gott om naturresurser, men åtkomst minskat och pris ökat

(Tyskland).

pga miljö och regleringar (Frankrike).
Kommersialisering
Regel och referensverk

Bristande kunskap

Gemensam lagstiftning för primära och sekundära

och intresse använda

byggnadsmaterial (Nederländerna).

ÅV material
(Frankrike).

Tillämpning av särskild uppsättning gränsvärden och
försiktighetsåtgärder (Nederländerna).

Teknik och utförande
Användarens/kundens

Ej tillåtet deponera sekundära råmaterial som kan användas

bristande tillit till den

i konstruktion (Nederländerna).

ÅV ballastens kvalitet
(Frankrike, Tyskland).

Kommersialisering
Statliga aktörer själva använt sig av sekundära råmaterial i

Dålig sortering av

egna infrastrukturprojekt.

avfall vid ankomst till
ÅV-central

Primära och sekundära material betraktas likartat i LOU,
dock tillämpas LCA för att bedöma hållbarhet
(Nederländerna).
Standarder – CE-märkning och certifiering i enlighet med
CPR 305/2011 (Nederländerna).

(Frankrike).
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Tabell 3–3. Sammanställning av resultat från Kritiskt granskning (Ingemar Eklöf, 2019 – Bilaga
3)
1. Vilka

2. Vilka påverkans-

påverkansfaktorer

faktorer nämns och

nämns och hur

hur som ett hinder?

3. Vilka lösningsförslag anges?

som en positiv
drivkraft?
I kursiv stil anges de

Tydligare politisk vilja, styrmedel och institutionell

som enligt Eklöf

kapacitet  Tydlighet, Stabilitet o Styrning

figurerar i minst 3 av
21 rapporter i Roupè

Regering och riksdag måste tydliggöra hur kraven på

2019

ett “klimatneutralt och miljöskyddat samhälle” å ena
sidan, “mer resurseffektivt” å andra sidan, ska

Styrmedel

prioriteras och hanteras.

Otillräcklig
samordning

Branschorganisationer initierar och driver på politiker

myndigheter

och partier

nationellt, regionalt
och lokalt.

Förändringar i regel- och referensverk så att de inte
lämnar så stort tolkningsutrymme, men samtidigt är

Kommersialisering

mer flexibla och anpassade till olika förutsättningar i

Ekonomiska

omgivande miljö och hur konstruktion utförs  mindre

incitament saknas.

tolkningsutrymme hos lokala tillsynsmyndigheter

Samverkan branscher
otillräcklig.

Genomför Naturvårdsverkets förslag om undantag för

LOU tillämpas inte till

icke-farligt avfall (NV-07431-17)).

förmån för
återvinning.

Inför EoW-kriterier.

Skatteregler gynnar
inte återvinning.

Direktiv i tillämpning av LoU, så mindre
miljöbelastning i LC-/systemperspektiv premieras.

Fortlöpande
materialtillgång och

Högre deponiskatt.

logistik
Logistikverktyg

Restriktivare regler kring användning av massor för

saknas.

deponitäckningar.

Miljö och klimat

Krav i LoU på alternativa och ÅV material i

Brist på

konstruktioner, samt att kriterier för utvärdering

standardiserade

tillämpas till förmån för ÅV material.

metoder för LCA och
LCM.

Uppdatera AMA och NV:s handbok, så att större
hänsyn tas till användandet av ÅV material.
Stötta framtagandet av kommersiella referens-objekt,
för att visa på säkra tekniker och metoder.
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Tabell 3–4. Sammanställning av resultat från Branschernas syn (Roupè, 2019b – Bilaga 4)
1. Vilka

2. Vilka påverkansfaktorer nämns och hur

3. Vilka lösningsförslag

påverkansfaktor

som ett hinder?

anges?

Styrmedel

Styrmedel

Återvinningsmål för stora/tunga fraktioner för

Använd planering (ÖP,

svaga; fokus på hushållsavfall och förpackningar

resursplanering) för att uppnå

er nämns och
hur som en
positiv drivkraft

Cirkulär Ekonomi;
”Sektoriella myndigheter”- SGU ansvarar för
försörjning av jungfruligt enbart, SNV för giftfri

Vägledningar för specifika

miljö, konkurrensverket för…

material

Styrmedel/Affärsmodeller:

Affärsmodell/styrmedel:

Gynnar deponi/down cycling

Materialtillverkarna tar tillbaka

Affärsmodell: Byggindustrins affärsmodell/kultur

Styrmedel/Kommersialisering:

missgynnar återvunnet,

kommuner och TRV måste

Gröna lån ej för återvunnet bygg

upphandla enligt LCA

Kommersialisering Efterfrågan saknas i

Kommersialisering

upphandling/kunskap saknas hos upphandlarna;

Krav på LCA inkl. biolog.

få stora aktörer som producerar material +

Mångfald (återvunnet vs.

infrastruktur

Bergtäkt)

Logistik

Logistik

Tillgång till sekundära material knapp, få

Städer och regioner bör ta grepp

möjligheter till bra processflöden
Miljö/klimat
Regelverk

kommunikation om ”bo

Olika för nytt/återvunnet

återbrukat”

AMA, etc. gynnar jungfruligt material

vägledning för specifika
återvinningsfall

Miljö/klimat
Fokus på farlighet
Teknik/miljö Kunskap/kompetens saknas hos
planerare, ingenjörer, m fl.
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Tabell 3–5. Sammanställning av resultat från Vem tar risken (van Praagh och Hartman, 2019 –
Bilaga 6)
1. Vilka påverkansfaktorer

2. Vilka påverkans-faktorer nämns

3. Vilka lösningsförslag

nämns och hur som en

och hur som ett hinder?

anges?

