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Sammanfattning 

En del av resurserna som inte förbrukas till byggnation under produktionsfasen 

förloras och hamnar till materialspill. Redan under byggprocessen krävs det god 

planering och projektering av materialmängder då det beställs material i överskott. 

Överskottsmaterialen som spill påverkar inte bara produktionskostnaderna utan också 

miljön. 

Undersökningen är riktad åt företaget Tuve Bygg AB i Göteborg och syftar till att 

minska materialspillet under bostadsproduktionen och reducera kostnaderna. 

Genom att kartlägga orsakerna bakom materialspill har förslag bearbetas åt företaget 

hur hanteringen av spill kan förbättras. Förbättringsprocessernas grund för att utföra 

undersökningen avser litteraturstudier och en fallstudie utförd på två bostadsprojekt i 

ny produktion. Dessutom intervjuer med olika aktörer på företaget Tuve Bygg och 

kalkylunderlag på material har använts för byggnation av de två undersökta 

bostadsprojekten. 

Resultaten påvisade att de mest spillda materialen som förekommer under 

bostadsproduktionen är gips och mineralull. Spilltalen från kalkylunderlagen och 

statistiken på avfallsvolymer gav inga fasta resultat. Detta beror på att data saknas på 

respektive material som hamnar till avfall. Orsakerna till spillet på gips och 

mineralull beror på att måttanpassning inte är tillämpbar i projekten.   

För att komma till rätta med materialspillet måste en förändring ske i 

kommunikationen och satsning på nya resurser som behandlar området.  

Tillämpning av logistikmetoder såsom Just in Time, Lean Construction, transport av 

material med emballage och bättre uppföljning av en APD plan är 

förbättringsmöjligheter att föredra.  

Byggbranschen har alltid varit konservativ och en förändring måste ske för att arbeta 

effektivare samt lönsammare. Vikten för att uppnå en progressiv utveckling är att 

försöka öka motivationen och kunskapen om materialspillets påverkan på 

bostadsprojekten. Att uppnå nollspill är praktiskt omöjligt men att minska 

materialspillet är nåbar genom utveckling och tillämpning av nya metoder i olika 

byggföretag. 
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Summary 

A part of the resources that are not consumed in the building process during the 

production phase are lost and are avenged to material waste. Already during the 

construction process it is a requirement with good planning and projection of 

materials amounts whereas excess materials are ordered. Excess materials that are 

spilled do not only affect production costs but also the environment. 

The survey is directed to the company Tuve Bygg AB in Gothenburg and aims to 

reduce material waste emergence during residential production and reduce costs.  

By identifying causes behind the origin of material waste, suggestions have been 

developed on how waste management can be improved. Improvement processes 

basis behind performing the survey are related to literature study and a case study 

performed on two residential projects in new construction. Moreover, interviews with 

various stakeholders in the company Tuve Bygg AB and calculation basis of the 

material were used for the construction of the two investigated residential projects. 

The results indicated that the most wasted materials that occur in residential projects 

are gypsum and mineral wool. The waste percentages based on calculations and 

statistics on waste volumes gave no tangible results. This depends on that data is 

missing on the respective materials that avenge to waste. The reason for the waste on 

gypsum and mineral wool depends on that measure adaption is not possible to apply. 

In order to deal with material waste a change must take place in communications and 

investment in new resources that treats the subject. 

An Application of logistic methods such as Just in Time, Lean Construction, 

transport of materials with packaging and a better monitoring of a construction site 

plan are improvement possibilities to prefer.  

The construction industry has always been conservative and a change must take place 

to a more efficient and profitable working process. The weight to achieve progressive 

development is to try to increase motivation and knowledge of material waste impact 

on residential projects. To achieve zero waste is practically impossible, but to reduce 

material waste is reachable through the development and application of new methods 

in different construction companies. 
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Abstract 

Materialspill omfattar resurser som inte förbrukas till byggnation och förloras. Det 

finns olika orsaker som påverkar materialspillets uppkomst såsom 

materialbeställningar i överskott, kommunikationsbrist, projektets storlek, 

utformning, fellagring, materialtransport och storleken på arbetsplatsytan. 

Syftet med undersökningen är att minska uppkomsten av materialspill och 

kostnaderna genom att ta fram ett förslag åt företaget Tuve bygg i Göteborg. För att 

möjliggöra detta krävs användning av underlag som har samlats med hjälp av 

litteratur, intervjuer, fallstudien och kalkylunderlag från företaget. 

Undersökningsresultatet påvisade att gips och mineralull spills mest under 

produktionsskedet. Detta beror på att mineralull och gips hanteras mest på 

arbetsplatsen. Förbättringsmöjligheter på företaget avser kommunikationsutveckling, 

Just in Time leveranser, Lean Construction och APD-plan. 

För att byggprocessen ska effektiviseras är den mån av nya förslag för hantering av 

materialspill. Förslagen ska underlätta samspelet mellan företaget, 

underentreprenörerna och yrkesarbetarna. 

  

Nyckelord: Materialspill, Bostadsprojekt, Produktionsskede, Aktörer, 

Underentreprenörer, Just in Time, Lean Construction, Kommunikation, Logistik, 

Byggarbetsplats. 
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Förord 

Rapporten har genomförts i samarbete med Tuve Bygg AB Göteborg där information 

har strukturerats fram tillsammans med Dime Usinovski, arbetschef Tuve Bygg AB.  

Stort tack till Torbjörn Nilsson, Erik Linder, Camilla Lindström, Per Anders Björk 

och Magnus Nyström på Tuve Bygg AB som har gjort den här undersökningen 

möjlig. 
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1. Introduktion 

Det råder högt tryck på byggentreprenader i Sverige där Byggherrar ställer 

allt högre krav på att byggprocessen ska effektiviseras och att kostnaderna 

ska minskas. Det höga produktionstrycket är en betydande komponent som 

påverkar motivationen och säkerheten bland montörerna på 

arbetsplatserna(Predicting safety behavior in the construction industry 

Development and test of an integrative model 2016). Den internationella 

arbetskraften ökar och konkurrensen blir betydligt mer omfattande på 

byggprojekt. Det är främst den östeuropeiska arbetskraften som blir allt mer 

aktuell på byggarbetsmarknaden i Sverige.(Konkurrensverket 2006, 

konkurrensen i Sverige ). Enligt Konkurrensverket sker det nu ett ökat 

bostadsbyggande på den lokala marknaden(Konkurrensverket 2015, bättre 

konkurrens i bostadsbyggande s.22). Fortsättningsvis menar länsstyrelsen att 

kostnader inom byggande har expanderat(konkurrensverket 2015, bättre 

konkurrens i bostadsbyggande s. 26). Även arbetskraft i förhållande till 

projekt som behöver byggas är av för liten skala i Sverige.  

Uppmärksamheten för avfallshanteringen har stigit det senaste tio 

åren(Konkurrensverket, 2016) och blir allt mer betydande inom 

byggbranschen. Europeiska kommissionen yttrade 2014 att byggmaterial 

används på ett ineffektivt sätt i byggprocessen(Analysis of the factors 

stimulating and conditioning application of reverse logistics in construction 

2015). Kostnader som spillmaterial och avfall måste ses över och den här 

undersökningen riktar sig mot att komma till rätta med spillhanteringen på 

arbetsplatserna, samt att minska kostnaderna för materialspill och avfall för 

Tuve Bygg AB. Rapporten utgår från två olika bostadsprojekt i Göteborg.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Enligt Naturvårdsverket ska spillmängderna minskas genom användning av 

nya tekniska metoder. Mineralull är en produkt som står för cirka 60 % av 

isoleringsmaterial på byggmarknaden idag. Möjligheten för att återanvända 

mineralullsavfall är en process som är under utveckling. (Utilization of 

recycled mineral wool as filter in wood-polypropylene composites 2014). 

Fortsättningsvis innebär de nya tekniska metoderna att återvinning och 

återanvändning av spillmaterialen är i enlighet med miljöbalken. För att 

uppnå detta krävs det god tid och resursplanering samt att projektledningen 

är tydlig och rak så att det uppnås bättre material exploatering 

(Naturvårdsverket 2008, s.16-17). 

Byggande är en omfattande process som kräver god planering och 

projektering. En del av materialet förblir oanvänt och går till spillo vilket 

påverkar projektets produktionskostnader. 
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Materialkostnaden för spill i ett byggprojekt uppgår till 4-12 % av den totala 

materialkostnaden.( Josephson & Saukoriipi 2005, s.30). Vidare förutsätts 

det att materialspillet utgör 25 % av produktionskostnaden. Detta ödslar 

produktionskostnaderna till en omfattning av 1-3%( Josephson & Saukoriipi 

2005, s.30). 

Byggentreprenörernas förbrukning av material har reducerats, men trots 

detta råder stort tryck på materialproducenterna (Stadskontoret 2009, s.13). 

Trycket har lett till växande internationaliserade koncerner där 

internationella företag dominerar på den svenska arbetsmarknaden 

(Stadskontoret 2009, s.13). Detta leder till att byggvaruimporten har stigit 

särskilt bland de större entreprenörerna (Stadskontoret 2009, s.14). 

Materialspillet påverkas av internationaliseringen och det ställs därför högre 

krav på kommunikationsutveckling på byggarbetsplatserna.1 Eftersom det 

råder högkonjunktur idag så finns det inte tillräckligt tillgång av svenska 

snickare för att täcka upp det som skall byggas. Etablering av den 

internationella arbetskraften blir mer efterfrågad vilket leder till byggfel som 

påverkar materialspillet (Stadskontoret 2009, s.14). 

Det finns många olika faktorer som påverkar materialspillet och dess 

hantering. Sambandet mellan planering, projektering och produktion är en 

påverkande faktor. I planeringsskedet av en byggprocess tas underlag fram, 

dessa underlag kan dock missuppfattas i produktionsfasen. Orsakerna ligger 

bakom dolda fel som uppkommer i planeringsskedet olika faser (Josephson 

& Saukoriipi 2005, s.21). Det är svårt att se kostnader i planeringsstadiet 

såsom spillmaterial i förväg och detta är ett problem(Cost Development 

Over-time at Construction Planning Phase: Empirical Evidence from 

Norwegian Construction Projects 2016). Undersökningen riktar sig till Tuve 

Bygg AB som är ett ledande företag som utför olika typer av 

byggentreprenader i Göteborgsregionen.  

I dagens byggbransch är det oerhört viktigt att arbeta mot en hållbar 

utveckling och lönsamhet. Transporter till och från arbetsplatser är 

kostsamma och har en negativ miljöpåverkan. Genom förbränning av 

bränsle och utsläpp av koldioxid förorenas miljön vilket gör att högre krav 

börjar ställas på hantering av spillmaterial. Gipsskivor som inte återanvänds 

utan går till avfall släpper ut vätesulfid gas som påverkar atmosfären 

negativt(Engineering proporties of controlled low strength materials using 

flyash and waste gypsum wallbords 2015). Bygg och rivningsavfall 

innehåller idag höga halter av skadliga ämnen såsom bromerande 

flamskyddsmedel och tungmetaller(Characterization of brominated flame 

retardants in construction and demolition waste components: HBCD and 

PBDEs 2016).  

Tillgången av containrar på byggarbetsplatsen är för begränsad vilket 

påverkar spillhanteringen negativt, samt att kunskapen om hanteringen av 

                                                 
1 Dime Usinovski, arbetschef Tuve Bygg AB, intervju 5 februari 2016 
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spillet är svag ute bland underentreprenörerna2 Dålig tidsplanering och brist 

i kommunikationen mellan aktörerna är vanligt, vilket även detta leder till ett 

ökat materialspill2. Om konstruktionsytan är linjär eller vertikalt utformad 

påverkar volymen av materialspill där linjära konstruktioner genererar mer 

avfall än vertikala. (Construction waste estimation depending on urban 

planning in the design stage of residential buildings 2016) 

Om logistikhanteringen av transporter till och från arbetsplatsen inte följer 

den utformade tidsramen för byggprocessen medför detta också en ökad 

volym av materialspill. En representant för Tuve Bygg AB anser att en 

påverkande faktor är att byggarbetsplatsen är för liten, vilket leder till att 

spillhanteringen förhindras. 

   

1.2 Mål och Syfte 

Mål 

Målet med studien är att fastställa vilka typer av materialspill som är 

vanligast och vilka orsaker till spillet är. En kartläggning av hur avfall och 

spill hanteras ska även tas fram.  

Syfte 

Syftet med undersökningen är att komma till rätta med spillhanteringen och 

ge byggbolag ökade förutsättningar att minska kostnaderna för materialspill. 

  

                                                 
2 Dime Usinovski, arbetschef Tuve Bygg AB, intervju 5 februari 2016 
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1.3 Avgränsningar 

Rapporten behandlar materialspill under produktionsfasen. Två typprojekt 

drivna av Tuve Bygg ska studeras, men de anses generella för 

små/medelstora företag.   
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Definition av materialspill 

Enligt Svenska Akademiens Ordbok definieras materialspill som ”den del av 

råämnet till en produkt som går förlorad vid tillverkningen” (SAOB 1997). 

Materialspillet från byggarbetsplatser omfattar resurser som förbrukas i 

onödan.  Uttrycket definieras enligt rapporten ” Metoder för mätning av 

materialförbrukning ” enligt följande (Lindhe 1996, s.5): 

 Spill orsakat av lagring och transport på arbetsplatsen. 

 Spill vid tillverkning. 

 Spill som uppkommer vid inbyggandet av materialet. 

 Spill som uppkommit vid en oekonomisk tillkapning av materialet. 

 Spill orsakat av att överskottsmaterial ej tagits till vara. 

 Spill orsakat av att materialet använts till annat än avsett. 

 Spill orsakat av stöld. 

 Spill orsakat av felanvändning. 

 Spill orsakat av att rätt kvantitet ej är beställd. 

