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Abstract 

 

According to recent statistics the construction industry is responsible for the largest waste 

discharges of both dangerous and non-dangerous waste, when disregarding the "non-

dangerous" amount of granite waste produced by the mining industry and the waste 

produced by the pulp and paper industry. Preventive work within waste management is an 

ongoing practice so to be able to reduce negative environmental effects. One of the most 

common actions for the companies to take is to separate the different kinds of waste from 

one another at the construction site. Although by working with the problem in earlier 

stages of the process a large amount of the waste could already have been reduced. 

 

Companies in the construction business that are actively working to decrease 

environmental impact in their operations often use an EMS (Environmental Management 

System). By using environmental management as method the company can manage their 

environmental work so that actions can be taken where they are needed the most. It may 

though be difficult to adapt the tool for a project-oriented organization such as a 

construction project. Which effect the environmental work will have does not depend on 

the fact that the company uses EMS, it depends on how they use it.   

 

ICA Real-estate Sweden AB is about to have a new "ICA Kvantum" store built in Avesta, 

the company has chosen to use an EMS in their environmental work in order to reduce 

their environmental impact. ICA Real-estate’s environmental review showed that a 

considerable environmental aspect was waste management in new constructions and 

rebuilding’s and as a result they have a new environmental goal for the year 2010. The 

goal was that they would conduct a pilot project within waste management which is 

currently realized through the construction of the ICA Kvantum store in Avesta. In order 

to specify how the environmental work should be done in the project and which 

environmental demands that have been demanded ICA Real-estates has established an 

environmental program that the entrepreneurs have received and will abide by.  

 

Based on the notion from ICA Real-estate concerning the fact that the contractor’s should 

have high-quality environmental work the company ByggPartner i Dalarna AB was 

granted the entire contract for the new ICA Kvantum store. ByggPartner also have their 

own agenda and goals for waste management in the project and are working towards 

fulfilling them through coordination and planning. The results presented from the 

investigation that have been done in this report shows that both companies has got many 
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good factors in their environmental work but compared to contemporary research in the 

area there are still things that could be improved so that the environmental work will be 

even more successful.  

 

Keywords: ICA Fastigheter Sverige AB, ByggPartner i Dalarna AB, grocery store, 

review of environmental work, construction project, responsibility distribution, 

construction waste, EMS; Environmental Management System 
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Sammanfattning 

 

Enligt statistik bidrar byggsektorn med mest farligt och icke-farligt avfall i Sverige, 

bortsett från ”ofarligt” gråberg från gruvindustrin och avfall från massa- och 

pappersindustrin. Det arbetas förebyggande med avfallshantering inom sektorn för att 

minska den negativa miljöpåverkan avfall utgör. Den vanligaste åtgärden företag utför är 

att källsortera på byggarbetsplatsen men en stor mängd av avfallet kan reduceras genom 

att arbeta med problemet i byggprocessens tidigare skeden. 

 

Majoriteten av företag inom byggbranschen som arbetar med att minska 

miljöbelastningen använder ett miljöledningssystem. Miljöledning är en metod där 

företagets miljöarbete styrs så åtgärder utförs där de är mest behövliga. En svårighet som 

finns inom branschen är att anpassa verktyget till projektorienterade organisationer som 

ett byggprojekt. Vilket resultat miljöarbetet får beror på hur företaget använder 

miljöledningssystemet inte att de använder verktyget. 

 

ICA Fastigheter Sverige AB skall låta uppföra en ICA Kvantumbutik i Avesta. Företaget 

använder ett miljöledningssystem i arbetet med minskning av verksamhetens 

miljöbelastning. ICA Fastigheters miljöutredning visade att en betydande miljöaspekt är 

avfallshantering vid nyproduktion och ombyggnader, därför sattes ett miljömål upp för 

2010. Målet är att bedriva ett pilotprojekt inom avfallshantering vilket nu realiseras 

genom uppförandet av en ICA Kvantumbutik i Avesta. För att specificera hur 

miljöarbetet skall gå till i projektet och vilka miljökrav som ställs har ICA Fastigheter 

upprättat ett miljöprogram som entreprenören skall följa. 