Affärsmodeller

Styrmedel

Styrmedel

Avtal kan skrivas mellan

NV:s handbok slår fel, styrmedel griper

”Driv” mot cirkulär

producent och avnämare;

fel och styr åt fel håll, ”giftfri miljö”

ekonomi

ekonomiskt utrymme bör

övertolkas/blir ett hinder

positiv drivkraft

finnas då alternativ

Affärsmodell

“deponering” är dyr/högt

Logistik

Försäkring mot miljörisker

beskattat

Processförlopp och små marginaler i tid

via branschfond samt

och budget för att “ta risken” med

spårbarhet av material

mindre kända material;

Regelverk: Arbete med

Affärsmodeller/Regelverk
Produktifiering (REACH)

standardisering av
Affärsmodeller/Regelverk

riskbedömning och miljö-

REACH dyr och krånglig, olika regler

och funktionsbedömning av

för nya och återvunna material.

sekundära material,

REACH anpassat för jungfruliga

spårbarhet av material

råvaror.
Miljörisker
Rädsla/försiktighet mot höjda
föreningshalter, myndigheter utgår från
inneboende fara snarare än risker;
Regelverk Standarder/miljölagstiftning
som inte är anpassade till återvunna
material;
Kommersialisering Efterfrågas inte i
upphandlingar/klarar inte vissa krav,
Trafikverket ses som en viktig aktör för
återvinning av askor/(betong)
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Tabell 3–6. Sammanställning av resultat från AP3 (Olsson, 2019 – Bilaga 7)
1. Vilka påverkansfaktorer

2. Vilka påverkans-faktorer

3. Vilka lösningsförslag

nämns och hur som en positiv

nämns och hur som ett

anges?

drivkraft

hinder?

Affärsmodell/Logistik

Kommersialisering

Industriell symbios som

Industriell Symbios

Priskonkurrens viktigare än

databas/expertpool

Producenter/avnämare inkluderas

informationsdeficit

Långsiktighet möjligt
Regelverk
Affärsmodell/Kommersialisering

Avfallsklassning som hinder,

Kringtjänster synliggörs

ingen nationell samordning,

Styrmedel/miljö- o klimat:

standardisering saknas

Systematiskt hållbarhetsarbete på
övergripande nivå

Affärsmodell
Konkurrens mellan aktörer
Logistik: Lagringsmöjligheter
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Diskussion och analys
Analysen av projektets resultat görs genom att diskutera och granska resultaten från
workshopparna och uppdragen, med avseende på utgångsteserna kring
påverkansfaktorer vid projektets början.

Tes vid projektets början:

Styrmedel är ofta otydliga,
disparata och instabila. I vissa
fall saknas de helt.

Analys vid projektets slut:
Styrmedel är mycket otydliga, sektoriella
och saknar koppling till regelverk samt är
kontraproduktiva.

”Styrmedel” är ett vitt begrepp. Generellt kan man säga att ett styrmedel ska ge
incitament till att begränsa eller öka användningen av en vara eller tjänst 5. Följande
arter av styrmedel kan tänkas bidra till eller hindra resurseffektiv användning av
sekundära råmaterial (enligt Naturvårdsverkets rapport 6415, men modifierat; de
styrmedel som explicit har tagits upp eller nämnts i underlagsutredningar till denna
rapport är understrukna):
Administrativa
Lagstiftning, Normer, Gränsvärden, Riktvärden, Avtal, Miljöklassning,
Regelgivning, Teknikkrav, Prövning, Tillsyn, Målstyrning
Ekonomiska
Skatter och skatteavdrag, Avgifter, Bidrag och Stöd, Subventioner (direkta och
indirekta), Pant, Handel med utsläppsrätter, Handel med certifikat, Miljöersättningar
Information
Upplysning, Utredningar, Miljömärkning, Rådgivning, Utbildning, Opinionsbildning
Riktade forskningsprogram
Forskning, Utveckling, Demonstration, Teknik- och systemutvärdering

5

Naturvårdsverkets rapport 6415: Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen – en kartläggning
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Resultaten från underlagsutredningarna visar att många aktörer i energi-, bygg- och
återvinningsbranscherna upplever att det antingen saknas styrmedel, att dessa är
otydliga och ändras över tid (”trygghet” och kontinuitet efterfrågas) eller att de slår
fel. Det ska nämnas här att ”styrmedel” tolkats olika, och att utgångspunkten för
projektet har varit att särskilja mellan styrmedel och regel- och referensverk 6.
I underlagsutredningarna lyfts att det har ägnats ett stort antal forsknings- och
utvecklingsprojekt åt just ”styrmedel”. Trots detta verkar det antingen inte har lett till
förändring eller så har resultat från dessa inte slagit igenom. I resultaten nämns att
”avsaknad av politiskt vilja” och ”avsaknad av samverkan” förmodas ligga bakom,
och att detta i förlängningen genomsyrar hela byggprocessen. Det är dock varken
tydligt vilka de ”rätta” styrmedlen eller formerna av samverkan skulle vara, och inte
heller om och i vilken grad de skulle ha önskade effekter.
Frågan som kvarstår är vilket eller vilka styrmedel som kan ha den önskade effekten
(att användning av sekundära råmaterial ökar)? Samtidigt måste dessa styrmedel
bidra till att uppfylla målsättningarna i nationella och sektoriella färdplaner mot
nettonollutsläpp av koldioxidekvivalenter 7. Vi gör bedömningen att detta enbart kan
ske om det är åtminstone delvis klarlagt vilka effekter specifika styrmedel kan ha,
samt vilka andra påverkansfaktorer som måste ändras och hur, för att styrmedlen kan
ha önskad effekt (”konserterad justering”).
Ett exempel: Deponiskatten är ett styrmedel för att styra bort avfall från deponering
till energi- och materialåtervinning. Upp till 30 procent av ballast i ny betong får idag
enligt den tekniska standarden SS 137003 ersättas med återvunnet material, beroende
på materialets kvalitet och betongens avsedda användning. Det vill säga det finns
åtminstone ett indirekt styrmedel som ”uppmuntrar” till återvinning och ett regelverk
som tillåter högvärdig ökad användning av sekundära material i fallet
betongtillverkning. Denna är dock mycket låg idag. En anledning kan vara att
återvinning istället sker genom att återvunnen betong används som
anläggningsmaterial (fyllning, förstärkning etc.) på avfallsanläggningar och
deponier. För en ökad resurseffektiv användning av sekundära råmaterial krävs
följande som delvis ligger utanför det nämnda styrmedlets och betongstandardens
räckvidd:
•

Regelverket måste ändras från att vara tillåtande (man får) till att vara krävande
(man bör eller ska)

•

End of Waste-kriterier för mineraliska avfallsslag måste tas fram, för att ge
återvinnare, beställare och tillsynsmyndigheter tydliga och över landet
harmoniserade riktlinjer för när mineraliska avfall upphör vara avfall.