2.2 Mängdkategorier 

I rapporten Effektivare materialanvändning på byggarbetsplatsen pekar 

Lindhe på grundsatser som utarbetades i rapporten Metoder för mätning av 

materialförbrukning (Lindhe 1996, s.5).  

Materielmängderna är indelade i följande kategorier: 

 Nettomängden omfattar material mängden som beräknas utifrån 

ritningar och beskrivningar. 

 Driftmängden omfattar material mängden som förbrukas under en 

specifik arbetsgång. Driftmängden fås fram genom att utföra 

mätningar på mängdmaterial som ska köras till byggarbetsplatsen. 

 Totalmängden omfattar den totala levererade material mängden till 

en viss arbetsplats. Den levererade mängden kalkyleras genom 

addering av fakturor som avstäms mot följesedlar. 
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2.2.1Kategorier av materialspill 

Materialspillets indelning i olika typer är baserad på mängdkategorierna. 

Den totala materiaspillet som uppkommer på arbetsplatserna avser två typer 

av tillskott, ett drifttillskott och ett arbetsplatstillskott (Lindhe 1996, s.5). 

Det totala materialspillet definieras: 

 
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚ä𝑛𝑔𝑑 − 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑚ä𝑛𝑔𝑑                   (1) 

 Drifttillskottet är differensen mellan driftmängd och nettomängd. 

Tillskottet på arbetsplatserna uppkommer under byggnationen och 

avser kapspill i olika former. Formerna utgör till exempel klippning 

av materialen för måttanpassning. 

 Arbetsplatstillskottet är differensen mellan totalmängd och 

driftmängd. Tillskottet på byggarbetsplatserna uppstår när materialen 

används på fel sätt. 

Fel användningen avser skador som uppstår på grund av lagring och 

hantering av olika material samtidigt som snatteri och överflödig beställning 

ökar på tillskottet. 

Enligt rapporten Att minska byggavfallet (Fredriksson & Höglund 2012, 

s.12) definieras drifttillskott som produktionsrelaterat avfall.  

Spillmaterialen avser resterande delar från måttanpassning som inte kan 

återanvändas samt avfall som uppstår under schaktning (Fredriksson & 

Höglund 2012, s.12). 

Arbetsplatstillskottet definieras som ej avsatt avfall som innebär att 

aktiviteten hade uppstått i onödan under produktionsskedet. 

Med planerat avfall framgår alla aktiviteter som uppstår ständigt oavsett 

planering. Dessa aktiviteter utgör emballage och hjälputrustningar 

(Fredriksson & Höglund 2012, s.12).  

2.3 Materialspill som förekommer mest i bostadsproduktionen 

I rapporten Effektivare materialanvändning på byggarbetsplatsen (Lindhe 

1996, s.7) har materialspillet beskrivits på fjorton olika arbetsplatser. 

Arbetsplatserna var uppdelade i sex byggnader i nyproduktion, sju om- och 

tillbyggnader samt en stomkomplettering. På varje arbetsplats har de mest 

förbrukade materialen under byggnationen undersökts. Materialspillet på 

följande femton material studerades: armering, betong, betongtakpannor, 
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dörrar, fästdon, fasadskivor, fogmassa, fönster, gipsskivor, golvspånskivor, 

isolering, lister, tegel, trä och stålreglar. 

Fallstudien i den rapporten riktas mot undersökning av gips och mineralull 

på två olika bostadsprojekt med avseende på spill på olika arbetsplatser. 

Enligt (Lindhe 1996, s.67) har gips studerats på arbetsplats 3,4,6 respektive 

11 och mineralull på arbetsplatserna 3,7,11 respektive 12.  

Figur 1a respektive 1b som är baserade på (Lindhe 1996, s.67) redovisar 

procentsatserna och medelvärdet på spill för de olika materialen. 

 

 

Figur 1a: Procentsatser av spill på olika arbetsplatser och medelvärde för gips(Lindhe 1996, s.67) 

 

 

Figur 1b: Procentsatser av spill på olika och medelvärde för mineralull(Lindhe 1996,s.67) 
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2.3.1 Orsaker bakom materialspill 

Enligt Lindhes rapport är projektering och planering avgörande skeden i 

byggprocessen som utgör grunden för materialspillets uppkomst under 

produktionskedet (Lindhe 1996, s.52-59). 

Dålig projektering påverkar materialhanteringen på byggarbetsplatser där 

mängdberäkningar inte utförs ordentligt vilket resulterar i att en del av 

materialen förblir oanvända och övergår till avfall (Lindhe 1996, s.52-53). 

Under planeringsfasen spelar byggnadens gestaltning en roll där typen av 

byggnad är avgörande för hur stora volymer av material som ska användas 

och mått anpassas i byggnadsdelarna (Lindhe 1996, s.54). 

Dålig kommunikation mellan aktörerna på arbetsplatsen har en inflytande på 

beställningar och leveranser av materialen (Lindhe 1996, s.52-53). Om det 

saknas ett kommunikationssätt på arbetsplatsen mellan arbetarna kommer 

missförstånd och oreda att öka(Lindhe 1996, s.54). Muntliga 

arbetsberedningar som diskuteras på projekteringsmötena ökar 

materialspillet och slösar tid (Lindhe 1996, s.52-53). 

Om planering av inköp och leveranser på byggarbetsplatser inte sker före 

byggstart kommer projektet att vara kostsamt och omöjligt att spara på 

material mängderna (Lindhe 1996, s.55).  

Utan mottagningskontroll kommer skadorna och antalet på byggmaterialen 

att vara okända (Lindhe 1996, s.56). Med mottagningskontroll förklaras att 

materialen som levereras till arbetsplatserna ska kontrolleras avseende på 

kvalitet och kvantitet (Lindhe 1996, s.56). 

Storleken på arbetsplatsen påverka lagrets yta och materialens förvaring 

(Lindhe 1996, s.57). Om arbetsplatsytan är för liten är det besvärligt med att 

lagra in stora material mängder inomhus och en del material kommer att 

hamna utomhus och exponeras till stölder och skador (Lindhe 1996, s.57-

58). 

En motbjudande arbetsmiljö påverkar samarbetet mellan arbetarna på 

arbetsplatser (Lindhe 1996, s.59). Att tappa intresset och engagemanget på 

arbetstid påverkar materialhanteringen och spillet (Lindhe 1996, s.59).  

Trots att byggprojekten är lika förekommer det olikheter mellan olika 

projekt vilket gör att varje byggprojekt är exklusiv beroende på olika krav 

och förutsättningar. Olikheterna är avgörande på hur stora volymer 

materialspill uppkommer under produktionsskedet (Fredireksson & Höglund 

2012, s.12). Enligt tabell 1 illustreras orsakerna bakom materialspillets 

uppkomst och vilka typer av materialspill förekommer under 

produktionsskedet (Fredriksson & Höglund 2012, s.12). 
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Tabell 1:Exempel på orsakerna bakom materialspill och vilka typer av materialspill som 

förekommer under produktionen (Fredriksson & Höglund 2012, s.12) 
 

Tillskotstyp Orsaker bakom materialspill Typer av materialspill 

Drifttillskott Spill vid mått eller 

mängdanpassning, sprängning 

och schaktning. 

Trä, gips, betong och golvmatta. 

Massor 

Emballage Hjälputrustning såsom verktyg, 

plank, formar och ställningar. 

Förpackningar. 

Metall, el, skrot mm. 

Arbetsplatstillskott Skadat material, överblivet 

material vid byggets slut, 

Defekter på färdiga byggdelar. 

 

2.4 Lösningar till materialspill 

I rapporten Att minska byggavfallet (Fredriksson & Höglund 2012, s.13) 

redovisas tabell 2 som illustrerar olika tillskottstyper, orsaker bakom 

materialspill och lösningar för att minska spillmaterialet. 
 

 

Tabell 2: Exempel på orsakerna bakom materialspill om vilka lösningar som finns att tillämpa för 

att minska spillet (Fredriksson & Höglund 2012, s.13) 
 

Tillskottstyp Orsaker bakom materialspill Lösningar för att minska 

materialspill 

Drifttillskott Spill vid mått eller 

mängdanpassning. 

Sprängning och schaktning. 

Anpassa till standardmått 

Måttbeställa, Prefab lösningar, 

ändra byggmetod, Just in Time 

leveranser och byta till annat 

material. 

 

Emballage Hjälputrustning såsom verktyg, 

plank, formar och ställningar. 

 

Arbetsplatstillskott Skadat material, Överblivet 

material vid byggets slut, 

felbyggt riv och gör om, samt 

skador på färdiga byggdelar. 
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I rapporten av Lindhe (1996, s.73-75) redovisas möjliga lösningar för att 

minska materialspillet under produktionsfasen utifrån intervjuerna som var 

utförda på fjorton olika arbetsplatser. De olika aktörerna som deltog i 

intervjuerna hade skilda synpunkter om lösningarna som vidtas för att 

effektivisera materialhanteringen och minska materialspillet. Figur 2 

sammanställdes med hjälp av procentsatserna som visar antalet arbetare som 

hade samma förslag om att minska materialspillets uppkomst. 

 

Figur 2:Lösningar för att minska ner materialspill (Lindhe 1996, s.72). 

 

Majoriteten av arbetarna anser att god planering, informationsbyte och 

mellanlagringstid är avgörande moment för att minska ner spillet på 

arbetsplatser (Lindhe 1996, s.72). I Lindhes rapport framgår även lösningar 

för att minska ner spillet utifrån mätningar som var utförda på fjorton olika 

arbetsplatser.  

I Lindhes rapport framgår även lösningar för att minska ner spillet utifrån 

mätningar som var utförda på fjorton olika arbetsplatser. I lösningarna 

framgår följande rekommendationer på att hantera materialen på ett 

effektivare sätt (Lindhe 1996, s.73-75). 

2.4.1 Projekteringsskedet 

Att projektera ordentligt genom korrekt måttanpassning och noggrann 

mängdberäkning på resurser minskar uppkomsten av materialspill under 

produktionsskedet (Lindhe 1996, s.73). Med hjälp av följande 
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rekommendationer anpassas produktionen till projekteringen (Lindhe 1996, 

s.73):  

 Noggrann projektering ligger till grund för att få klara handlingar 

under produktionen. 

 Ändringar med måttbeställningar och mängdberäkningar bör 

undvikas. 

 Ett väl planerad samarbete mellan projektörer och entreprenörer 

innan byggstart ökar erfarenhetsanvändningen av aktörerna. 

 Projektörens kunskaper bör användas under projekteringsskedet när 

materialbeställningar utförs.  

 

2.4.2 Planeringsskedet och arbetsberedning 

Materialspillets uppkomst minskar med god planering innan och efter 

byggstart. Tidsplaneringen är viktig underplaneringsskedet men påverkar 

inte materialpillets uppkomst (Lindhe 1996, s.73). Rekommendationer för 

att uppnå en effektiv produktion avser (Lindhe 1996, s.73): 

 Materialet måste levereras i emballage och lagras på rätt sätt med 

avseende på i vilket plan och lägenhet de ska användas. 

 Material med måttanpassning på alla beställda resurser. 

 Specifik materialmängd som ska åtgå under ett arbetsmoment. 

 Storleken på lagret och hur materialet ska packas och skyddas. 

 Att följa leveranser med hjälp av leveranstidsplan. 

 Uppföljning av en APD-plan och en logistikmetod. 

Med APD-plan menas arbetsplatsdispositionsplan som visar placeringen av 

kranar, bodar, materiallager och tillfälliga arbetslokaler. 

2.4.3 Produktionsskedet 

Följande förutsättningar måste följas under produktionsskedet för att 

effektivisera bearbetning av material och därmed minska spillet (Lindhe 

1996, s.73-74): 

 Arbetsberedningar ska uppföras i samband med byggarbetarna. 
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 Leveranser och lagring av material ska planeras noggrant under 

planeringsmöten i samband med byggarbetarna. För att minska 

materialspillet under produktionen måste nya arbetsmoment planeras 

ständigt. 

 Erfarenhetsväxling mellan aktörerna måste ske under 

planeringsmoment som är förknippade med materialförbrukningen. 

2.4.4 Materialhantering och leveranser 

Att leverera materialen till arbetsplatsen med metoden Just in Time och att 

säkert lagra materialen minskas riskerna för skador, snatteri och 

materialspillets uppkomst (Lindhe 1996, s.74). 

Följande förutsättningar gäller för att hantera materialen på rätt sätt: 

 Att beställa korrekta material mängder som ska användas till bygget 

 Att tillämpa metoder på arbetsplatsen såsom Just in Time metoden 

 Kontroller ska tillämpas på levererade materielmängder avseende på 

kvantitet och skador 

 Spröda material ska lagras inomhus medan emballagerat och täckt 

material kan lagras utomhus. 

 Långa mellanlagringar och omflyttningar av material på arbetsplatser 

måste förhindras 

2.4.5 Delaktighet och trevlig arbetsmiljö 

En bekväm arbetsmiljö ökar delaktigheten mellan byggarbetarna och 

effektiviserar produktionen (Lindhe 1996, s.74). Att arbetarna är engagerade 

i arbetet grundar sig på olika faktorer som erfarenhetsutbyte, inspiration, 

trivsel mellan arbetarna och kunskap (Lindhe 1996, s.73). Olika faktorer 

som ökar trivsel mellan arbetarna på arbetsplatserna är följande: 

 Ett väl fungerade samarbete mellan byggarbetarna och olika aktörer samt 

att planera i tidigt skede innan produktionen. 

 Ett ökat intresse för materialhantering mellan arbetarna förbättrar 

samarbetet. 