 

Baserat på att entreprenören skall ha ett bra miljöarbete inom företaget erhöll 

ByggPartner i Dalarna AB totalentreprenaden för ICA Kvantumbutiken. ByggPartner har 

satt upp egna mål angående avfallshanteringen i projektet. Genom samordning och 

planering arbetar företaget för att uppnå dessa mål samt ICA Fastigheters krav. Resultatet 

av företagens miljöarbete som beskrivs i rapporten visar att båda företagen har flera bra 

faktorer i sitt miljöarbete. Jämfört mot forskning inom området finns det delar inom 

miljöarbetet hos ICA Fastigheter och ByggPartner som har förbättringspotential.         

 

Nyckelord: ICA Fastigheter Sverige AB, ByggPartner i Dalarna AB, livsmedelsbutik, 

granskning av miljöarbete, byggprojekt, ansvarsfördelning, byggavfall, 

miljöledningssystem 
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Förord 

 

Detta examensarbete är avslutningen på vår byggnadsingenjörsutbildning vid Högskolan i 

Gävle. Utbildningens miljöinriktning har under dessa tre år stärkt vårt redan utvecklade 

intresse av att förstå och förbättra dagens miljösituation, ett intresse som vi hoppas kan 

spegla sig i detta arbete. 

 

Vi vill först och främst tacka Byggpartner i Dalarna AB och speciellt vår externa 

handledare Jonas Andersson, som har varit mån om att vi varit insatta i projektet och är 

den som tillhandahållit oss med dokument, kontakter och svarat på frågor. 

 

Vi vill även tacka ICA Fastigheter Sverige AB som även de varit mycket hjälpsamma 

genom att dela med sig av hur deras verksamhet bedrivs och ställa upp på intervjuer. 

Speciellt tack till Hans Hedin. 

 

Ett stort tack riktas till vår interna handledare Ola Norrman Eriksson för all hjälp och det 

tålamod som visats. Till sist vill vi också passa på att tacka Rose-Marie Löf för den 

kunskap inom miljöstyrning som vi fått erhålla. 

 

Utöver ovanstående personer är det en rad andra som gjort detta examensarbete möjligt 

och därför också förtjänar ett stort tack! 

 

Gävle, oktober 2010 

 

Anna Othén & Sofie Persson 
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Begreppsdefinitioner 

SMED:  Svenska MiljöEmissionsData 

 

Intern  Företaget återinför avfall i processen och återvinner därmed avfallet  

återvinning:  

 

Fast avfall: Avfall i fast form, ej gas eller vätskeform 

 

Selektiv Byggnaden plockas ned bitvis och materialet sorteras för återanvändning  

rivning:  eller återvinning 

 

Fraktion: En del av avfallet som tillhör en viss kategori till exempel trä eller gips 

 

Projekt- Något som alltid brukar utföras på samma sätt i projekt    

praxis:  

 

APD-plan: Arbetsplatsdispositionsplan, visar exempelvis var containrar står på 

byggarbetsplatsen 



 

 

2 

1 Inledning   

1.1 Bakgrund 

I samband med en ökad medvetenhet kring miljöfrågor inom byggbranschen lägger 

företagen idag större fokus på miljöengagemang. Många företag implementerar 

miljöledningssystem och miljöpolicy för att organisera verksamhetens miljöarbete. Att ett 

företag har ett välstrukturerat miljöarbete är idag en nödvändighet för att kunna tillgodose 

de krav som ställs från allmänhet och myndigheter men även för att uppnå de miljökrav 

som företagen ställer på varandra. 