6
Anledningen är att anläggningsarbeten och konstruktion alltid kommer att vara styrd av regler- och
referensverk som utgår från tekniska krav på slutprodukten.
7
Färdplanerna är dock snarare ”visioner”, visioner kan varken nås eller måluppfyllelsen kontrolleras,
dessutom siktar färdplanerna på 2045 som enligt senaste vetenskapliga rön är för sent för att med
tillräckligt stor säkerhet kunna begränsa jordens uppvärmning till påtagligt under +2 grader. Ett annat
exempel är att Boverkets tolkning av ”nära noll energihus” blir energiförbrukning på 70 KWh/m2, en
”högsta gemensamma nämnare”
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•

(Offentlig) upphandling måste främja andelen återvunnet material direkt
(skallkrav eller väsentligt högre poäng i utvärdering), eller indirekt
(miljömärkning av material, produkter)

•

Miljömärkning måste premiera höga kvoter av återvunnet material

•

Det ska vara säkerställt att de högre kvoterna av sekundära råmaterial leder till
mindre miljöpåverkan under konstruktionens hela livslängd och ”End-of-Life”

•

Det ska inte finnas alternativ som är så pass ekonomiskt fördelaktiga att de
motverkar användningen av sekundära råmaterial, detta inkluderar styrmedel som
har en sådan effekt (till exempel: Skatt på avfall till deponi och förbränning som
ska gynna återvinning, kan motverkas av (in)direkta skattelättnader för uttag av
bergmaterial 8).

8
Naturvårdsverket 2018-4: Luftutsläpp arbetsmaskiner: Nedsättningen av koldioxidskatten för
gruvindustri, skogs-, jord- och vattenbruk föreslås fasas ut. För gruvindustri och skogsbruk föreslås
utfasningen vara helt genomförd senast år 2025 och att ett första steg tas 2020. För jord- och
vattenbruk föreslås 2030 som slutår och att ett första steg tas 2022. Istället vill regeringen sänka
beskattningen på drivmedel: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/10/forslag-om-sanktskatt-pa-drivmedel-till-riksdagen/, skattebefrielsen för diesel i arbetsmaskiner för gruvindustri (även
ballastframställning) togs bort augusti 2019.
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Tes vid projektets början:

Regel- och referensverk utgör
ofta mer ett hinder än stöd för
användning av alternativa
material.
Analys vid projektets slut:

Regel- och referensverk är antingen olika för
jungfruliga och sekundära material eller inte
anpassade för sekundära material, och inte
koordinerade med styrmedel. Vissa ger för
stort tolkningsutrymme för att vara stabila
Avfall som har slutat att vara avfall (End-of-Waste), och i normalfall även
biprodukter och material, måste kontrolleras med avseende på innehåll av potentiellt
förorenande ämnen mot gräns- eller riktvärden samt ”maximala nivåer”. Det finns
tydliga paralleller mellan lagstiftningarna för nya produkter och avfall: Till exempel
används grunden i CLP-direktivet 9 för märkning av ”ämnen och blandningar”, dvs.
kemiska ämnen och blandningar därav, även i avfallsförordningen 10 för att märka
ämnen respektive avfall som farliga. Klassificeringen görs med avseende på
totalhalter av ett ämne. För att en sådan klassificering ska ”pricka rätt” måste
förekomstformen som ämnena har i avfallet vara kända (till exempel om metaller
föreliggare som hydroxider). Så är ofta inte fallet, och en alltför försiktig
klassificering som farligt avfall kan leda till starkt begränsade möjligheter till
återvinning och till och med omhändertagandeförbud, trots att ämnena som ger
upphov till klassificeringen inte är i en form som gör dem farliga (enligt CLP:s
nomenklatur).
För jungfruliga råmaterial finns ofta inga gräns- eller riktvärden med avseende på
eventuella miljörisker, utan de syftar till att minska risken för att visst innehåll kan
påverka kvaliteten av produkten negativt (ballast till betong är ett sådant exempel).
Bergmaterial får inte överskrida en viss totalhalt svavel, annars klassas det som
sulfidberg och kan användas endast med begränsningar (se t.ex. TDOK 2015:057 –
Trafikverkets handbok för hantering av sulfidförande bergarter). Lätt förorenade
massor, såsom krossad rivningsbetong, kan behöva analyseras med avseende på
tungmetaller, PAH, BT.EX., petroleumföroreningar m fl. Dess användning kan
begränsas redan vid halter som överskrider bakgrundsnivån i det området där det ska
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar.
10
SFS 2011:927
9
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återvinnas i anläggningsarbeten, eftersom de riktlinjer som finns i dagsläget utgörs
av de ”maximala nivåer” som anges i Naturvårdsverkets handbok för återvinning av
avfall i anläggningsarbete.
Det finns olika gräns- eller riktvärden, och dessutom görs olika tolkningar av gränsoch riktvärden över landet. För jungfruliga och återvunna material finns därutöver
olika tester som ska utföras för att fastställa om rikt- eller gränsvärden uppfylls
(lakning av ballast är ett sådant exempel).
Tekniska krav i Trafikverkets regelverk och AMA kan leda till att återvunna material
utesluts, antingen direkt för att de inte uppfyller ställda krav, eller indirekt för att
försörjning med tillräckligt mycket material av erforderlig ”kvalitet” inte finns att
tillgå eller man inte känner till att det får användas. Ett exempel på det senare är
kalciumrik aska från pappersbruk, som kan användas som hydrauliskt bindemedel i
väg eller markstabilisering, enligt den europeiska harmoniserade standarden SS-EN
13282–2:2015. Enligt uppgift från Elina Skerfe (2019) har Stora Ensos bruk i
Belgien använt askan på sådant sätt. I Sverige nämns den dock inte i AMA
Anläggning, till vilken Trafikverket hänvisar; där rekommenderas endast
Portlandcement till bärlager av cementbundet grus.
Som tidigare fastställt saknas End-of-Waste kriterier för de flesta materialen i
Sverige, inklusive askor och betong som var fokus för detta projekt. Förutom i
begränsad omfattning för återvinning av massor som utgör ”mindre än ringa risk”
som beskrivs i Naturvårdsverkets handbok 2010:1, gäller det även återvinning av
avfall i anläggningsarbete. Olika regelverk finns för jungfruliga och sekundära
material som klassas som avfall. För slaggrus/aska och inerta massor (inklusive
rivningsavfall och schaktmassor) finns det End-of-Waste kriterier i t.ex..
Storbritannien (Aggregates from inert waste – End of waste criteria for the
production of aggregates from inert waste, UK Environment Agency). Samtidigt
verkar Naturvårdsverket välkomna att branscherna tar fram kriterier för ”ringa risk”
med avseende på riskbedömning av återvinning. För att detta ska få genomslag och
inte leda till en uppsjö av olika system för att ta fram EoW-kriterier, behövs ett
(juridiskt) ramverk. Som utgångspunkt finns till exempel den genomlysning med
rekommendationer som har gjorts i ett nordiskt samarbete kring EoW för bygg- och
rivningsavfall (Hjelmar m.fl. 2016).
Ett exempel på högre systemnivå är att det gäller olika regler och således omfattning
för att få (miljö)tillstånd för att producera jungfruliga respektive återvunna material:
Att bryta berg i en årlig mängd av under 10 000 ton kräver inte ens en anmälan till
lokala miljönämnden, men att återvinna 10 000 ton lätt förorenad betongkross kräver
anmälan eller till och med miljötillstånd.
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Tes vid projektets början:

Affärsmodeller saknas ofta och
i de fall de förekommer har de
främst drivits av
avfallsproducenter.
Analys vid projektets slut:

Affärsmodeller – och aktörer är ofta
olika för jungfruliga och sekundära
material.
Byggindustrins processer är idag främst linjära, och affärsmodellerna är uppbyggda
därefter. Stora företag säkrar sin råvarutillgång t.ex.. genom täktverksamheter. Även
om man inte förfogar över egen produktion kan ett ton makadam införskaffas i stora
delar av Sverige för 300 kr per ton inklusive transport (eller mindre, inklusive
moms). Vinstmarginaler i anläggningsbranschen är relativt låga, särskilt jämfört med
byggbranschen i övrigt. Incitamenten att ersätta jungfruliga material med återvunna
verkar ofta saknas, och på ”marknadspriser” kan dessa inte konkurrera med
jungfruliga material. Det måste finnas ekonomiska och andra incitament för
byggherrar att använda sig av sekundära råmaterial.
Att ”produktifiera” sekundära råmaterial och ”lyfta” dessa på samma spelplan som
jungfruliga material är möjligt, och detta gäller även om dessa är avfall som genom
behandling kan bli produkter (dock inte utan End-of-Waste kriterier). För att detta
ska vara en framkomlig väg krävs dock i de flesta fall att dessa material REACHregistreras. Ett realistisk alternativ för detta idag är enbart under följande
förutsättningar:
•

Det handlar om stora, homogena strömmar som är kvalitetssäkrade

•

Materialen är så pass lika redan registrerade ämnen så att grundarbetet för en
sådan registrering redan är gjort

•

Det finns enhetliga End-of-Waste kriterier (om materialen är avfall)

•

Efterfrågan stimuleras till en så högvärdig användning som möjligt.

I de fall man önskar återvinna t.ex. slagg eller krossad betong till mer högvärdiga
tillämpningar, där mer komplicerade tekniska produkt- och funktionskrav föreligger,
så kan det ibland krävas en affärsmodell som inbegriper samverkan mellan t.ex.
återvinningsföretaget och en ballastproducent/täktägare. Ett exempel som kommit
upp vid workshop-diskussioner gäller rivningsbetongs återvinning till sekundär
betongballast. Istället för att återvinningsföretaget självt genomför allt som behövs
för CE-märkning och certifiering av den återvunna ballasten och säljer direkt till
betongfabrik, så samverkar man med en producent av primär betongballast
(mellanhand) som i sin täkt tar emot bearbetat (krossat, siktat, tvättat och sorterat)
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och miljösäkrat material från återvinningsaktören. Ballastproducenten utför
erfordrade provningar, egenkontroller och dokumentation, tar fram
prestandadeklaration och CE-märke, samt anmäler verksamheten till externt organ
för revision och certifiering. Då de redan har kvalitetssystem, rutiner och kompetens
från sin ordinarie verksamhet på plats, blir detta sannolikt en billigare och effektivare
lösning, när inte återvinningsföretaget självt redan har den verksamheten. Ibland
sitter kunden (dvs. betongfabriken) på den kompetensen, i de fall då de har egen täkt
vid fabriken, men detta är långtifrån regel.

Tes vid projektets början:

För Kommersialisering spelar
den offentliga upphandlingen en
avgörande roll.

Analys vid projektets slut:
Rätt tillämpad har (offentlig) upphandling
mycket stor potential att spela en avgörande
roll för Kommersialisering av sekundära
material, men används idag i mycket liten
utsträckning, eller kontraproduktivt.

Fyra av tio (offentliga) upphandlingar avser anläggningsarbeten 11. De offentliga
inköparna verkar dock inte eller bara i begränsad omfattning efterfråga återvinning
av sekundära material i slutprodukter eller konstruktioner och anläggningar som
handlas upp. Fokus är istället (i vissa fall) på att slutprodukten ska kunna återvinnas
(inte att återvinning säkerställs), eller att byggnaden klarar en viss energi- eller
miljömärkning. Det är enligt upphandlingsmyndigheten rekommenderat att utvärdera
anbud baserat på livscykelkostnad (Rex m.fl. 2016). Vinstmarginalerna för
anläggningsbyggare är lägre än för till exempel bostadsbyggnation 12. Det kan leda
till att motivationen och möjligheter för anbudsgivare att lämna ett anbud med
sekundära råmaterial och bättre miljöprestanda som avviker från den ”vanliga”
produktionsprocessen är liten om det inte avsevärt förbättrar chansen att lämna ett
vinnande bud på grund av andra kriterier än priset.