 Intressera arbetsledningen genom att skapa tillit och ansvar under olika 

arbetsmoment 
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2.4.6 Informationsväxling 

För att samarbetet ska ske på ett korrekt sätt mellan aktörerna måste 

kunskapsutbyte och erfarenhetsväxling tillämpas på arbetsplatserna mellan 

arbetarna (Lindhe 1996, s.74). Informationsväxling bidrar till minskat 

materialspill då många dolda fel förhindras. En modern och utvecklad 

arbetsplats utgör grunden till ökat intresse för arbetet mellan arbetarna. För 

att informationsväxlingen ska ske på ett fungerande sätt behövs en lämplig 

plats. En passande plats kan vara ett konferensrum eller en samlingssal med 

en bekväm atmosfär där möten kan hållas (Lindhe 1996, s.74). 

2.5 Kommunikation 

Kommunikation och kunskap ska hållas isär, ordet kommunikation kommer 

från det latinska namnet ”communicare” vilket innebär att samarbeta. Ordet 

kunskap innebär istället att uppfatta. Kommunikation rör sig om att förmedla 

ut kunskap till andra deltagare (Tonnquist 2014, s.202-203). 

Kommunikation uppkommer då en avsändare och en mottagare överför data 

mellan varandra. En annan definition är att information är enkelriktad och 

kommunikation är dubbelriktad. Att styra en grupp är att kommunicera 

samtidigt leds gruppen vid samma tillfälle (Tonnquist 2014, s.202-203). 

Ett meddelande till en annan mottagare måste uttryckas så tydligt som 

möjligt för att undvika missförstånd. Processen kallas för kodning eller 

också avkodning vilket innebär att både avsändare och mottagaren 

kommunicerar med samma nyckelord. En bekräftelse får avsändaren sedan 

vid återkoppling att informationen har gått i mål. Figur 3 beskriver 

Shannons och Weavers modell av kommunikationsprocessen.  

 

 

 

Figur 3:Illustration av kommunikationsmodellen (Tonnquist 2014,s.203) 
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2.5.1 Kommunikation i byggprojekt 

Dålig kommunikation leder till höga kostnader och en förbättringsprocess 

inom området skulle möjliggöra att sänka kostnaderna upp till 13 % vid ett 

typiskt byggprojekt(Svenskbyggtjänst 2009). Detta skulle motsvara cirka 22 

miljarder kronor av totalkostnaden vid nyproduktion som hade kunnat 

besparas vid en bra och fungerande kommunikation (Svenskbyggtjänst 

2009). 

Totalkostnadens värde kan komprimeras ner och där kostnaden för 

nybyggnad av bostadshus hade kunnat reduceras till 4,5 miljarder kronor 

genom framsteg i kommunikationen(Svenskbyggtjänst 2009). Vidare hade 

nybyggnad inom den offentliga sektorn varit möjlig att reducera till tre 

miljarder kronor och åtta miljarder inom anläggningssektorn 

(Svenskbyggtjänst 2009). 

Både lönsamheten, kvalité och bättre arbetsmiljö kommer expandera genom 

ökad kommunikation. Även förmågan att bygga effektivare och i större 

omfattning kommer eskalera genom bra kommunikation (Svenskbyggtjänst 

2009). Alla aktörer i byggprocessen är inblandade i kommunikationen men 

vikten ligger hos byggherren och projektledaren (Svenskbyggtjänst 2009). 

Dessa två roller har störst förmåga att påverka kommunikationen och driva 

den framåt(Tonnquist 2014, s.203).  

Ett tillvägagångssätt när det gäller kommunikation är att eftersträva 

karakteristiska mål för de olika deltagarna. Målen ska lyfta fram det som de 

olika deltagarna bör känna till och åstadkomma. Det kan gälla 

konversationer rörande mål och syfte eller att få syn på 

informationsmottagaren (Tonnquist 2014, s.202-203).  

Vid kommunikation gäller det att välja rätt tillfälle när information ska nå 

fram, ofta krävs det en problematisk situation för att få uppmärksamhet av 

mottagaren(Tonnquist 2014, s.202-203). 

En grundläggande uppbyggnad för kommunikationen i projekt är att ta fram 

en kommunikationsplan som är ett redskap för att nå ut med rätt underlag i 

rätt skede och på rätt aspekt. God förberedelse av informationsöverföringen 

reducerar frustration från deltagare som är med i projektet(Tonnquist 2014, 

s.207). 

Rapportering är en viktig komponent i alla projekt för att ha kontroll av 

situationen vad som sker. För att projektledaren ska få en bra översikt 

behövs det underlag från de andra deltagarna som innefattar hur många 

timmar som har förbrukats. Detta behöver projektledaren för att fastställa 

information ut till ledningsgruppen. Om det slarvas med rapportering kan 

det bidra med att ledningsgrupp och byggherren får bristfällig syn på 

byggprojektet (Tonnquist 2014, s.208-209). 
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Anledningar till kommunikationsfel (Tonnquist 2014, s.208-209): 

 

 Oklar information 

 Allt för litet intresse 

 Ej initierad i mottagarens synvinkel 

 Betydelselöst budskap 

 Saknas spetskompetens hos mottagaren. 

 Mottagaren är konflikträdd 

 Kulturform 

 Dålig struktur 

2.6 Entreprenadformer 

I följande avsnitt presenteras endast två entreprenadformer som är aktuella 

för undersökningen. Redogörelse för vem som ansvarar för entreprenaden 

med respektive form förklaras koncist.  

2.6.1 Totalentreprenad 

Totalentreprenad innebär att byggherren anlitar endast en entreprenör som 

ansvarar för utformningen av byggnaden. Då det råder en ”äkta” 

totalentreprenad bestämmer byggherren noggrant krav på funktion och 

standarder på den fullbordade byggnaden genom att ta fram ett 

byggnadsprogram(Nordstrand 2007, s.140).  

Entreprenörerna måste ta fram ett förslag på byggnaden vid anbudsgivning 

som är konkret för byggherren att granska där kraven sedan kontrolleras så 

att byggherrens tankar tillfredsställs. Arkitekter och konsulter samarbetar 

tillsammans med entreprenören genom att ta fram ritningar och 

beskrivningar. Ritningarna och beskrivningarna ska beskriva gestaltning och 

konstruktionen av det aktuella projektet(Nordstrand 2007, s140).  

I vissa tillfällen får byggherren in flera anbud från olika entreprenörer vilket 

kan ställa till det för byggherren att bedöma värdet av anbudet. Anbudet är 

en sammansättning av pris, utformning och standarder som ska bedömas. 

Anbudskonkurrensen kan bidra med extra tankar och idéer som byggherren 

inte hade tänkt utifrån första början. Entreprenören som slutligen får 

uppdraget blir totalentreprenör. Totalentreprenören har alltid ett 

funktionsansvar vilket innebär att byggobjektet ska uppfylla byggherrens 

tankar och krav(Nordstrand 2007, s.141). Tanken vid totalentreprenad 

förklaras i figur 4.  
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Figur 4:Totalentreprenad vid byggprocessen (Nordstrand 2007,s.63) 

 

2.6.2 Partnering 

Samverkansprojekt, ”partnering” är en ny entreprenadform som används vid 

tyngre byggprojekt. Grundidén är att i en tidig fas av byggprocessen inleda 

ett samarbete mellan olika parter (Nordstrand 2007, s.143-144). 

Bygherren generar fram en arbetsgrupp genom att ta ut det företag och 

individer som han anser ha byggt upp bäst förtroende. Personer med 

spetskompetens bildar sedan ett lag som till en början försöker uppnå en bra 

arbetsatmosfär inom gruppen. (Nordstrand 2007, s.144).  

Arbetsgruppen strävar sedan efter att uppnå samma mål när det gäller 

projektets utformning, ekonomi och kvalitet. Systemutformning och 

gestaltning påbörjas i projekteringsskedet som sedan övergår till 

systemhandlingar. Vid samma tillfälle utförs kalkyler av produktion och 

projektering där en huvudtidplan samt en projektbudget arbetas fram 

(Nordstrand 2007, s.144). Projektbudgeten blir ett gemensamt mål att arbeta 

mot och uppnå. Ekonomisk vinst kan uppnås med hjälp av kollektiva 

incitamentsavtal via kostnadsreduceringar och tidsbesparingar(Nordstrand 

2007, s.144). Tankesättet bakom partnering enligt (Nyström 2005, s.7) 

illustreras i figur 5. 
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Figur 5: Partneringsmodellen (Nyström 2005,s.7) 

2.7 Bygglogistik 

2.7.1 Lean Production 

Lean Production härstammar från Toyota och gjorde framsteg först inom 

den japanska bilindustrin i slutet på andra världskriget. Toyotas mål var att 

utöka omfattande volymer för att få framgång i företaget genom hjälp av 

Fords bilfabriker (Pettersen 2008, s.12). 

Konceptet är att ta bort allt som inte skapar något värde och att sträva efter 

konstant utveckling av byggprojektet. Tankesättet bygger på att eliminera 

förlopp som inte gynnar kunden vid brukande av byggnaden 

(Svenskbyggtjänst 2009). Det förekommer merproduktion där resurser och 

olika processer utnyttjas på ett ineffektivt sätt. För att motverka detta är det 

viktigt att alla aktörer är delaktiga i byggprocessen för att undvika onödiga 

kostnader(Svenskbyggtjänst 2009). 

Toyota utvecklade med tiden ett nytt produktionssystem kallat TPS (Toyota 

production system). Utvecklingen att ta fram det nya produktionssystemet 

tog 30 år innan det lanserades ut till globala industrier (Pettersen 2008, s.12).  

En internationell forskningsstudie MVP (Motor Vechicle Program) från 

amerikanska MIT (Massachusetts Institute of Technology) gjorde på slutet 

av åttiotalet en undersökning av bilindustrin. Jämförelse mellan olika 

bilindustrier gjordes där det i slutändan visade sig att den japanska 

bilindustrin hade betydligt lägre lagernivåer än de övriga som var delaktiga 

studien. Denna visade inkörsporten för Lean produktionsprocessen 

(Pettersen 2008, s.12). 
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2.7.2 Lean i byggprojekt 

Lean är ett generellt tillvägagångsätt att öka effektiviteten i byggprocessen 

för att undvika störningar och kostnader (Svenskbyggtjänst 2009). 

Byggbranschen är mån om att effektiviseras och bör ta del av Toyotas 

förbättring när det gäller produktionsprocessen. Man menar på att 80 % av 

en bils förtjänst är beroende av underentreprenörerna där interaktionen är en 

gemensam nämnare.  

Byggbranschen är en kollektiv process med ett kompakt utvecklingsarbete 

som strävar efter hög standard och effektivitet (Svenskbyggtjänst 2009). 

Byggsektorn styrs av höga löner och skatter där det blir svårare att 

konkurrera internationellt inom området. Den internationella arbetskraften 

som idag återfinns på den svenska arbetsmarknaden blir allt bättre på att 

bygga byggandseffektivt med lägre inkomster. Av ett synsätt utifrån Lean 

kan byggbranschen bli mer kostnadseffektiv och öka produktionen 

(Svenskbyggtjänst 2009).  

Målet med filosofin är att reducera ner alla lager och jobba efter en 

produktion som regleras efter förbrukningen. En annan synpunkt är att alla 

ska föra vidare arbete med hög kvalité utan defekter när ett arbetsmoment är 

klart (Svenskbyggtjänst 2009). 

Dessa defekter brukar kallas Jidoka vilket betyder kvalitet och felsäkring 

(Boverket, 2008.s18). Uttrycket innebär att det anställda i produktionen ska 

reagera när det uppstår fel och då stoppa produktionen tills defekterna är 

återställda(Boverket 2008, s.18).   

2.7.3 Lean Construction 

Lean Construction härstammar från Lean Production vilket innebär att 

utveckla metoder och grundregler till byggprocessen som styrs av 

projektering, byggande och lagarbete (Boverket 2008, s.39).  

Tillvägagångsättet för Lean Construction kan indelas i produktstrategi och 

planeringsstrategi. Syftet med produktstrategin är att transportera bort jobb 

från arbetsplatserna till en industri terminal för att utöka ytan på 

byggarbetsplatsen (Boverket 2008, s.39).  

Tanken bakom Processrategin är att effektivisera byggarbetsplatsen med 

avseende på produktionen samt att ta fram metoder för att genomföra detta 

(Boverket 2008, s.39).  
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2.7.4 Just in Time 

Just in Time är en viktig komponent i Lean metoden där systemet bygger på 

att minska lagernivåerna och skapa ett kontinuerligt flöde i 

produktionsprocessen (Boverket 2008, s.18). 

Komponenten har definierats som: 

En filosofi inriktad mot att eliminera allt onödigt, där allt onödigt är 

sådant som adderar kostnader, men inte värde till en produkt 

(Storhagen 1993, s.43). 

Grundpelarna i Just in Time används för att distribuera material i mindre 

mängder på kortare tid. Tankesättet strävar efter att materialen kommer fram 

i rätt tid utan några kostnadsregleringar. Byggföretaget kommer få en 

mångsidighet att konfronteras med en varierande efterfrågan (Boverket 

2008, s.20). 

Metoden ingår i Toyotas produktionssystem som i samband med Jidoka 

metoden utgör pelarna i systemet. Figur 6 beskriver systemet format i ett hus 

med ett tak där husets tak beskriver systemets fokus (Boverket 2008, s.20). 

Centrum i husets tak omfattar bästa kvalité, lägsta produktpris, kortast 

ledtid, bäst säkerhet och delaktighet. Mitten på huset är uppbyggd med hjälp 

av företagets personal och olika principer som ska följas för att förbättra 

material hantering och hindra spillets uppkomst. Personalen på företaget ska 

arbeta mot att minska spillet med hjälp av Kaizen metoden som innebär att 

jobba med kontinuerliga förbättringar (Boverket 2008, s.19-20). 
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Figur 6: Illustrerar TPS huset (Boverket 2008, s.20). 
 