 

ICA Fastigheter Sverige AB äger, förvaltar och låter uppföra nya ICA-butikslokaler i 

Sverige. Företaget använder ett miljöledningssystem till hjälp för sitt arbete med 

miljöfrågor. ICA Fastigheter har som en del i sitt miljöledningssystem utfört en 

miljöutredning där de kartlagt vilka verksamhetsfaktorer som påverkar miljön mest. 

Utredningen visade att en betydande miljöaspekt var avfallshantering och ett miljömål 

angående att driva ett pilotprojekt för avfallshantering under år 2010 sattes därför upp. 

Utifrån miljömålet bestämde företaget att det nya projektet, uppförandet av ICA 

Kvantum, Renen 2, i centrala Avesta skulle bli detta pilotprojekt inom avfallshantering.  

 

Under 2009 erhöll Byggpartner i Dalarna AB entreprenörsuppdraget att uppföra den ca 

3 200 kvadratmeter stora ICA Kvantumbutiken i Avesta. Byggherren ICA Fastigheter 

hade i det förfrågningsunderlag som låg till grund för upphandlingsprocessen av 

totalentreprenaden bifogat ett miljöprogram där de olika miljökraven för projektet 

specificerades. Det var efter att entreprenören granskat detta miljöprogram som det 

uppstod en del frågeställningar kring innehållet, vilket i sin tur gav upphov till den 

utredning kring miljöarbetet i projektet som redovisas i denna rapport. Rapporten är även 

inriktad mot avfall på grund av pilotprojektet och det avfallshanteringsarbete som 

bedrivs. Det skall tilläggas att rapporten skrivs när arbetet med livsmedelsbutiken är inne 

i projekteringsskedet/i början av byggskedet. 

 

1.2 Problem 

ICA Fastigheter arbetar för att minska företagets miljöbelastning, för arbetet med 

miljöfrågor använder företaget ett miljöledningssystem. ICA Fastigheter anser själva att 

deras miljöledningsarbete är välfungerande. Från miljöledningsarbetet har dokument 
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sammanställts och ett miljöprogram tagits fram där bland annat miljömål och miljökrav 

specificeras för projekt.  Där uppkom funderingar från entreprenören ByggPartner då 

vissa miljökrav ansågs ha förbättringspotential. Problemet som tas upp i rapporten är om 

ICA Fastigheters miljöledningsarbete är utan brister eller om det kan förbättras. I 

problemet ingår även att ta reda på hur beställarens miljökrav tolkas och översätts i 

praktiken för att förstå var i processen eventuella brister eller styrkor finns.  

   

 Vad har utförts bra i ICA Fastigheters arbete med miljöledning? 

 Finns det några förbättringsåtgärder ICA Fastigheter kan vidta inom miljöarbetet? 

 Möjliggör miljöprogrammets utformning ett optimalt miljöarbete i projektet? 

 Hur realiserar ByggPartner beställarens miljökrav? Kan arbetssättet utvecklas?  

 Har avfallshanteringen i projektets skötts på ett bra sätt? Vad ligger till grund för 

val av arbetssätt? 

 

1.3 Syfte och mål  

Syftet med rapporten är att utifrån en teoretisk studie ta reda på hur miljöarbetet fungerar 

i byggbranschen och hur ett miljöledningssystem är uppbyggt för att jämföra mot det 

arbete ICA Fastigheter och ByggPartner utför i projekt ICA Kvantum Renen. Avsikten är 

att öka kunskapen kring hur arbetet med miljöfrågor skall genomföras för att få ett så bra 

slutresultat som möjligt. 

  

Målet är att den feedback som ges i rapporten leder till diskussion och utveckling inom 

området vid berörda företag. 