Statistik om offentlig upphandling 2017, UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN RAPPORT 2017:5,
KONKURRENSVERKET RAPPORT 2017:11
12
Statistik från Byggindustrierna
11
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Det finns idag ingen miljömärkning för anläggningsarbeten i likhet med de för
byggnader. Trafikverket har dock börjat ställa krav på i genomsnitt 15% minskad
klimatpåverkan (basnivå 2015) för investeringar större än 50 Mkr som öppnar för
trafik 2020–2024 samt centrala inköp av järnvägsmateriel med hjälp av tillämpning
av sin klimatkalkyl 13 vid upphandling. Framöver kommer kraven även ställas för
mindre anläggningsprojekt. Återvunna material bör ha en självklar roll att spela i
klimatreduktionsåtgärder, framförallt i de fall de kan ersätta krossberg (energi och
utsläpp i samband med borrning, sprängning och krossning). I många fall är det dock
inte säkert att användning av sekundära material påverkar klimatpåverkan i större
utsträckning, så därför kan det vara bra om beställare i sina krav också ställer krav på
andra miljöparametrar, såsom energianvändning, uttag av primära resurser och
markanvändning. Både (offentliga) upphandlare och anbudslämnare behöver dock
guidning (bäst praxis) och remissinstanser som kan ta sig an kravställning och
anbudsutvärdering med avseende på ökad andel återvunna material och minskad
klimatpåverkan som är förenliga med gällande regelverk (och om inte, så måste
regelverket ses över och kalkylverktygen utvecklas).
Krav på användning av sekundära material i upphandlingar måste dock synkroniseras
med tillsynsmyndighetens bedömning för End-of-Waste, allra helst på nationell nivå,
men allra minst på den lokala nivå som upphandlingen gäller/verkar inom. Ett
scenario där företag vinner upphandling baserat på att kunna leverera återvunnen
ballast och sen får nej (eller får vänta länge på besked) från den lokala
tillsynsmyndigheten, riskerar leda till minskat stöd för sådant förfarande och i värsta
fall ökad miljöbelastning, om godkända material finns långt från platsen för
användning.

Trafikverkets tekniska dokument: TDOK 2015:0480 Riktlinje klimatkrav, TDOK 2015:0007
Klimatkalkyl – infrastrukturhållningens energianvändning och klimatpåverkan i ett
livscykelperspektiv
13
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Tes vid projektets början:

Fortlöpande
materialtillgång/logistik är
avgörande för byggprocesser.

Analys vid projektets slut:
För att lösa utmaningen med Logistik
måste tillgången till materialen och dess
kvalitet säkras lokalt/regionalt.
Mängden material som potentiellt lämpar sig till att ersätta jungfruliga material är
stor men verkar trotsallt vara betydligt mindre än resursuttaget idag (se avsnitt
Inledning och bakgrund). Trots det finns både generella och specifika utmaningar för
sekundära materialflöden: Processflöden i dagens anläggningsprojekt kräver att
materialens kvalitet uppfyller, med tillräcklig säkerhet, ställda tekniska krav, och att
dessa finns tillhands i tillräcklig mängd, tillräckligt nära när så krävs. Dessutom ska
transportsträckor mellan källan och användningen minimeras. Detta pekar på
regionala eller till och med ”kommunala” lösningsansatser, dvs. sträckor på kanske
högst 4–5 mil. Där det sekundära materialet har ett högre tekniskt (och därmed
ekonomiskt) värde kan dock längre transportavstånd fortfarande vara ”hållbara”. Ta
exemplet cement och ballast: Hela Sverige försörjs i stort med cement från två
produktions platser, medan det normalt finns minst en ballasttäckt i varje kommun.
(högkvalitativ ballast för asfalt undantagen).
Stora mängder sekundära råmaterial uppstår i eller nära tätorter. Städerna är dagens
och morgondagens materialbanker. Att säkra materialen lokalt/regionalt, bearbeta
och använda dessa med så liten miljö- och hälsopåverkan som möjligt medför
utmaningar för planering av samhällen (översikts- och detaljplanering) och
verksamheter (både de som producerar och de som vill använda), boendemiljö
(upplägg, bearbetning och användning av materialen) och miljötillsyn.
Olika användningar av de sekundära materialen har olika känslighet för stabilitet och
kontinuitet i flödena. I många fall kan möjligen mindre flöden accepteras om de
späder ut primär ballast, inom givna min- och max-halter. Påverkan på viljan att
använda materialen då blir sannolikt snarare en prisfråga, dvs. är det värt eventuella
kostnader att kvalitetssäkra en mindre materialvolym.
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Tes vid projektets början:

Miljö, klimatpåverkan och
miljömålen är ytterligare
drivkraft för att använda
alternativa material.

Analys vid projektets slut:
De olika Miljömålen kan vara drivande, men står
ibland i konflikt med varandra och det saknas
värdering, balansering och även prioritering. För det
saknas systematisk analys, bedömning och värdering
av potentiella miljörisker och miljö- och
klimatvinster av sekundära gentemot jungfruliga
material.

Att använda sig av återvunna material har stora generella fördelar. Först och främst
ersätter de jungfruliga resurser, det vill säga resursuttaget, markanvändning och
potentiell påverkan på biodiversitet minskar. För att detta ska ske hållbart för miljön
och människans hälsa, får inte produktionen, användningen och
återvinning/kvittblivning av det sekundära materialet leda till större eller påtaglig
större miljöbelastning än processerna för att ta fram och använda det primära
materialet (med avseende på t.ex. energi- och resursförbrukning, transport, risker
med potentiellt miljö- eller hälsofarliga ämnen). Inte heller får miljöpåverkan av att
undvika att dessa material uppstår vara lägre än att använda sig av jungfruliga
material. Idag finns det dock inga etablerade verktyg eller hjälpmedel för att
systematisk ta hänsyn till resursförbrukning av tunga material i planering, program
eller policyn, till exempel i samband med miljökonsekvensbedömningar. Det saknas
modeller, metoder och exempel för en regional eller nationell (försörjnings)plan för
sekundära råmaterial i likhet med industriell symbios.
Även när det kommer till miljödeklarationer för att jämföra olika produkter inom
anläggningssektorn, så reflekteras inte nödvändigtvis de miljöfördelar som
användningen av sekundära råmaterial kan ha.
Utmaningarna för sekundära material består framförallt när dessa kan utgöra större
risker för människors hälsa och miljön än användning av jungfruliga material, till
exempel på grund av att de innehåller högre halter av potentiellt farliga ämnen
och/eller ger ifrån sig dessa i större omfattning eller hastighet. Om så är fallet måste
dessa risker bedömas och sedan vägas (värderas) mot andra risker med avseende på
människors hälsa och miljö som kan vara större för jungfruliga material (t.ex.
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emissioner, buller och damm i samband med brytning och krossning). De instrument
vi har till förfogande idag för att bedöma miljöpåverkan av material eller byggnation,
i regel livscykelanalyser, uppvisar svagheter när det gäller risker för människors
hälsa och miljö på grund av potentiellt farliga ämnen samt biodiversitet. Just dessa
två faktorer misstänks kunna vara avgörande för att belysa risker och potentialen
med sekundära råmaterial. Vi saknar dessutom empiriska data för att jämföra hur väl
de ännu underutvecklade riskbedömningsmodellerna stämmer överens med
”verkligheten”, till exempel för att jämföra den uppskattade exponeringen med den
uppmätt.