I TPS-systemet uppstår olika typer av spill som på japanska definieras muda 

enligt Taiichi Ohno. De sju spilltyperna följer enligt nedan (Boverket 2008, 

s.20): 

 

1. Överproduktion 

2.  Väntan 

3. Onödiga transporter 

4.  Över eller felaktigt arbete 

5. Lager 

6. Onödiga rörelser 

7. Defekta produkter 

 

Uppstående av typerna under produktionsfasen påverkar Just in Time är 

bearbetning av materialen sker under en specifik period (Boverket 2008, 

s.21).   

En metod som ingår i Just in Time är Just in Time styrningen. Metoden 

innebär att materialproduktionen sker in den tidpunkten det är nödvändigt 
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och definieras som ett kortbaserat informationssystem (Storhagen 1993, 

s.59).  

På japanska definieras Kanban som kort och innebär att eliminera lager så 

att materialen inte förblir ackumulerade och till följd oanvända. Kanban 

styrningen fungerar som ett pullsystem men i västvärlden tillämpas systemet 

som ett push system. Push systemet är schemastyrd och är baserad på 

uppföljning av en förutbestämd produktionsplan (Storhagen 1993, s.58). 

2.7.5 Kaizen 

Kaizen är ett uttryck som innebär ideligen förbättring. Förbättringar som ska 

beaktas är att förbättra samarbetet, tekniker och nya arbetsmetoder inom 

byggprocessen (Boverket 2008, s.17). Filosofin är en del av TPS (Toyota 

production system) och kan beskrivas av en modell som ska minimera 

onödiga fel. Figur 7 beskriver kaizen-systemet format som ett hjul även 

kallad PDCA modellen. Modellen består av fyra olika ämnesområden som 

ska beaktas planera, göra, kontrollera och agera (Boverket 2008, s.20). 

Visionen är också att sträva efter fulländning och utesluta alla fel. 

 
 

Figur 7: Illustration av PDCA modellen (Boverket 2008, s.20) 

 

2.8 Materialhantering 

Materialhantering är ett element som har stor inverkan på spillet när det 

gäller behandling av materialen vid leveranser.  

Det finns olika vägar att gå för att underlätta leveranser av byggnadsmaterial 

till arbetsplatserna(Nordstrand 2007, s.160-161). Materialhantering betyder 
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att flytta och hantera material på ett effektivt sätt mellan olika 

stationer(Larsson m.fl 2008, s.15). 

Det finns tre övergripande terminaler där hanteringen kan ske: 

1. Leverantörsplatser: Kvantiteter av material levereras direkt från 

producent till arbetsplatserna. 

2. Lagringsplatser: Lagring av material måste ske på det som inte 

förbrukas direkt. 

3. Produktionsplatser: Produktion av halvfabrikat med hjälp av 

materialen 

Det finns tre typer av lagringsterminaler: 

1. Huvudlager är en lokal som skyddar byggnadsmaterialet när det 

lagras under en längre tidsperiod (Larsson m.fl 2008, s.15). 

2. Mellanlager är temporär omlastningsstation som kan bidra med att 

öka produktionen genom att fördela ut material löpande av 

produktionsbehovet på byggarbetsplatsen(Larsson m.fl 2008, s.15). 

3. Produktionslager är olika lager som byggarbetarna förbrukar till den 

direkta produktionen(Larsson m.fl 2008, s.15). 

Byggentreprenören kan tillämpa sig av en omlastningsstation med 

samverkan av logistikföretag och andra företag som köper stora partier av 

byggmaterial. På detta sätt kan entreprenörerna reducera materialspillet och 

även stölderna av material (Nordstrand 2007, s.160-161). Figur 8 förklarar 

hur distributionen av materielleveranser kan se ut (Nordstrand 2007, s.160-

161). 
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Figur 8: Materielleveranser till arbetsplatser (Nordstrand 2007, s.160) 

 

2.8.2 Logistikaktiviteter  

Byggarbetsplatsen är beroende av hög grad av logistik och där förflyttning 

av material sker från och till inom produktionsområdet. För att detta ska 

fungera och reducera störningar ligger en stor vikt att materialen kommer 

fram i rätt tidpunkt(Larsson m.fl 2008, s.16). 

Logistikaktiviteterna på en arbetsplats brukar indelas på följande sätt 

(Larsson m.fl 2008, s.16): 

 Mottagning: är hur materialen hanteras när det är levererade till 

arbetsplatsen. Mottagningsdefekter kan vara felleveranser, 

förseningar eller att material inte finns med som beställs från början. 

 Lossning: är hur materialen förflyttas från transporten och inom 

byggarbetsplatsen. Detta kan ske med kran, hjullaster men också för 

hand av underentreprenörerna. 

 Transport till huvudlager: När materialet har lastas av från 

transporten så lagras det på ett huvudlager.  
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 Transport till mellanlager: Materialet från huvudlagret behöver 

ibland ett mellanlager innan det byggs in i byggnaden. 

 Transport till slutlig montageplats: Sker från huvudlagret eller 

mellanlagret i mindre omfattning för slutmontage. 

 Rörelser i samband med produktionen: Tillgång till tillräckligt 

utrymme för arbetarna på arbetsplatsen måste finnas för att komma åt 

material till byggnaden. 

Logistikprocessen indelas i intern respektive extern logistik. Intern 

logistik innefattar de material som flyttas inom arbetsplatsen och extern 

utanför området. Figur 9 redogör för hur processen kan se ut inom 

transport av material(Larsson m.fl 2008, s.16): 

  

Figur 9: Materialflödet från leverantör till produktion (Larsson m.fl 2008, s.17) 
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2.9. Byggarbetsmiljösamordning  

Byggbranschen är en utsatt arbetsplats där riskerna för fall av material och 

personskador blir allt mer omfattande.  Vid större byggprojekt jobbar flera 

olika entreprenörer samtidigt där samordningen kan bli väldigt komplicerad 

och leda till avtalskonflikter.(Systematiskt arbetsmiljöarbete 2013, s 11). 

Fysiska skador och belastningsskador samt damm och kemikalier från 

material är något som är allt mer närvarande idag. (Systematiskt 

arbetsmiljöarbete 2013, s 11). Vidare har byggsektorn utvecklat ansvar och 

samordningsregler som beskriver planeringen kring byggen anpassat efter 

arbetsmiljö och detta är Byggherrens ansvar.  

Byggherren ska se till att det finns:  

 En BAS-P som är en juridisk person som ansvarar för arbetsmiljön 

under projekteringsskedet.(AFS 1999) 

 En BAS-U som är en juridisk person som ansvarar för arbetsmiljön 

under utförandet av bygget.( AFS 1999) 

 Byggtider ska vara så väl tilltagna att arbeten kan utförs utan risk för 

hälsa och olycksfall.(AFS 1999§ 5 a-b) 

 Transporter av byggmaterial ska kunna ske på ett ur 

arbetsmiljösynpunkt godtagbart sätt.(AFS 1999 § 5a- b) 

 Innan rivning ska det kartläggas förekomst av hälsofarliga material 

typ asbest, kvarts eller PCB. (AFS § 5a-b) 

 Stabilitet hos objekt som ska rivas ska undersökas innan arbetet 

startar.(AFS 1999 § 5a-b) 

Även byggmöten skall utföras en gång i månaden där beställaren 

tillsammans med olika entreprenörer medverkar (Nordstrand 2007, s.212). 

På dessa möten planläggs det hur samordningen på byggarbetsplatsen 

fungerar och vad som kommer ske den närmsta veckan. Beställaren följer 

strikt ett protokoll som innefattar bemanning av de olika entreprenörerna, 

materialhantering och kommande transporter av material till byggprojektet 

(Nordstrand, s.212). 

2.9.1 ÄTA 

Ändringsarbeten eller så kallad ÄTA är något som nästan alltid förekommer 

i ett byggprojekt. Man menar att tilläggsarbeten som uppkommer har 

entreprenören rätt till att få ersättning för (Nordstrand 2007, s.149). En 

förhållningsorder hur dessa ändringar ska utföras kan ske muntligt eller 

skriftligt vid byggmöten(Nordstrand 2007, s .200). 
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En undersökning av 24 byggföretag verksamma i Australien visade att 

största källan till byggavfall var konstruktionändringar eller ändringsarbete 

under byggprocessen(Minimizing waste on constructions 2006). 
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3. Objektbeskrivning 

Tuve Bygg AB utför utförandeentreprenader och totalentreprenader. 

Partnering ingår i en del av projekten. Företaget bygger skolor, kontor, 

sjukhus, bostäder och industrianläggningar i nyproduktion. Tillbyggnad och 

ombyggnad sker också på vissa projekt där klienterna är privata och 

offentliga fastighetsägare. Företaget omsatte år 2015 1,107 miljarder där 

figur 10 illustrerar årsredovisningen (Tuve Bygg AB 2016). 

 

Figur 10: Årsredovisningen för Tuve Bygg år 2015 (Tuve Bygg AB 2016). 

 

Omfattningen på storleken på projekten ligger mellan 20 till 300 miljoner 

kronor (Tuve Bygg AB 2016). Antalet pågående projekt uppgår till 13 där 

åtta av dessa är i nyproduktion, tre projekt är tillbyggnation och två 

ombyggnation (Tuve Bygg AB 2016). 

Studien i detta fall omfattar två projekt kring nyproduktion av bostäder där 

det används olika entreprenadformer.   
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3.1 Kvillebäcken 

Kvillebäcken heter det första objektet som har undersökts där 97 lägenheter 

ska uppföras, med fem till nio våningsplan inklusive källare och garage i 

fyra huskroppar (Tuve Bygg AB 2016). Byggprojektet är beläget ute på 

Hisingen i närheten av Backaplan, Göteborg och beräknas vara klart till 

hösten 2016. Materialleverantörer till projektet är Stiba AB och Tyréns. 

Figur 11 illustrerar uppbyggnaden av konstruktionen (Björk 2016) och figur 

12 illustrerar planlösningen på byggnaden. 

Konstruktionen består av: 

 Pelare som bär upp konstruktionen. 

 Prefabricerade Plattbärlag.  

 Skalväggar 

 Tegelfasad. 

 BTA 8 508,9 m2 

 
Figur 11: Yttervägg anslutning plattbärlag Kvillebäcken (Björk 2016) 

 

 



29 

Salame & Valencuk 

 

 

Figur 12: Planlösning på Kvillebäcken (Björk 2016) 

Entreprenadformen är utförandeentreprenad med partnering där projektets 

totala kontraktssumma uppgår till 290 MSEK. Figur 13 illustrerar hur långt i 

byggprocessen Kvillebäcken har kommit vid undersökningstillfället. 

 

 

 

Figur 13: Pågående projekt av Kvillebäcken(Björk 2016) 
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3.2 Bankogatan  

Projektet ligger ute i Högsbo i Göteborg där det byggs 59 lägenheter 

fördelade i två huskroppar åt Familjebostäder. Projektet startades i mars 

2015 och beräknas vara klart till hösten 2016 (Tuve Bygg AB 2016).  

Entreprenadformen på Bankogatan är totalentreprenad och moment såsom 

rivning, markarbeten och montage ingår. Materialleverantör till 

bostadsprojektet är Stiba AB, figur 14 illustrerar uppbyggnaden av 

konstruktionen (Linder 2016) och figur 15 illustrerar byggnadens 

planlösning. 

Konstruktionen består av: 

 Pelare som bär upp konstruktionen. 

 Prefabricerade plattbärlag. 

 Skalväggar. 

 Tegelfasad. 

 5811 m2 i BTA. 

 

Figur 14: Yttervägg anslutning plattbärlag Bankogatan (Linder 2016). 
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Figur 15: Planlösning på Bankogatan (Linder 2016) 

 

Kontraktssumman för projektet uppgår till 71 miljoner kronor. Figur 16 

illustrerar hur långt i byggprocessen Bankogatan är i dagsläget. 

 

Figur 16: Pågående projekt Bankogatan (Linder 2016) 
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4. Metod 

Arbetet bygger på kvalitativa och kvantitativa metoder. Den kvalitativa 

metoden kännetecknas av intervjuer och platsbesök medan den kvantitativa 

metoden innebär bearbetning av metoden med hjälp av statistik och 

matematiska formler. En fallstudie utförs med hjälp av intervjuer till olika 

aktörer i byggbranschen och platsbesök på två olika bostadsprojekt. 

4.1 Intervjuer och platsbesök 

För att få en koppling mellan teorier och praktiken sammanställs primärdata 

i form av intervjufrågor genom litteraturstudier kopplade till ämnet. 

Intervjuerna bokas i förväg via telefon med en arbetschef, två platschefer, en 

kvalité och miljöansvarig och en projektchef från företaget Tuve Bygg AB.  

Arbetschefen och Kvalité och miljöansvarige intervjuas på företaget medan 

projektchefen intervjuas via telefon. 

När ett platsbesök bokas via telefon, intervjuas platscheferna för respektive 

projekt på plats. För att uppnå målet med arbetet är primärdata viktig att 

samla in genom att ställa samma frågor till de olika aktörerna så att syftet 

uppfylls. Frågorna som ställs är öppna för att ge aktörerna möjlighet att 

svara brett inom ämnet och för att inte få enkelriktade svar. 

4.2 Litteraturstudie 

För att få en grundläggande uppfattning av ämnet tas teorier fram med hjälp 

av Internetsökning, vetenskapliga böcker och artiklar. Genom insamling av 

information hittas fakta om sekundärdata om olika kategorier av 

materialspill, orsaker bakom materialspillets uppkomst och lösningar för att 

materialspillet ska reduceras under produktionsskedet av bostäder. Dessutom 

tas fram olika metoder med hjälp av primärdata för Tuve Bygg AB så att 

materialspillet och kostnaderna ska kunna reduceras på företaget. 

4.3 Kostnadsberäkningar 

Med hjälp av olika mängdkategorier av materialspill som tas fram med hjälp 

av litteratursökning beräknas drifttillskottet och spillet på projekten från 

företaget Tuve Bygg AB. Nettomängd och driftmängd från företaget ligger 

till grund för att beräkna spillet. 

