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Nationella avfallsmål

Källa: Naturvårdsverket, Avfall i Sverige 2016

Presentatör
Presentationsanteckningar
Byggsektorn skapar en tredje del av allt avfall i Sverige



EU:s mål för bygg och rivningsavfall

Ökad resurshushållning i byggsektorn

Wiklunds slutsats 

> 70%
2020

Återanvändning och materialåtervinning 
(exkl. energiutvinning)

Naturvårdsverkets bedömning är att Sverige sannolikt redan uppnår 
återvinningsgraden för bygg- och rivningsavfall på minst 70 %

2016

Flertalet projekt inom nyproduktion har fortfarande inte nått upp 
till målet. 

Vi vet att det är fullt möjligt att klara målet i ett enskilt projekt.

Återvinningsmål



Byggindustrin har idag fokus högre upp på avfallstrappan 

Deponering

Energiutvinning

Materialåtervinning

Återanvändning

Förebygga avfall



Avgörande faktorer för ökad materialåtervinning

• Materialhygien = rena fraktioner, avfall behöver sorteras ut 
vid källan

• Tillgång till information om innehåll

• En marknad för återvunna material

• Jämnt materialflöde

Presentatör
Presentationsanteckningar
Flera produkter och material återvinns.Rena materialflöden. Kvalitetskrav.Information om varors innehåll av hälso- och miljöfarliga ämnen behöver finnas tillgänglig för alla aktörer under hela livscykeln, inklusive avfallsledet.Materialåtervinning kan försvåras eller hindras av att särskilt farliga ämnen använts i vissa material eller varuslag.Materialåtervinning förutsätter efterfrågan.



Mängd avfall som deponeras

Källa: Naturvårdsverket, Svensk Avfallshantering 2018

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det avfall som inte kan återvinnas läggs på deponi, det vi brukar kalla soptippar.Vid avfallsanläggningar som lämnar uppgifter till Avfall Web deponerades totalt 2 117 300 ton år 2017, en ökning med 134 000 ton jämfört med året innan. På enskilda anläggningar kan dock den totala mängden deponerat avfall variera kraftigt från år till år beroende på ett varierande behov av att deponera askor och förorenade massor.Deponerade mängder har minskat mycket. Antalet deponier har minskat kraftigt.Huvuddelen av de deponier som avslutades som en följd av strängare bestämmelserna för deponering som infördes 2008 kommer att sluttäckas fram till år 2030.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Materialtillverkarna har börjat blanda materialslag i sina produkter.De har hittat en mixer…



Trä + Mineraliska massor

• Fibercementskivor – många olika 
fabrikat och produkter

• Träullit

Presentatör
Presentationsanteckningar
Träullit/FibercementskivorCementbunden träullTroldtekt Cement 50%, träull 47%, vattenglas (natriumsilikat), silikatfärgCetrisTräfiber 63%, cement 25%, vattenglas (natriumsilikat)Aquapanel Indoor/Outdoor (Knauf Danogips)Cement, fyllmedel, mineralfiber, glasfiberCembrit Multi Force / Cementmood (Cembrit)Inert 85 %, cellulosafiber 8-12 %Ceminwood (Promonord)Cement 73 %, trä 19 %



Gips + Mineraliska massor

• Cementbaserade gipsskivor

• Alla gipstillverkare producerar 
dessa produkter

Cementbaserad skiva utskuren i 
kundanpassade specialmått. 

Skivan är lämplig i extra fuktiga miljöer 
eftersom skivan har hög fuktresistens.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Cementbaserade gipsskivorInnehåller gips och cementAlla gipstillverkare producerar cementbaserade gipsskivor



Gips + Trä

• Fibergips

• Alla gipstillverkare producerar 
dessa produkter

Skivan kan monteras som innerväggsskiva 
där den ersätter två lager av andra skivor.

Prestandan i väggen i form av ljud, brand och 
skruvhållfasthet uppnås med bara en skiva.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Skivan är universal och kan användas i hela huset där skivor skall monteras. Innerväggar, våtrumsväggar, golvkonstruktioner och tak. De naturliga råvarorna som består av 80% gips och 20% pappersfiber blandas med vatten och pressas under högt tryck till en homogen byggskiva utan tillsättning av bindemedel. Resultatet är en stark, robust och skruvfast gipsskiva, som med endast ett skivlager ersätter traditionella tvålagerslösningar. 



Produkter sammansatta av olika materialslag

Exempel:

• PP-rör m isolering =  PP-plast + Aluminium

• Alupex =  PE-plast + Aluminium

• PEX-rör =  PE-plast med förnätning (kräver högre 
temperatur för smältning

• Fiberkabel =  Plast + Glasfiber

Ohållbara produkter,  varken 
tekniskt eller ekonomiskt 

möjligt att separera de olika 
materialslagen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Cementbaserade gipsskivorInnehåller gips och cementAlla gipstillverkare producerar cementbaserade gipsskivor



Ytterligare exempel:

• Fasadplattor tegel =  Mineraliska 
massor + Metall

• Sandwichelement =  Mineraliska 
massor + Metall + Gips + Mineralull

• Gröna tak/Gräs- och sedumtak  
=  Vegetation + Jord + Textil-/gummiduk

Produkter sammansatta av olika materialslag



Otydliga deklarationer
• Bristfällig information om innehåll

─ Ämnen/material

• Avfallshantering
─ Motstridiga uppgifter och rekommendationer 
─ Fel EWC koder
─ ”Avfallshantera enligt lokala föreskrifter. Återvinning är 

att föredra framför deponering eller förbränning”

Presentatör
Presentationsanteckningar
Skillnader mellan byggvarudeklaration och säkerhetsdatablad.Tillverkare kan uppge olika uppgifter för en och samma produkt



Förbättringsmöjligheter för att uppnå 
cirkulär ekonomi 

• Att hushålla med resurser och minimera avfallet

• Cirkulära materialval
─ Livscykelanalys LCA

─ Produktdesign, möjliga att demontera och återvinna

─ Prioritera återvunna material och produkter

Ökad samverkan mellan 
aktörer i hela livscykeln

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ställ krav på materialtillverkare och leverantörer – cirkulär ekonomi



Tillsammans kan vi bidra till
hållbar utveckling

TACK!
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