Tes vid projektets början:
Teknik och utförande är förstås
alltid viktiga.

Analys vid projektets slut:
Teknik och utförande kan, men behöver
inte, utgöra ett hinder för användning av
sekundära råmaterial.

Det krävs en potentialbedömning, pilotprojekt och ”bäst praxis” för teknik och
utförande av anläggningar, konstruktioner och byggnader med sekundära råmaterial.
Väldigt få projekt som finansierats genom byggindustrierna egen utvecklingsfond har
(haft) återvinning i fokus. Ett lovande exempel är SBUF-projekt 13459 i vilket delar
av E20 (delsträckan Hova) i en pilotstudie har byggts med relativt stora mängder
returasfalt (Olsson, 2018).
Man bör också ha i åtanke att den tekniska lämpligheten hos den sekundära råvaran
kan vara större än med motsvarande primära. Vad gäller t.ex. betongballastens
finfraktion (0–2 mm), inklusive filler, används idag mer och mer stenmjöl, dvs. 0–2
mm-fraktionen av krossberg. Den är normalt mer vattenkrävande än sand (0–2 mm),
vilket gör den färska betongen mer svårbearbetad och kan öka behovet av cement för
att bibehålla önskad hållfasthet. Minskad cementanvändning är eftersträvansvärt av
såväl ekonomiska som miljömässiga skäl. Det är fullt möjligt att en sekundär ballast
av fraktionen 0–2 mm har bättre reologiska egenskaper än stenmjöl, vilket kan gynna
användning av återvinningsballast <2 mm framför stenmjöl. En annan potentiell
fördel med sekundär ballast av fraktion 0–2 mm är att den kan innehålla en hög andel
fina partiklar (≤ 0,063 mm) som är mer eller mindre reaktiva (t.ex. ej fullständigt
hydratiserad cement) och därmed skulle kunna bidra positivt till betongens
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hållfasthet. En sådan fraktion skulle därmed kunna räknas som ett reaktivt
tillsatsmaterial och ersätta en del av cementet.
Åtgärdsförslag - bruttolista

Nedan presenteras övergripande åtgärder i sex olika områdena som ska adressera de
brister och möjligheter som har analyserats ovan. I detalj föreslås olika konkreta
lösningsförslag som har skickats ut på remiss. Förslagen återfinns i sin helhet i bilaga
8.
Förslag: Styrmedel – vad kan de och vad kan de inte påverka

Förklaring: Både avsaknaden och fel utformning verkar utgöra ett hinder för ökad
resurseffektiv användning av sekundära material. Det är dock inte klarlagt vilken
potential olika styrmedlen kan ha för att öka användningen av sekundära råmaterial,
inte heller hur de ska utformas för maximalt genomslag och hur andra
påverkansfaktorer måste utformas för att säkerställa eller maximera effekten. Således
förslås att analysera potentialen av olika styrmedel för att öka resurseffektiviteten.
Förslag: Strategi för nationell resurseffektivitet

Förklaring: För att öka användning av sekundära råmaterial måste resurseffektivitet
bli en nationellt prioriterad angelägenhet. Fråga måste lyftas i flertalet departement
och myndigheter, inte minst Boverket, Konkurrensverket, Näringsdepartementet och
Naturvårdsverket, Länsstyrelser och Regioner. Även kommuner, ofta både
upphovsman till resursförbrukning och sekundära råmaterial, har en nyckelroll.
RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram och kan varken uppmuntra till
politiska beslut eller lobbying. Däremot kan vi mot bakgrunden av resultaten från
detta projekt konstatera att en ökad användning av sekundära råmaterial i
konstruktioner inte kommer att ske om det fortsatt behandlas som en fråga om
avfallshantering och enbart ligger hos Naturvårdsverket.
Förslag: Vägen till End-of-Waste

Förklaring: ”Ökad samverkan” och en ”helhetssyn från myndigheternas sida” står
högt på önskelistan av beslutsfattarna och experter som har deltagit i detta projekt.
Resurseffektivitet måste bli en prioriterad hållbarhetsfråga inom regeringen, i alla
berörda departement, myndigheter och inom länsstyrelse och kommuner. Ett konkret
sätt att göra vikten av resurseffektiviteten tydlig är att ta fram ett nationellt ramverk
för End-of-Waste-kriterier för de materialen som har störst potential att minska
resursförbrukningen och miljöpåverkan av anläggningar och konstruktioner.
Förslag: Affärsmodeller för sekundära (tunga) råmaterial i konstruktion och
anläggning

Förklaring: Det finns särskilda utmaningar med både materialen i fråga och
marknadsförutsättningar: Det handlar om tunga material (med relativt höga
transportkostnader) som konkurrerar med lätt tillgängliga naturliga resurser, på en
marknad med få stora aktörer och relativt lägre vinstmarginaler i
anläggningsbranschen samt dominerande offentliga beställare. Affärsmodeller ska
återspegla vägen till en cirkulär ekonomi och ta hänsyn till marknadskrafterna idag
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samt vilka styrmedel som är nödvändiga, respektive ökar konkurrenskraften av
sekundära råmaterial.
Förslag: Kunskapsnivå och expertis om cirkulära råmaterial på bred front