4.4 Statistik 

Sekundärdata som är statistik om olika avfallstyper som uppkommer under 

produktionsskedet hämtas från det samverkande företaget Renova AB. 

Genom statistiken undersöks vilka material som spills mest under 
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bostadsproduktionen samt hur stora volymer som avgår till avfall och hur 

kostnaderna på företaget påverkas. Beroende på procentsatserna från 

statistiken ska projekten jämföras med avseende på materialspill.  

Fördelen med statistiken är att det ger möjlighet att identifiera vilka material 

spills mest under olika projekt som till exempel i den studien är det bostäder 

i nyproduktion som undersöks. Dessutom ger statistiken möjlighet att 

jämföra avfallsvolymer mellan olika projekten och underlättar studerandet 

av orsakerna bakom skillnaden.  
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5. Genomförande 

5.1 Litteraturstudie 

Det första steget som gjordes för att identifiera materialspillet är en 

litteraturstudie om ämnet. Vetenskapliga artiklar som forskade om ämnet låg 

till grund för att få en uppfattning om materialspillets uppkomst i 

byggbranschen. Ur litteraturstudierna behandlades definitionen av 

materialspill, olika beräkningsmetoder på spillet, orsaker bakom 

materialspillets uppkomst samt lösningar för att reducera det. 

5.2  Intervjuer och platsbesök 

För att få en koppling mellan studierna från litteraturen och hur 

materialspillet kan undersökas under produktionsskedet sammanställdes 

intervjufrågor med hjälp av teorier till olika aktörer, Se bilaga A, B, C,D och 

E. Under tiden de olika personerna intervjuades har anteckningar och 

röstinspelningar utfördes. 

Intervjuerna med platscheferna utfördes på arbetsplatserna Kvillebäcken 

respektive Bankogatan, Göteborg i samband med undersökning av 

huskropparna och arbetsmoment. Utformning respektive konstruktionstyp av 

bostadsprojekten förklarades och med hjälp av svar på frågorna 

förtydligades ämnet. Statistik på avfall från företaget Renova AB har 

skickats via mail från platschefen på bankogatan och projektchefen på 

Kvillebäcken. 

5.3 Statistik 

Genom statistiken från både projekten Kvillebäcken och Bankogatan har 

störst materialspill identifierats på gips och mineralull, Se bilaga F och G. 

Mineralull hamnar i kategorin avfall till sortering som utgör den största 

kategorin i avfallssortering jämfört med den totala avfallssumman på båda 

projekten. På Kvillebäcken hamnar gips i samma kategori medan på 

bankogatan sorteras den. Med hjälp av statistiken har projekten jämförts 

med hjälp av avfall till sorteringskategorierna samt olika faktorer som bidrar 

till spill. 
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5.4 Beräkningar  

Mängdkategorierna, nettomängd och driftmängd log till grund för att räkna 

spillet på gips och mineralull. Med hjälp av följande formler räknas 

drifttillskottet och materialspillet (Lindhe 1996,s.8): 

 

 Drifttillskottet [m2]= driftmängd-nettomängd                            (2)

    

 Drifttillskottet [%]= ((driftmängd/nettomängd)-1)*100             (3)
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6. Resultat 

6.1 Materialspillets omfattning på Tuve Bygg 

 

Undersökningen riktar sig till två bostadsprojekt där resultatet av 

omfattningen av materialspill har sammanställs. Detta med hjälp av tabeller, 

beräkningar och statisk från Renova AB, Se bilaga F och G (Linder 2016). 

Vilken typ av materialspill som gått åt mest i det båda projekten har 

undersökts och vilken spillfaktor som är störst. Resultatet strukturerades 

fram med de olika aktörerna på företaget. 

Statistik från avfallsföretaget Renova AB(Linder 2016) för de olika 

bostadsprojekten visar hur sorteringen ser ut på de olika arbetsplatserna. 

Olika kategorier av avfall som övergår till spill redovisas i tabell 3a 

respektive 3b och där skillnader kan beaktas på spillhanteringen för de olika 

bostadsprojekten, Kvillebäcken och Bankogatan. Figur 17 respektive 18 

samt 19 är baserade på tabellerna 3a och 3b som beskriver mängden av olika 

avfallstyper. 

 

Tabell 3a: Illustrerar hanteringen av avfallet på Kvillebäcken baserat på statistik från Renova AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning Kvantitet Enhet 

Aerosoler 57 kg 

Avfall till sortering 17980 kg 

Elektronik 5 kg 

Färgavfall burk 27 kg 

Kvicksilverhaltiga 

lampor 

7 kg 

Lysrör 7 kg 

Småbatterier till 

sortering 

5 kg 

Summa 18088 kg 
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Figur 17: Illustrerar olika mängder och avfallstyper 

 

 

 

Tabell 3b: Illustrerar hanteringen av avfallet på Bankogatan baserat på statistik från Renova AB  

 

Beskrivning Kvantitet Enhet 

Aerosoler  20 kg 

Avfall till sortering 36840 kg 

Bekämpningsmedel 3 kg 

Brännbart byggavfall 28220 kg 

Färgavfall burk 90 kg 

Gips 20240 kg 

Lösningsmedel 4 kg 

Skrot 3960 kg 

Småbatterier 11 kg 

Stenmaterial blandat 9040 kg 

Stenmaterial rent 9300 kg 

Summa 107728 kg 
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Figur 18: Illustrerar olika mängder och avfallstyper 

 

 

 

Figur 19: Illustrerar avfall till sortering mellan Kvillebäcken och Bankogatan 
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6.1.1 Resultat av materialspill på gips och mineralull 

Med hjälp av mängdkategorierna, nettomängd och driftmängd har 

materialspillet på gips och mineralull identifierats. Ur mängdkategorierna 

beräknades drifttillskottet och materialspillet i procent. Tabell 4a respektive 

4b redovisar olika typer av gips och mineralull som har använts till 

Bankogatan och Kvillebäcken, nettomängd, driftmängd, drifttillskott och 

spillet i procent på varje material. 
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Tabell 4a: Illustrerar olika materialtyper, mängdkategorier och olika typer av spill på Kvillebäcken 

baserade från Tuve Bygg AB 

 
 

Material Nettomängd m² Driftmängd m² Drifttillskott m² Spill %

Gipsskiva normal, tj=,b=900 17438,16 18461,44 1023,28 6

Gipisskiva hård tj=13, b=900 2604,2 2812,52 208,34 8

Isolering regelskiva tj=145 6 6,36 0,36 6

Isolering regelskiva tj=45 6,6 6,996 0,396 6

Isolering vid väggslut 53 53 0 0

Isolering runt fönster 1 1 0 0

Isolering brandskiva tj=30 89,25 98,175 8,925 10

Isolering stålregelskiva tj=195 1208 1280,48 72,48 6

Isolering regelskiva tj=195 2620 2777,2 157,2 6

Isolering bjälklagsskiva tj=120 194 205,64 11,64 6

Isolering bjälklagsskiva tj=145 199 210,94 11,94 6

Isolering stålregelskiva tj=45 1140,5 1208,93 68,43 6

Isolering regelskiva tj=120 65 68,9 3,9 6

Isolering i sarg h=160, tj=95 48 50,4 2,4 5

Isolering fasadboard tj=20 286 303,16 17,16 6

Isolering stålregelskiva tj=70 1340,2 1420,61 80,41 6

Isolering stålregelskiva tj=70 200,1 212,106 12,006 6

Isolering stålregelskiva tj=70 71,1 75,336 4,266 6

Isolering regelskiva tj=70 134,96 143,058 8,098 6

100 ISOVER installationsskiva 69 73,14 4,14 6

100 ISOVER installationsskiva 200 212 12 6

Isolering stålregelskiva tj=70 1208 1280,48 72,48 6

Isolering regelskiva tj=170 14 14,84 0,84 6

Isolering regelskiva tj=70 2596 2751,76 155,76 6

Isolering XPS skiva 300 tj =  50 100 106 6 6

Isolering XPS skiva 200 tj =100 176,798 187,406 10,608 6

Isolering XPS skiva 300 tj=70 120 127,2 7,2 6

Isolering Exp.skiva 300, tj=100 25,9 27,454 1,554

Isolering Exp.(EPS)skiva 200, tj=50 0,559 0,593 0,034 6

Isolering Exp.(EPS)skiva 80, tj=100 7 7,42 0,42 6

Isolering Exp.(EPS)skiva 80, tj=70 7 7 0 0

Isolering Exp.(EPS)skiva 100, tj=80 202 218,36 12,36 6

Isolering Exp.(EPS)skiva 100, tj=100 1408 1492,48 84,48 6

Gipsskiva brand tj=15,b=900 32 35 3 9,4

Gipsskiva normal tj=13,b=900 1086 11591 705 6,5

Isolering brandskiva tj =30 177 195 18 10,2

Isolering XPS Skiva 200, tj=70 24 26 2 8,3

Isolering Regelskiva tj=170 32 34 2 6,3

Isolering Regelskiva tj=195 285 302 17 6

Isolering Regelskiva tj=45 317 336 19 6

Isolering Skalmursskiva tj=50 26 28 2 7,7

Isolering Stålregelskiva Isover tj=195 2659 2819 160 6

Isolering Stålregelskiva tj=30 653 692 39 6

Isolering Stålregelskiva tj=45 793 841 48 6

Isolering Stålregelskiva tj=30 1368 1450 82 6

Isolering Stålregelskiva tj=70 2318 2457 139 6

Isolering Takboard tj=30 130 138 8 6,1
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Tabell 4b: Illustrerar olika materialtyper, mängdkategorier och typer av spill på Bankogatan baserade på 

kalkyler från Tuve Bygg AB  

 

6.1.2 Material som spills mest i de olika bostadsprojekten 

Enligt de olika platscheferna på Kvillebäcken respektive Bankogatan så 

spills det mest gipsskivor och mineralull men också en hel del 

ventilationsmaterial, trä och skrot i mindre volymer3. Platscheferna har  

olika åsikter om hur mycket i procent som spillet kan reduceras gällande de 

olika materialkomponenterna nämligen gips och mineralull. Platschefen på 

Kvillebäcken och Projektchefen uppskattar att reduceringen kan uppgå till 

10-15 % 4 då däremot Bankogatans platschef uppskattar att spillet på 

materialen kan reduceras till 5 % 5. Vidare tror arbetschefen på Tuve Bygg 

Ab att spillet kan reduceras till 20-25 % respektive 15 % enligt kvalitet och 

miljöansvarig på företaget. 

Fyra personer av fem tillfrågade anser att entreprenadformerna inte spelar 

någon avgörande roll när det gäller materialspillet på projekten. Platschefen 

på Kvillebäcken menar på att det kan skilja lite på utförandeentreprenader 

jämfört med totalentreprenader vid materialspill3.  

Projektchefen på företaget anser att icke värdeskapande tid är en av dem 

viktigaste faktorerna när det gäller materialspill i bostadsprojekten. 

Förseningar av leveranser och driftavbrottstid är gemensamma nämnare som 

bidrar till onödiga kostnader6. 

                                                 
3 Torbjörn Nilsson, Platschef Kvillebäcken Tuve Bygg AB, intervju 12 april 2016  
4 Magnus Nyström, Projektchef Tuve Bygg AB, intervju 22 april 2016  
5 Erik Linder, Platschef Bankogatan Tuve Bygg AB, intervju 13 april 2016 
6 Magnus Nyström, Projektchef Tuve Bygg AB, intervju 22 april 2016 

Material Nettomängd m² Driftmängd m² Drifttillskott m² Spill %

Gipsskiva brand tj=15, b=900 32 35 3 9,4

Gipsskiva normal tj=13, b=900 1086 11591 705 6,5

Isolering Brandskiva ca 150 kg/m3, tj=30 177 195 18 10,2

Isolering Extr.(XPS)skiva 200, tj=70 24 26 2 8,3

Isolering Regelskiva kl 0,034, tj=170 32 34 2 6,3

Isolering Regelskiva kl 0,034, tj=195 285 302 17 6

Isolering Regelskiva kl 0,034, tj=45 317 336 19 6

Isolering Skalmursskiva kl 0,034, tj=50 26 28 2 7,7

Isolering Stålregelskiva 450 kl 0,033, Isover UNI tj=195 2659 2819 160 6

Isolering Stålregelskiva 450 kl 0,037, tj=30 653 692 39 6

Isolering Stålregelskiva 450 kl 0,037, tj=45 793 841 48 6

Isolering Stålregelskiva kl 0,037, tj=30 1368 1450 82 6

Isolering Stålregelskiva kl 0,037, tj=70 2318 2457 139 6

Isolering Takboard kl 0,033, tj=30 130 138 8 6,1
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6.2 Orsaker bakom materialspill i bostadsproduktionen 

6.2.1 Kommunikation 

Enligt intervjuerna från platscheferna och olika representanter på Tuve Bygg 

AB är kommunikationen en gemensam orsak till materialspill på de olika 

bostadsprojekten. Majoriteten av underentreprenörerna är internationella på 

företaget vilket gör att kommunikationsfel och missförstånd uppkommer i 

produktionen på grund av språkbrist7. Det framkom att den äldre 

generationen av arbetsledare på företaget tyckte att i vissa situationer var 

jobbigt att uttrycka sig på engelska8. Kommunikationsbristen gjorde också 

att vid ett tillfälle beställdes 50 helt nya kök som kom i fel tid som blev 

stående på arbetsplatsen utan att skyddas från väder och vind. Detta 

resulterade i att alla kök fick makuleras eftersom spånskivorna i 

köksluckorna dragit åt sig fukt7. Konsekvenserna av felleveransen av köken 

ledde till att det skapades nya inköpskostnader och transportkostnader för 

den nya beställningen7. 