Förklaring: Resurseffektivitet, det vill säga att inte bara reducera resursuttaget utan
göra det i förekommande fall med minsta möjliga miljöpåverkan, kan bara uppnås
om kunskap och verktyg finns hos alla som påverkar resursuttag och återvinning. Det
gäller i synnerhet (tunga) sekundära råmaterial som det förbrukas miljontals ton av
varje år. Det börjar med planeringen av vår infrastruktur.
Förslag: Tekniska regelverk och riktlinjers potential

Förklaring: De tekniska riktlinjer och regelverk som påverkar användning av
sekundära råmaterial i anläggning och konstruktion, såsom AMA, Trafikverkets
tekniska krav och råd, NV:s handbok, Boverkets riktlinjer, osv., anpassas till att i
högre grad och med större tydlighet ta hänsyn till användning av återvunnet material.
Tolkningsutrymmet måste bli mindre, för att inte lämna utrymme för rättsosäkra och
oförutsägbara prövningar. Revidering görs lämpligen i relation till EoW-kriterier.
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Slutsatser, nyttiggörande och nästa steg
En grundläggande slutsats från projektet är att ingen enskild påverkansfaktor har
potentialen att ensamt leda till en påtaglig ökad resurseffektiv användningen av
sekundära råmaterial. De är inte anpassade till varandra eller saknar till och med
kontakt (se Figur 8 nedan).

Figur 8. Samband och avstånd (schematiskt) mellan hur påverkansfaktorer tillämpas för sekundära
material idag.

För en ökad resurseffektiv användning av sekundära råmaterial krävs således att ett
flertal påverkansfaktorer ändras parallellt och i rätt riktning (”skruva i rätt skruvar
samtidigt åt rätt håll”). Lyckas man med det, så kan systemet förbättras/trimmas med
relativt små förändringar om dessa hamnar på ”rätt ställe”. Exemplariskt visas detta i
nedanstående Figur 9.
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Figur 9. Önskat samband för påverkansfaktorer för sekundära material

Resultaten från remissrundan kring förslagen i avsnitt Åtgärdsförslag - bruttolista
och i bilaga 8 leder till prioriterade förslag som lämpar sig som fokusområden för
RE:Source strategiska inriktning avseende sekundära råmaterial. Det bedöms att
dessa förslag har stor potential att bidra med åtgärder som hamnar ”på rätt ställe”
som visas ovan. I figuren nedan visas resultaten från remissen för de förslagen som
fick högst poäng och således bedömdes som mest positiva.

Figur 10. Remissrespondenternas bedömning av de högst rankade förslagen (från förslag 16
som rankats högst, till förslag 38 på 10e plats av 38 förslag, N=11).
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Nedan presenteras de högst rankade förslagen.
Förslag: Vägen till End-of-Waste
16.

Starta/initiera storskaliga pilotprojekt för att skapa dataunderlag om faktiska
risker med användning av sekundära råmaterial som återkopplar till
riskbedömningar (17 poäng)

Vidare steg:
•

Verka för att ett nationellt ramverk för End-of-Waste-kriterier tas fram, för
de sekundära material som har störst potential att minska resursförbrukning
och miljöpåverkan. Naturvårdsverket tillsammans med Boverket och
Trafikverket kan driva frågan, med berörda branschorganisationer som
referensgrupp.

•

Specifika utlysning(ar) innovationsprojekt med fokus på pilotanläggningar.
RE:Source, men även andra aktörer som Vinnova.
o Projektkonstellation måste vara bred: avfallsägare (t.ex.
energiproducent eller återvinningsföretag med massor eller
rivningsavfall), konstruktions-/anläggningsföretag (t.ex. vägbyggare,
betongtillverkare), beställare (t.ex. kommun eller Trafikverket),
tillsynsmyndighet (t.ex. kommun, länsstyrelse), FoU-aktör (t.ex.
institut, UoH)
o Aktiviteter måste vara bredare än teknisk karaktärisering av sekundär
råvara och design av anläggning/konstruktionsmaterial. Obligatoriska
aktiviteter inbegriper i) upphandling, ii) tillståndsprocess, iii)
affärsmodeller, iv) teknikspridning mot kommuner, länsstyrelse och
UoH (t.ex. studibesök), samt v) systemanalys (t.ex. LCA)
o Vad gäller potentiella miljörisker bör piloten följas upp under
projekttiden, med fokus på att utvärdera totalhalter i sekundär råvara i
relation till lakningsegenskaper. Plan för fortsatt uppföljning efter
projekttiden är en obligatorisk leverans i projektet
o Lämplig start-TRL: minst 4/5
o Lämplig slut-TRL: minst 6/7

Förslag: Affärsmodeller för sekundära (tunga) råmaterial i konstruktion och
anläggning
21.

Utveckla benchmarking för sekundära material och användningsområden
(bäst praxis) (12 poäng)

22.

Utveckla EPD-system för eller som tydligt och objektivt sätt inkluderar
sekundära råmaterial (14 poäng)
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Vidare steg:
•

Benchmarking: Ge i uppdrag till lämplig aktör (forskare, konsult,
representant för branschorganisation, ed) att utreda och sammanställa rapport
med lämpliga sekundära material och rekommenderade användningar för
dessa, baserat på tekniskt värde och potentiell miljöbelastning. I utredningen
bör också ingå att beskriva hur man kan agera på den informationen i olika
roller, t.ex. som upphandlare, entreprenör, tillsynsmyndighet, producent av
konstruktion eller anläggning, ägare av sekundär råvara.

•

Initiera informationskampanj riktad mot tillsyns- och miljömyndigheter (inkl.
kommuner), materialägare, entreprenörer och upphandlare (inkl. offentlig
dito).
o Informera om möjligheterna med ”grön upphandling” genom EPD,
där vinster i hållbarhet kan ge föreslagna lösning/offerter pluspoäng i
utvärderingen
o Viktigt att man i sådan inte bara lyfter klimatpåverkan, då det i många
fall inte är där vinsten ligger i återvinning. EPD måste också lyfta
andra faktorer, t.ex. resurs- och markanvändning, biodiversitet och
människors hälsa (buller, damm, osv.), så att även återvinning kan ge
pluspoäng i upphandlingen

Förslag: Kunskapsnivå och expertis om cirkulära råmaterial på bred front
25.