6.2.2 Internationell arbetskraft 

Enligt en representant på företaget har skillnaden i byggmetoder lett till att 

onödiga byggfel har uppkommit. Anledningar till ökat spill är att den 

internationella arbetskraften inte har samma kompetens när det gäller 

praktiskt sätt att bygga7. Däremot är den internationella arbetskraftens 

arbetsmoral betydligt bättre än svenska yrkesarbetare7. Defekter som har 

uppkommit var under murningsprocessen på bostadsprojekten vilket 

resulterade i att muren fick rivas7.Konsekvenserna påverkar tiden som åtgår 

för murning då en ny murningsprocess fick utföras i samband med inköp av 

nya material. 

6.2.3 Typ av projekt 

Storleken och utformningen påverkar materialförbrukningen i olika projekt. 

Materialspillet ökar under produktionen av tyngre projekt där 

överskottsmaterialet blir större. Detta beror på att måttanpassning inte är 

möjligt att tillämpa eftersom materialleverantörerna inte klarar av nya 

breddmått eftersom dem har bara sina standardmått. Leverantörerna kan 

endast påverka höjdmåtten 9. 

                                                 
7 Dime Usinovski, arbetschef Tuve Bygg AB, intervju 5 februari 2016 
8Camilla Lindström Kvalité & miljö ansvarig, Tuve Bygg AB, intervju 13 april 2016  
9 Magnus Nyström, Projektchef, Tuve Bygg AB, intervju 22 april 2016 
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6.3 Hantering idag och i framtiden 

När det gäller hanteringen av materialspill så har inte Tuve Bygg något 

generellt arbetssätt idag. Logistikaktiviteter såsom Just in Time kan kopplas 

till spillet som används till viss del i bostadsproduktionen när det gäller 

leverans av gipsskivor men också andra byggnadsmaterial. Leveranserna av 

gipsskivorna till bostadsprojekten inträffar på kvällarna för att undvika det 

höga trycket av trafiken i Göteborg och att det mindre folk på 

arbetsplatsen10.  Uppsättningen av gipsskivorna i byggnaden effektiviseras 

på detta sätt eftersom fokus ligger enbart på en aktivitet, nämligen 

gipsningen.   

På bostadsprojekten finns det tillgång till tre containrar på arbetsplatserna 

där blandat avfall slängs vilket försvårar hanteringen av materialspillet11. 

Företaget anlitar offerter som köper upp avfallet per ton där en hel del av 

gipsspillet återanvänds till fjärrvärme12. Vidare vid beställning av material 

sker det med en marginal på tio till tjugo millimeter meter mellan 

mineralullen och reglarna12. När det gäller avfallshanteringen budgeterar 

företaget upp till en miljon kronor per projekt11. Det förekommer att 

underentreprenörerna inte följer avtal som ställs på hanteringen av spillet11 

Man menar att det fuskas med grovstädning, röjning och viljan att ta vara på 

materialspill saknas vilket bidrar med påföljder som påverkar hantering av 

spillet i byggprocessen11. 

Vid inköp av fönster till bostadsprojekten måste beslut tas hur de ska 

paketeras på bästa sätt för att få in byggmaterialen på montageplasten utan 

att riskera skador på materialen. Fabrikerna som tillverkar fönstren 

optimerar för att lasta så mycket som möjligt på pallarna i kubikmeter för att 

minska ner transportkostnaderna 13.  

Vidare är en påverkande faktor till materialspill på arbetsplatserna att det 

beställs för stora kvantiteter som inte kan placeras på den tänkta platsen för 

att det inte finns tillräckligt med utrymme. Detta beror på att det felmängdas 

för mycket eller för lite på ritningsunderlagen14Materialen omlastas istället 

på en mellanstation och detta gör att risken för spill ökar på grund av att 

byggmaterialen hanteras ännu en gång 13. 

                                                 
10 Torbjörn Nilsson, Platschef Kvillebäcken, Tuve Bygg AB, intervju 12 april 2016 
11Dime Usinovski, arbetschef Tuve Bygg AB, intervju 5 februari 2016  
12 Erik Linder, Platschef Bankogatan, Tuve Bygg AB, intervju 13 april 2016 
13 Magnus Nyström, Projekchef, Tuve Bygg AB, intervju 22 april 2016 
14 Camilla Lindström, Kvalité & miljö ansvarig, Tuve Bygg AB, intervju 13 april 2016  
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7. Analys 

Det här avsnittet analyserar resultat på statistik, intervjuer och teorier som är 

förknippade med de två bostadsprojekten. 

7.1 Omfattning av materialspill i bostadsprojekten 

Statistiken påvisar olikheter på avfallssorteringen från Renova AB på 

materialsorteringen mellan Kvillebäcken och Bankogatan. Kvillebäckens 

avfall till sortering är betydligt större än Bankogatans avseende de totala 

mängderna som kastas. På Bankogatan sorteras mer material såsom gips, 

skrot, sten, och trä jämfört med Kvillebäcken. 

Nyckeltalen på spill när det gäller gips och mineralullstyper visade sig vara 

snarlika på de olika bostadsprojekten. Bearbetningen av spillfaktorn på 

projekten är mellan 6-10 % för de olika materialkomponenterna. Enligt 

Lindhe(1996,s.67) är medelvärdet på spill på både gips och mineralull 10 %. 

Det finns olika materialtyper som ständigt förbrukas under produktion av ett 

projekt. Gips och mineralull är två materialkomponenter som har påvisat 

spill under produktionsfasen (Lindhe 1996,s.7) och sammanställning av 

intervjuer. Detta eftersom mineralull står för 60 % av isoleringsmaterialen i 

dagens byggande(Utilization of recycled mineral wool as filter in wood-

polypropylene composites 2014). Att gipsspill som deponeras påverkar 

atmosfären råder det ingen tvekan om och detta måste 

förbättras(Engineering proporties of controlled low strength materials using 

flyash and waste gypsum wallbords 2015).Vidare är måttanpassning på just 

de båda materialen omöjlig speciellt under monteringsprocessen av fönster 

och dörrar och vid komplexa byggnader. 

7.2 Orsaker och åtgärder i bostadsprojekten 

Bostadsprojekten är i mån av att effektiviseras och materialspill är en faktor 

som kan förhindra detta. Materialspillet uppgår till 25 % av 

produktionskostnaden (Josephson & Saukoriipi 2005,s.30). Dessutom är det 

svårt att separera avfall och materialspill ifrån varandra på grund av olika 

orsaker. Avsnitten som följer redogör för orsaker och åtgärder för att komma 

till rätta med problematiken på de två bostadsprojekten. 

7.2.1 Kommunikation och vägledning 

Det framgår att kommunikationen på de olika bostadsprojekten mellan 

platscheferna och underentreprenörerna är mindre bra och en förbättring är 

att föredra. Underentreprenörernas kunskap av vad spill är måste förbättras 

och en förståelse hur det ska hanteras. Förtroendet är god för den 

internationella arbetskraften bland underentreprenörer och har blivit större 
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under högkonjunkturen. Det goda förtroendet visar att kunskapen är 

varierande bland de internationella underentreprenörerna om byggnation. 

Dessutom är byggarbetsmarknaden het och det förväntas byggas effektivare 

idag. Detta påverkar både motivationen och säkerheten för montörerna på 

arbetsplatserna(Predicting safety behavior in the construction industry 

Development and test of an integrative model 2016). Språkvariatonen på 

arbetsplatserna blir i större omfattning och kommunikationssvårigheter 

eskaleras. Detta på grund av den östeuropeiska arbetskraften är dominerade 

på byggarbetsplatserna idag(Konkurrensverket 2015, konkurrensen i 

Sverige). Även den äldre generationen av svenska arbetsledare är obekväma 

att prata engelska. Att arbeta för ständiga förbättringar och minimera 

onödiga fel(Boverket 2008,s.17) är något som företaget bör lägga mer vikt 

på. Detta för öka samarbetet och engagemang bland arbetarna och öka 

stabiliteten på varje enskilt arbete innan det överlämnas till ett annat moment 

i byggprocessen(Svenskbyggtjänst 2009). 

 

Kodning och avkodning mellan olika parter försvåras(Tonnquist 2014,s.203) 

och det blir en komplicerad informationsväxling där en gemensam nyckel 

inte kan skapas. Det visar sig att det slarvas med undanröjning och sortering 

på arbetsplatserna. Vidare skapas hinder av oordningen på arbetsplatsen som 

medför byggfel och orienteringsförmågan försämras bland arbetarna. 

Byggarbetsmiljösamordningen kan förbättras genom att ha byggmöten minst 

en gång i månaden för att samordna arbetsplatsen på ett bättre 

sätt(Systematiskt arbetsmiljöarbete 2013, s 11). Detta skulle generera 

betydligt mer kontroll på vad som kommer ske på arbetsplatsen och även 

minimera spillet.    

Informationsöverföringen kan förbättras på företaget genom att satsa på nya 

metoder till framtida projekt. Då det råder variation på internationella 

underentreprenörer ska de finnas tillgång till ett formulär på spillhanteringen 

med olika språk. Formuläret ska innefatta ständiga förbättringar på 

spillhanteringen som ska följas (Boverket 2008,s.17). Troligtvis genom att 

försöka motivera arbetarna till att jobba med större engagemang och låta de 

var mer delaktiga i möten(Lindhe 1996,s.74). Ledarprofiler med 

flerspråkighet är att föredra för att effektivisera arbetsuppgifter ute på 

arbetsplatsen.  

Lösningar kan vara att ha flerspråkiga arbetsledare som underlättar kodning 

och avkodning(Tonnquist 2014,s. 203) mellan mottagarna samt att införa ett 

rutinschema på hur materialspill ska hanteras på respektive språk. 

Fortsättningsvis behöver företaget strukturera upp arbetsplatsen på ett bättre 

sätt och införa betydligt fler containrar än vad som framgick av resultatet, 

nämligen endast tre. Stationerna där materialhanteringen ska ske måste 

skyltas upp på varierande språk.  
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Orienteringsförmågan på arbetsplatsen kan förbättras genom utveckling av 

APD plan för att placera ut bodar, lager och containrar på mer strukturerat 

sätt (Lindhe 1996,s.73). Byggfel kan förhindras genom erfarenhetsväxling 

bland arbetarna och en modern och utvecklad arbetsplats ligger till grund för 

ökad motivering bland arbetena (Lindhe 1996,s.74).  

7.2.2 Storlek på projekten   

I resultatdelen framkommer det att storleken på bostadsprojekten påverkar 

materialspillet under produktionen. Statistiken på avfall till sorteringen visar 

att 99,4% avfall genererades från Kvillebäcken och 34,2% från Bankogatan. 

Anledningen till skillnaden beror på att bostadsprojektet Kvillebäcken är 

större där fyra huskroppar ska byggas istället för två på Bankogatan. Antalet 

lägenheter på Kvillebäcken är dessutom fler än antalet som ska byggas på 

Bankogatan.   

Det finns olika förutsättningar och krav som utgör grunden för uppkomsten 

av materialspill under produktionsskedet (Fredriksson & Höglund 

2012,s.12).  Analysen av projektets storlek är avgörande då det påvisar att ju 

mer material går till spillo desto mer avfall motsvarar det. Materialspillet 

ökar vid stora projekt då det behövs beställningen av mer material mängder 

som i sin tur lämnar ett större överskott jämfört med mindre projekt. Det 

visade det sig att linjära konstruktionslösningar genererade mer spill än 

vertikala på de olika projekten.(Construction waste estimation depending on 

urban planning in the design stage of residential buildings 2016) 

 Praktiskt sett är det problematiskt att inte beställa material med ett överskott 

för det kan upptäckas att materialen inte räcker och en ny beställning måste 

ske. Materialunderskott påverkar projektering och planeringsprocesserna 

och kan innebära att nya processer måste ske. Nya materialbeställningar 

måste genomföras på nytt som i sin tur påverkar tiden för byggnationen och 

ökar materialkostnader. Spillet är svårt att utesluta då projektets storlek har 

en avgörande roll. Dessutom påverkar äta arbeten materialspillet och det 

förekommer nästan alltid under produktionsfasen (Nordstrand 2007, s .200). 

En studie av 24 byggföretag i Australien visade att det mesta byggavfallet 

uppkom vid äta arbeten(Minimizing waste on constructions 2006). 

7.2.3 Utformning av projekten  

Planlösningarna på de olika bostadsprojekten Kvillebäcken och Bankogatan 

som illustreras i figur 18 och figur 19 visar skillnaden i utformning av 

bostadsprojekten. Kvillebäckens gestaltning är rektangulär däremot på 

Bankogatan är den mer vinklad, som visas i lägenhetssnitten 20 och 21. I 

mer vinklade hus bör materialspillet bli högre eftersom det är omöjligt att 

tillämpa måttanpassning på gips och mineralull i praktiken. När det gäller 
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uppsättning av fönster och dörrar brukar en marginal på 10-20 mm räknas 

vilket i sin tur kan öka materialspillet i mer vinklade projekt.  

Utformningen av byggnaden spelar en avgörande roll eftersom den har 

inflytande på hur stora materialvolymer ska anpassas i byggnader (Lindhe 

1996,s.54). Spillprocentsatserna på gips och mineralull visade ingen skillnad 

på materialspillet på de olika projekten. Avfallsstatistiken från både 

projekten ligger till grund för att kunna tolka resultaten på gips och 

mineralullspill. 

Statistiken på avfall från Kvillebäcken och Bankogatan visar olika 

sorteringskategorier. På Kvillebäcken råder det inte någon sortering på gips 

och mineralull och då hamnar materialen i avfall till sorteringskategorin. På 

bankogatan däremot sorteras gips som ett enskilt avfall men mineralull 

hamnar i kategorin avfall till sortering i samband med andra avfallstyper. På 

grund av skillnaden på sorteringen var det omöjligt att jämföra 

spillprocentsatserna på både projekten med avseende på materialen.  

Kategorin för avfall till sortering omfattar okända typer av material och 

saknar materialtypernas procentsatser. Resultatet kunde ha förklarats på ett 

bättre sätt om statistiken på materialen som ingick i respektive kategori 

fanns med i samband med procentuppdelningen för respektive materialtyp.  
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7.2.4 Materialtillgänglighet och logistik 

Materialhantering och transporterna till byggarbetsplatserna är viktiga poster 

som måste fungera på ett bra sätt för att minska ner materialspill. Både 

extern och intern logistik måste beaktas (Larsson 2008,s.16). På 

bostadsprojekten tillämpades Just in Time som innebär att leverera små 

kvantiteter på kortare tid(Boverket 2008, s.18). Detta fungerade på ett bra 

sätt men det förekom att vissa leveranser kom i fel tid och som bara lastades 

av på arbetsplatsen. Ytan på arbetsplatsen är begränsad vilket gör att 

materialen som behöver lagras måste istället flyttas till en mellanstation som 

ligger i närheten(Nordstrand 2007, s.160). 

För att förbättra hanteringen av materialen kan Lean Construction införas i 

samband med lagring av material(Svenskbyggtjänst 2009). En mellanstation 

kan utformas i närheten av arbetsplatserna så materialen lagras och är 

skyddade från stölder, oväder och skador(Nordstrand 2007, s.160). Om 

transporten är överfylld särskilt om materialen inte är emballerade så kan 

avlastningen av varorna hindras och skadorna uppkommer(Larsson m.fl 

2008, s.15). 

7.2.5 Planering av inköp 

Planering av inköp och leveranser påvisade att projektering och 

planeringsskeden är avgörande för att en del material förblir oanvända och 

övergår till spillo (Lindhe 1996,s.52-53). Det visar sig i resultatet att 

inköpskedet av material påverkar den externa logistiken till arbetsplatsen. 

Även en BAS- P och BAS-U måste utses för att få en bra samordning av 

transporter och material samt arbetsmiljö på byggarbetsplatsen(AFS 1999). 

Företaget bör lägga upp en plan hur materialen ska emballeras och hur stora 

kvantiteter som ska lastas in i transporten. Tuve Bygg bör ställa högre krav 

på fabrikerna att lasta materialen mer varsamt och begära att rätt mängder 

finns in transporterna när de anländer till byggarbetsplatsen för att motverka 

driftavbrottstid. 

7.2.6 Storlek på arbetsplatserna 

Med hjälp av Lindhe(1996,s.57-58) och resultat från intervjuerna visas att 

arbetsplatsernas storlek är avgörande på hur materialen hanteras internt. I sin 

tur försvårar den trånga ytan att skaffa utrymme för mer containrar till avfall 

vilket innebär att arbetsplatsytan bör öka så att det återstår utrymme för fler 

containrar. Särskilt när det råder utförandeentreprenader och partnering 

samarbete på byggprojekt så ställs det högre krav på kommunikationen 

fungerar mellan de olika entreprenörerna(Nyström 2005, s.7).   
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När Lean Construction har införts på företaget och börjar tillämpas ökar 

arbetsplatsytan och flera containrar kan struktureras upp vilket underlättar 

sorteringen av avfall som genereras från spillmaterial. 
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8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Fallstudien för de två bostadsprojekten har tillsammans med intervjuerna, 

kalkylerna, avfallsmaterialet och litteraturundersökningar gjort det möjligt 

att ge svar på frågeställningarna. Intervjuerna med platscheferna och 

arbetscheferna var givande och gav varierande svar. Förutom detta 

inbringades att materialspill är ett komplext område enligt det tillfrågande 

och frågan är vad detta kan bero på? Det kan vara att det är svårt att skilja på 

materialspill och avfall men även att förmedla ut vad materialspill innefattar 

under intervjutillfällena på företaget. Av allt att döma beror detta på att det 

visade sig vara ett samband mellan materialspill och avfall. Vidare så 

framkom det att det nämns mer om avfall än materialspill då de är mindre 

preciserat ute på byggarbetsplatserna. Fortsättningsvis så har företaget ingen 

metod bearbeta spillet på vilket förklarar de mångsidiga svaren hur det 

fungerar ute på arbetsplatserna. Dessutom så hade intervjuerna kunnat 

planeras på ett lämpligare sätt genom att information på förhand skulle tagits 

fram kring ämnet. Detta för att underlätta för svaren för det tillfrågande och 

förståelsen kring ämnet. 

En fördel med intervjuerna med de två platscheferna på respektive projekt är 

att informationen samlades in från olika perspektiv. Dessutom att 

platscheferna har olika erfarenheter och bakgrund inom byggbranschen. 

Platschefen på Kvillebäcken är snickare från början och har kanske ett mer 

konservativt tänkande kring hur byggbranschen ska bli mer lönsam. Vidare 

så kommer Platschefen på Bankogatan direkt från skolan och har mer 

motivation och nytänkande inför förbättringar inom materialspill. 

Motiveringen att komma till rätta med materialspillet kändes mer betydande 

på Bankogatan än på Kvillebäcken. 

För att komma till rätta med materialspill på bostadsprojekten gav 

litteraturstudierna information om lösningar som kan tillämpas på företaget. 

Problemet är att klarlägga skillnaden mellan teori och hur det fungerar i 

verkligheten. I teorin belyser författaren materialspill mer djupgående samt 

orimliga lösningar som inte går att koppla till praktiken. I verkligheten 

fokuseras det mer på lönsamhet men också att det ska byggas i högre takt. 

Detta kan bero på att konkurrensen har ökat i dagens byggbransch och att 

det är ett stort spel med pengar. Volymmätningar ute på plats hade varit 

intressant att undersöka för att se om det skiljer sig från kalkylunderlagen. 

Det var dock svårt att tolka kalkylunderlagen avseende på nettomängd och 

driftmängd eftersom tabellerna var otydliga samt saknade huvudrubriker. 

Framgångsrikt samarbete och återkoppling med projektchefen på företaget 

om innebörden av kalkylerna gjorde att uppgiften underlättades. 

Undersökningen hade blivit mer komplett om intervjuer utförts även på 

underentreprenörerna. Underentreprenörernas synvinkel på hur konsekvent 



51 

Salame & Valencuk 

materialhanteringen sker i förhållande till avfallshanteringen hade förenklat 

helheten på undersökningen. Även fördelningen mellan hur många svenska 

samt internationella underentreprenörer det rör sig om på varje enskilt 

projekt hade förbättrat undersökningens helhet. Underlaget från intervjuerna 

upplevs realistiska från platscheferna dock så hade information från olika 

arbetsledare varit att föredra då de hade bekräftat orsakerna bakom 

materialspill. Vidare hade underlag på hur ofta det sker logistiktransporter 

med byggmaterial till arbetsplatsen samt hur lång tid dessa tar hade varit en 

extra komponent i undersökningen. Antalet defekta byggmaterial hade också 

varit intressant att observera vid leveranser för att uppfatta hur stor inverkan 

det har på materialspillet. För övrigt hade underlag på stölder varit 

intresseväckande att ha med i studien om det förekommer på arbetsplatsen 

samt hur mycket det påverkar materialspillet. 

Eftersom det råder högt tryck på byggentreprenader i Sverige så blev 

objektvalet bostäder i nyproduktion. Detta för att få en helhetssyn på 

materialspillets påverkan vid effektivisering av bostadsproduktionen. 

Fortsättningsvis hade det varit givande att undersöka tillbyggnadsprojekt 

med avseende på materialspill för att se om det finns koppling mellan 

nyproduktion och tillbyggnadsproduktion. Vidare också om det finns någon 

avvikelse på materialspill mellan olika typer av projekt. Dessutom vilken 

effekt olika konstruktionslösningar på bostadsprojekten har på 

materialspillet. 

Studien har gjorts i Göteborg vilket är en bra bit från Växjö. Detta påverkade 

effektiviseringen under arbetsgången på grund av det långa avståndet.  

8.2 Resultatdiskussion 

Högkonjuturen och brist på svenska yrkesarbetare leder till expansion av den 

internationella arbetskraften. Detta är en av orsakerna till uppkomsten av 

ökat materialspill. Till följd av språkbristen uppstår det 

kommunikationsproblem mellan företagets aktörer och internationella 

underentreprenörer.   

Ytterliggare orsaker som ökar materialspillet under produktionsfasen 

innefattar projektets storlek, utformning, fellagring och transport av material 

som ökar riskerna för skador. Även Arbetsplatsytans storlek har en 

avgörande roll för hanteringen av materialspill på byggarbetsplatserna. 

Att byggprocessen är en omfattande process och att konkurrensen på 

byggentreprenader är stor råder det ingen tvekan om. Vidare att 

materialspillet påverkar företagets ekonomi, logistik och effektivitet är något 

som man måste komma till rätta med. Fortsättningsvis är kommunikationen 

av en stor betydelse för förbättrad hantering av materialspill samt att 

påverkan av internationalisering av underentreprenörer var något som 

framkom vid undersökningen. Även entreprenadformerna är en faktor som 
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kan påverka materialhanteringen. Då det råder utförandeentreprenad är alla 

beroende av varandra och kommunikationen är något som måste fungera. 

Dessförinnan nämndes att byggarbetsplatserna inte räcker till för att få en 

praktiskt materialhanteringen vilket leder till konflikter mellan de olika 

entreprenörerna. Dessa störningar i produktionen kostar både tid och pengar 

och detta måste lösas. Ett förslag kan vara att göra en så kallad ”fråga och 

svar” där man ställer frågan om det finns möjlighet att avvika från det som 

står i bygghandlingar eftersom det inte fungerar i praktiken. Detta sätt kan 

minimera materialspillet om en lösning uppstår under produktionsfasen.  

Byggbranschen är beroende av vädergudarna och står stilla då vädret inte 

tillåter byggnation. Naturligtvis beror detta på vilken typ av byggnadsdel 

som ska utföras och hur fuktkänsliga materialen är som skall byggas in i 

konstruktionen. Även lång värmebölja kan försvåra hanteringen av 

materialspill i produktionsfasen. Vid högsommarvärme blir det betydligt 

mer ansträngande för yrkesarbetarna att utföra sitt arbete samt att vissa 

material är värmekänsliga vid höga temperaturer. Därför gäller det att 

projektörer redan i projekteringsskedet beställer material som klarar av de 

förutsättningar som kan uppkomma av väder. Det gäller att hitta en 

balansgång mellan material kvalitet och ekonomisk synvinkel för att få en 

bra flödeström i produktionen.   

Under arbetets gång framkom det att kunskapen om vad materialspill 

egentligen är och hur det skall behandlas är svag ute bland 

underentreprenörerna. Dessutom att det är svårt att separera avfall och spill 

från varandra. Motiveringen måste förbättras att vilja beakta materialspill för 

att kunna använda förslag som har tagits fram i den här rapporten. 

8.2.1 Omfattning av materialspill i bostadsprojekten       

Resultatet på avfallsstatistik tyder på att storleken på projektet är avgörande 

för hur stora avfallsvolymer det genereras från bostadsprojekten. Påverkan 

av projektets omfattning för att reducera materialspill är orimlig på grund av 

att beställaren bestämmer hur stort projektet ska vara. Byggnaders 

utformning och konstruktion är en avgörande roll för mängden av 

materialspill. För övrigt hade undersökningens relevans ökat vid bearbetning 

av materialspillets totala mängd vid bostadsprojekten. Vidare var detta inte 

möjligt eftersom det hade fodras betydligt högre närvaro på de olika 

bostadsprojekten för att åstadkomma den totala mängden.    

Fortsättningsvis visas det i resultatet att spilltalen var identiska på de båda 

bostadsprojekten.  Förklaringen ligger i rutinmässiga påslag som medräknas 

på nettomängden och driftmängden. Dessutom försvårar detta 

identifieringen av den relativa mängden det vill säga hur mycket av 

materialen som byggdes in i byggnaden samt hur mycket som övergår till 

avfall på de två bostadsprojekten. 
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Det var svårt att hitta samband mellan spilltalen och avfallen på materialen 

vilket försvårade jämförelsen mellan de två bostadsprojekten. Tydligare 

struktur på sortering på avfall med avseende på materialtyper är att föredra 

på de olika arbetsplatserna. Detta för att få en mer övergripande blick på 

vilka kvantiteter av materialspill som förkommer i bostadsproduktionen.         

Ytterligare en faktor som hindrar måttanpassning på gips är att känsligt 

material kan lätt bli sprött och skadat om det bearbetas flera gånger. 

Skärning av gipsskivor måste ske på plats då skivorna monteras. 

Måttanpassning på mineralull är också omöjlig då en marginal på tio till 

tjugo mm medräknas mellan reglarna. Teoretiskt sätt kan beställning med 

måttanpassning fylla en funktion men rent praktiskt påvisar resultaten att det 

inte är genomförbart. 

8.2.2 Orsaker och åtgärder bakom materialspill i bostadsproduktionen 

I undersökningens resultat framkommer det att satsningen på internationella 

underentreprenörer försvårar kommunikationen på byggarbetsplatserna som 

kan leda till ökat materialspill. Dock så visade det sig att de internationella 

underentreprenörerna har större framåtanda när det gäller att arbeta än de 

svenska underentreprenörerna Att flerspråkigheten på bostadsprojekten är en 

faktor som kan knytas till materialspillet kan inte uteslutas men det finns 

relativt enkla lösningar för att komma till rätta med detta.  

 

Städning och undanröjning var mindre bra vid olika moment i 

bostadsproduktionen och hur ska man komma till rätta med detta? 

Förmodligen är den bästa lösningen att belöna underentreprenörerna med en 

del av avfallsbudgeten för att öka motiveringen till att göra ett korrekt arbete 

från början. Straffavgifter i form av böter eller behålla pengar är ingen bra 

lösning. Förbättring av samspelet mellan aktörerna kommer öka både 

stabilitet, förtroende och även kvaliteten på bostadsprojekten.  