Beräkna potentialen av och förutsättningar för ökad resurseffektiv
användning av sekundära råmaterial att bidra till klimatneutralitet år 2030
respektive 2045 (i förhållande till färdplaner för Bergmaterialindustrin,
Betongbranschen, Bygg- och anläggningssektorn, samt Cementbranschen).
(12 poäng)

30.

Utveckla benchmarking och ”best practice” för resurseffektiva anläggningsoch konstruktionsprojekt, inklusive hantering och upparbetning av avfall till
sekundära råmaterial (15 poäng)

33.

Utveckla metoder för att tillförlitligt kunna beräkna samhälls- och miljönyttan
med användning av sekundära råmaterial i anläggningsarbeten och
konstruktioner (12 poäng)

Vidare steg:
• Utred dataunderlaget avseende produktionsmängd och kvalitet av sekundära
råmaterial samt nuvarande och potentiell återvinning bortom den (bristfälliga)
nationella statistiken. Analysera underlaget med avseende på ekonomiska och
nationalekonomiska kostnader/värden av olika omhändertaganden.
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•

Konkretisera resurseffektivitet i färdplaner Bergmaterialindustri,
Betongbransch, Bygg- och anläggningssektor, Cementbransch,
Energiproduktion, osv. Samma sakägare som för färdplanerna mot
klimatneutralitet?

•

Strategi för detta kan följa den för Fossilfritt Sverige. Plattformen initierades
av Sveriges regering, som del i att prioritera klimatfrågan. På samma sätt kan
regeringen prioritera resurseffektivitet genom att skapa Resurseffektivt
Sverige, vars samordnare i samverkan med respektive branschorganisation
och andra intressenter (kommuner, länsstyrelser, och forskningsvärlden) tar
fram sådana färdplaner.

•

Som alternativ till att uppvakta regering eller aktuella ministrar direkt, kan
man föra frågan via annat organ, t.ex. Samhällsbyggnadsrådet, SGU:s råd för
samhällsbyggnad där bl.a. Naturvårdsverket, Sveriges Bergmaterialindustri
och Trafikverket ingår.

•

Initiera utlysning alternativt tävling kring resurseffektiva anläggningsprojekt,
kombinera detta med utvecklingen av verktyg som kan beräkna samhälls- och
miljönyttan ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv.

Förslag: Tekniska regelverk och riktlinjers potential
34.

Se över vilka tekniska krav och regler som missgynnar sekundära råmaterial,
beräkna potentialen för ökad användning (13 poäng)

35.

Förtydliga och eventuellt anpassa tekniska krav som utesluter sekundära
råmaterial utan att det finns objektiva anledningar som minskad säkerhet eller
hållbarhet ur ett livscykelperspektiv (14 poäng)

37.

Anpassa tekniska ramverk så att det inte ställs högre eller mer begränsande
krav på sekundära material än på jungfruliga (13 poäng)

38.

Förtydliga tekniska regelverk i de delarna där olika utföranden med olika
andelar av sekundära råmaterial är möjliga och leder till olika
miljöpåverkan (12 poäng)

Vidare steg:
•

Påverka branschorganisationer och myndigheter med ambitionen att skifta
från materialfokus till funktionsfokus

•

Var med och påverka revidering av NV:s handbok, så att riktlinjerna även i
miljöperspektiv fokuserar mer på funktion än material. En konkret del i detta
är att lägga större vikt vid laktester och modellering av lakförlopp i relevant
miljö och inte totalhalter. Framförallt de oorganiska ämnena är ofta bundna i
inerta faser/mineral. Miljöbalkens avvägning mellan skälighetsprincip och
försiktighetsprincip är i grunden god, så den behöver sannolikt inte ändras,
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men tydliga riktlinjer (dvs. handboken) måste formuleras så att inte
oproportionerlig och omotiverad tyngd ges till försiktighetsprincipen vid den
tillsynsansvariga myndighetens tillämpning av lagen.
•

AMA, Trafikverket och Boverkets skrifter och riktlinjer måste analyseras av
tvärvetenskapliga expertteams med avseende på hur de idag och i
kombination försvårar för sekundära material utan att det finns tekniska
anledningar till det (funktionsfokus)

Publikationslista
Introduktion till projektet: (https://resource-sip.se/atervunnet-materialkonstruktioner/)
Presentationer (material distribuerat till deltagare på respektive konferens): Bilaga 6
Resultatdagen 2019: https://resource-sip.se/resultatdagen-2019-aterbruksgallerianretuna/
Almedalen 2019: https://resource-sip.se/premiar-resource-almedalen/
Kommande publikationer:
Van Praagh, M. och Hartman, C.: Vem tar risken, Energiforsk, rapport 2020:650
Van Praagh, M. och Hartman, C.: Vem tar risken, Avfall Sverige, rapport 2020:01
Van Praagh, M. och Brander, L.: Obstacles and promoters for use of secondary
materials – a strategic project in the RE:Source innovation platform, Circular
Material conference, Göteborg, mars 2019 (uppskjuten till oktober 2020 pga
COVID-19)

Projektkommunikation
”Outreach” via workshops och presentationer på Resource-dagarna 2018 och 2019,
Resource-resultatdag Eskilstuna 2019, Almedalen 2019, Avfall Sveriges Höstmöte
2019, Energiföretagens Askdag 2019, Ekocentrum 2019-11-26, arbetsgruppsmöten
slagg-aska och energianläggningar Avfall Sverige x2, arbetsmöten med
betongföretag x3 2019, återvinningsföretag med intresse få avsättning i
cementbundna produkter x2 2018 och 2019, och Göteborgs kommun februari 2019
(dialog bäst praxis upphandling och krav), nyheter på RESource hemsida, nyheter
och uppdateringar via sociala medier (RESource och ÅF, personlig LinkedIn), bred
remissrunda (30 personer från målgrupperna tillskrivna), referenspersoner hos
medfinansiärer Avfall Sverige och Energiforsk.
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•
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•

Bilaga 5 Workshop 2 – underlag och resultat

•
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Bilaga 7 AP3 (har avrapporterats till RESource tidigare)
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Bilaga 8 Bruttolista med åtgärdsförslag i enkät och utvärdering