 

Redan under projekteringsskedet väljer beställaren den önskade 

utformningen på byggnaden vilket resulterar i att måttanpassning med 

standardmått inte kan tillämpas. Beslut om hur materialspill ska hanteras 

måste ses över tidigt skede i byggprocessen nämligen redan i inköpsskedet 

av material för att öka produktionskapaciteten. Det gäller att mängda rätt 

från början i projekteringsskedet och sedan tänka på materialhanteringen av 

kvantiteterna.  

 

I nuläget sker transport av gips och mineralull till bostadsprojekten på 

kvällarna då trycket av trafiken mindre och färre arbetare befinner sig på 

arbetsplatsen. Rörande resultatet fokuserar man på att sänka 

transportkostnaderna genom att överfylla transporterna så mycket som 

möjligt. Troligtvis tillämpas detta för att minska utsläpp som påverkar 

miljön men samtidigt ökar risken för defekter på materialen i transporterna 
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vilket ökar materialspill. Ytterligare något att ta hänsyn till är att inordna 

materialresurser till varje lägenhetstyp för att minska bearbetningen av 

material i flera steg. 

8.2.3 Internationaliseringens påverkan på svenska byggarbetsplatser 

Uppförande av byggentreprenader expanderar och för att hinna prestera 

entreprenader med hög kvalitet samt på ett effektivt sätt krävs det mer 

manskap. Internationaliseringen av arbetskraft får en allt mer betydande roll 

men frågan är hur svenska byggarbetsplatser påverkas av detta på lång sikt? 

Avvikelser och hinder är en svårighet som alltid förekommer på 

byggentreprenader där samordningen på arbetsplatsen måste skötas på ett 

bra sätt. Arbetsbeskrivningar är endast framtagna på svenska som beskriver 

hur arbetsplatsen ska fungera. Förmodligen skrivs arbetsbeskrivningarna 

under av den internationella arbetskraften som inte har tagit del av 

innehållet. Detta påverkar hanteringen av materialspill och arbetarnas egen 

säkerhet. Vidare omkommer folk på byggarbetsplatserna och därför måste 

byggbranschen sträva efter en förbättring för att motverka detta. 

Förbättringar kan införas genom att införa skyddsrond där säkerheten internt 

på byggarbetsplatsen kontrolleras veckovis.   

Högkonjunkturen som råder på svenska byggarbetsplatser kommer 

förmodligen att öka i framtiden och likaså internationaliseringen av 

arbetskraft. Internationaliseringen kommer i framtiden lyfta byggbranschen 

genom att internt utbilda internationella snickare till arbetsledare som har 

potential. På detta sätt kommer arbetslagen fungera på ett bättre samt att den 

internationella arbetskraften blir mer motiverad till att göra rätt från början. 

Att kunskapen varierar mellan olika internationella arbetare är det ingen 

tvekan om och därför gäller det att projektledningen placerar rätt personer på 

områden som individen behärskar. Fortsättningsvis kan de konstateras att 

det är skillnader i löner mellan internationell arbetskraft jämfört med svensk 

och det kommer förmodligen alltid vara så i framtiden. Dock bör 

byggbranschen vara beredd på att den internationella arbetskraften blir allt 

bättre och att även dem är medvetna att konkurrensen är stor inom 

byggande. Förmodligen kommer detta inbringa att arbetskraften kommer 

ställa höga krav på mer lön eller till och med strejk. Detta skulle innebära 

driftavbrott på arbetsplatserna och leda till förluster för byggföretagen.    
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9. Slutsatser och rekommendationer 

Genom fallstudien på det två relaterade bostadsprojekten kan det konstateras 

att förekomsten av olika material är svår att identifiera. Troligtvis beror detta 

på separeringen mellan avfall och materialspill är svårt att uppnå. Någon 

specifik sortering på gips och mineralull förkommer inte. Vidare är det inte 

möjligt att minska spillet till noll då måttanpassning inte fungerar i 

praktiken. Fortsättningsvis måste motivationen på Tuve Bygg om 

materialspill ökas. Detta är möjligt att tillämpa med ökat samarbete bland 

underentreprenörerna och yrkesarbetarna. Informationsöverföring vad 

materialspill omfattar är en process som måste förtydligas ute på 

arbetsplatserna bland yrkesarbetarna. Att ständigt försöka förmedla ut 

arbetsmomenten med bra struktur och kvalitet minimerar risken för 

ekonomiska kostnader. Detta är möjligt att tillämpa genom framtagning av 

ett arbetsformulär på olika språk om vilka rutinsmässiga aktiviteter företaget 

sysslar med dagligen. Arbetsformuläret ska även innehålla instruktioner om 

hur arbetarna kan hantera spillet. 

Genom att satsa på flerspråkiga arbetsledare på företaget förbättras 

kommunikationen mellan aktörerna och de internationella arbetarna och 

även anställning av ungt folk som pratar engelska är en fördel som också 

kan effektivisera arbetet. 

Arbetsplatsen måste omstruktureras så att arbetet ska gå fortare och 

orienteringen bland arbetarna underlättas. För att uppnå detta måste 

containrarna skyltas på olika språk så att arbetarna ska veta var olika 

material ska slängs. För att öka motivationen hos underentreprenörerna och 

arbetarna måste både parterna belönas med en del av avfallsbudgeten så att 

de känner sig delaktiga i arbetet. 

Materialspillet påverkar inte bara beställaren utan även också miljön på 

grund av onödiga logistiktransporter. Transporterna bidrar till ökat slitage på 

vägar och utsläpp av koldioxid och andra giftiga ämnen. 

Införa utbildning på säkra lyft så avlastning av material från transporter men 

också upp på tak sker på ett säkert sätt.   

Lösningar för att komma till rätta med spillet är tillämpning av Just in Time 

men också Lean som bygger på mellanstationer i närheten av arbetsplatsen. 

Dessutom en vidarutveckling av en APD-plan på alla arbetsplatser borde ske 

så att arbetsplatsytan ökar. 
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Bilaga D: Intervju med Camilla Lindström, kvalitéts och miljö ansvarig på 

Tuve-Bygg AB. 

Bilaga E: Intervju med Magnus Nyström, Projektchef på Tuve-Bygg AB. 

Bilaga F: Avfallsstatistik på bostadsprojektet Kvillebäcken från företaget 

Renova AB. 

Bilaga G: Avfallsstatistik på bostadsprojektet Bankogatan från företaget 

Renova AB. 

 

 



Bilaga A: sid1: (1) 

Lydia Salame, Michael Valencuk 

Bilaga A: Intervju med Dime Usinovski, Arbetschef på 

Tuve-Bygg AB. 

1. Vad har du för bakgrund? 

2. Vilka material förekommer mest i bostadsproduktionen? 

3. Vilka material enligt dig spills mest på Kvillebäcken och Bankkogatan? 

4. Hur mycket tror du att man i % skulle kunna minska ner spillmaterialen? 

5. Tillämpar ni några metoder såsom Just in Time i företaget? 

6. Påverkar det prefabricerade delarna spillmaterialet? 

7. Händer det att materialen blir trasiga under transporten? 

8. Levereras materialen för tidigt eller för sent? 

9. Hur tycker du att underentreprenörerna hanterar spillmaterialet? 

10. Påverkar språkfärdigheter på personal hos ledningen materialspillet? 

11. Vad anser du är det största felet till att materialspill uppkommer? 

12. Brukar det beställs material med avseende på måttanpassning? 

13. Sorteras avfallet på bostadsprojekten? 

14. Hur utnyttjas materialen som hamnar till avfall? 

15. Vad är det för typ av konstruktion på respektive bostadsprojekt? 

16. Vilken entreprenadform används på respektive bostadsprojekt? 

17. Tycker du att dagens högkonjunktur påverkar materialspillet? 

18. Vad kostar bostadsprojekten totalt?



Bilaga B: sid 1: (1) 

Lydia Salame, Michael Valencuk 

Bilaga B: Intervju med Torbjörn Nilsson, Platschef på 

Kvillebäcken. 

1. Vad har du för bakgrund? 

2. Vilka material förekommer mest i bostadsproduktionen? 

3. Vilka material enligt dig spills mest på Kvillebäcken och Bankkogatan? 

4. Hur mycket tror du att man i % skulle kunna minska ner spillmaterialen? 

5. Tillämpar ni några metoder såsom Just in Time i företaget? 

6. Påverkar det prefabricerade delarna spillmaterialet? 

7. Händer det att materialen blir trasiga under transporten? 

8. Levereras materialen för tidigt eller för sent? 

9. Hur tycker du att underentreprenörerna hanterar spillmaterialet? 

10. Påverkar språkfärdigheter på personal hos ledningen materialspillet? 

11. Vad anser du är det största felet till att materialspill uppkommer? 

12. Brukar det beställs material med avseende på måttanpassning? 

13. Sorteras avfallet på bostadsprojekten? 

14. Hur utnyttjas materialen som hamnar till avfall? 

15. Vad är det för typ av konstruktion på respektive bostadsprojekt? 

16. Vilken entreprenadform används på respektive bostadsprojekt? 

17. Tycker du att dagens högkonjunktur påverkar materialspillet? 

18. Vad kostar bostadsprojekten totalt?



Bilaga C: sid 1: (1) 

Lydia Salame, Michael Valencuk 

Bilaga C: Intervju med Erik Linder, Platschef på 

Bankogatan. 

1. Vad har du för bakgrund? 

2. Vilka material förekommer mest i bostadsproduktionen? 

3. Vilka material enligt dig spills mest på Kvillebäcken och Bankkogatan? 

4. Hur mycket tror du att man i % skulle kunna minska ner spillmaterialen? 

5. Tillämpar ni några metoder såsom Just in Time i företaget? 

6. Påverkar det prefabricerade delarna spillmaterialet? 

7. Händer det att materialen blir trasiga under transporten? 

8. Levereras materialen för tidigt eller för sent? 

9. Hur tycker du att underentreprenörerna hanterar spillmaterialet? 

10. Påverkar språkfärdigheter på personal hos ledningen materialspillet? 

11. Vad anser du är det största felet till att materialspill uppkommer? 

12. Brukar det beställs material med avseende på måttanpassning? 

13. Sorteras avfallet på bostadsprojekten? 

14. Hur utnyttjas materialen som hamnar till avfall? 

15. Vad är det för typ av konstruktion på respektive bostadsprojekt? 

16. Vilken entreprenadform används på respektive bostadsprojekt? 

17. Tycker du att dagens högkonjunktur påverkar materialspillet? 

18. Vad kostar bostadsprojekten totalt?



Bilaga D: sid1: (1) 

Lydia Salame, Michael Valencuk 

Bilaga D: Intervju med Camilla Lindström, kvalitéts och 

miljö ansvarig på Tuve-Bygg AB. 

1. Vad har du för bakgrund? 

2. Vilka material förekommer mest i bostadsproduktionen? 

3. Vilka material enligt dig spills mest på Kvillebäcken och Bankkogatan? 

4. Hur mycket tror du att man i % skulle kunna minska ner spillmaterialen? 

5. Tillämpar ni några metoder såsom Just in Time i företaget? 

6. Påverkar det prefabricerade delarna spillmaterialet? 

7. Händer det att materialen blir trasiga under transporten? 

8. Levereras materialen för tidigt eller för sent? 

9. Hur tycker du att underentreprenörerna hanterar spillmaterialet? 

10. Påverkar språkfärdigheter på personal hos ledningen materialspillet? 

11. Vad anser du är det största felet till att materialspill uppkommer? 

12. Brukar det beställs material med avseende på måttanpassning? 

13. Sorteras avfallet på bostadsprojekten? 

14. Hur utnyttjas materialen som hamnar till avfall? 

15. Vad är det för typ av konstruktion på respektive bostadsprojekt? 

16. Vilken entreprenadform används på respektive bostadsprojekt? 

17. Tycker du att dagens högkonjunktur påverkar materialspillet? 

18. Vad kostar bostadsprojekten totalt? 



Bilaga E: sid1: (1) 

Lydia Salame, Michael Valencuk 

Bilaga E: Intervju med Magnus Nyström, Projektchef på 

Tuve-Bygg AB. 

1. Vad har du för bakgrund? 

2. Vilka material förekommer mest i bostadsproduktionen? 

3. Vilka material enligt dig spills mest på Kvillebäcken och Bankkogatan? 

4. Hur mycket tror du att man i % skulle kunna minska ner spillmaterialen? 

5. Tillämpar ni några metoder såsom Just in Time i företaget? 

6. Påverkar det prefabricerade delarna spillmaterialet? 

7. Händer det att materialen blir trasiga under transporten? 

8. Levereras materialen för tidigt eller för sent? 

9. Hur tycker du att underentreprenörerna hanterar spillmaterialet? 

10. Påverkar språkfärdigheter på personal hos ledningen materialspillet? 

11. Vad anser du är det största felet till att materialspill uppkommer? 

12. Brukar det beställs material med avseende på måttanpassning? 

13. Sorteras avfallet på bostadsprojekten? 

14. Hur utnyttjas materialen som hamnar till avfall? 

15. Vad är det för typ av konstruktion på respektive bostadsprojekt? 

16. Vilken entreprenadform används på respektive bostadsprojekt? 

17. Tycker du att dagens högkonjunktur påverkar materialspillet? 

18. Vad kostar bostadsprojekten totalt? 



Bilaga F: sid1: (1) 

Lydia Salame, Michael Valencuk 

Bilaga F: Avfallsstatistik på bostadsprojektet Kvillebäcken 

från företaget Renova AB. 

 



Bilaga G: sid1: (1) 

Lydia Salame, Michael Valencuk 

Bilaga G: Avfallsstatistik på bostadsprojektet Bankogatan 

från företaget Renova AB. 
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