 

1.4 Struktur 

Rapportens struktur är upplagd så att inledande avsnitt är en teoridel innehållandes en 

litteraturstudie inom avfallshantering och byggbranschens miljöarbete samt en del där 

ICA Fastigheters och ByggPartners miljöarbete och arbete med avfall i ICA Kvantum 

Renenprojektet beskrivs. Litteraturstudien kring avfall tar upp vad begreppet innebär, hur 

byggsektorn ser på avfallsproblematiken, hur ansvarsfördelningen ser ut samt vilken typ 

av åtgärder som kan utföras för att minska avfallsmängderna.  
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Litteraturstudien, den första delen i teorikapitlet, angående miljöarbetet inom byggsektorn 

handlar om miljöledningssystem samt hur dessa påverkar miljöarbetet inom branschen.  

Avsnittet avslutas med en närmare beskrivning kring vilka delar som ingår i ett 

miljöledningssystem enligt ISO14001 standarden, vilken ICA Fastigheter är certifierade i, 

samt en miljöledningsguide för statliga myndigheter som är en rekommendation från 

Naturvårdsverket. 

 

Den andra delen i teoriavsnittet är en beskrivning kring miljöarbetet för ICA Kvantum 

Renen projektet. Här förklaras hur ICA Fastigheter arbetar med miljö inom företaget med 

fokus på miljöledning. Därefter kommer ett avsnitt där ByggPartners miljöarbete och 

arbete med avfallshantering klargörs. Syftet med upplägget är att först få en inblick i 

avfallshantering och hur miljöarbetet ser ut i branschen för att lättare förstå bakgrunden 

till hur företagen arbetar med miljö- och avfallsfrågorna.  

 

Resultatet blir en jämförande del där litteraturstudien kommer att knytas ihop med delen 

kring ICA Fastigheters och ByggPartners miljö- och avfallsarbete för att visa på de 

kopplingar som hittats mellan litteratur och utförande. I diskussionen kommer våra 

personliga åsikter utifrån den kunskap som erhållits under arbetes gång att presenteras. 

Utifrån den personliga kunskapen kommer även förslag på förbättringsåtgärder att tas 

upp.    

 

1.5 Avgränsning 

I rapporten tillämpas generella kunskaper från byggbranschen för projekt ICA Kvantum 

Renen. Hur företagen arbetar med dessa frågor i andra projekt tas inte upp i denna 

rapport. Rapporten utgår från den information kring miljöarbetet som tillhandahållits från 

företagen. Det är utifrån den informationen som en bedömning kommer att göras.   

 

Det finns en stor mängd detaljerade miljökrav inom många områden i ICA Fastigheters 

miljöprogram. Då ICA Kvantum Renen är ett pilotprojekt inom avfallshantering kommer 

endast miljökrav gällande avfall att granskas i miljöprogrammet.  

 

Det finns olika typer av riktlinjer och sätt att gå tillväga med arbetet kring ett 

miljöledningssystem. I denna rapport tas en arbetsmetod upp ur, enligt våra åsikter 

relevanta delar, ISO14001 standarden då ICA Fastigheter är certifierade enligt denna 

standard. Som komplement har information även hämtats ur Naturvårdsverkets 



 

 

5 

Miljöledningsguide för statliga myndigheter då denna rekommenderats. Då 

tillvägagångssättet för arbetet i ett miljöledningssystem inte är den mest relevanta delen i 

rapporten valdes att inte göra en grundligare undersökning inom området. 

 

Ekonomiska aspekter angående miljöarbetet kommer inte uppmärksammas i rapporten. 
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2 Metod 

Ett antal olika metoder har använts för insamlandet av information. För att få en inblick i 

ICA Kvantum Renen projektet inleddes arbetet med en dokumentstudie med, från 

ByggPartner, tillhandahållna dokument. En utredning kring innebörden av 

avfallshantering och miljöledning utfördes sedan genom en litteraturstudie inom de båda 

områdena. Den sekundärlitteratur som användes för studien söktes i databaser, på 

Högskolan i Gävles bibliotek samt med hjälp av Google och Google scholar. Även 

referenser från den forskning angående miljöarbete inom byggbranschen och avfall som 

studerats har använts för att finna ytterligare information skrivet inom områdena. Viss 

facklitteratur har även rekommenderats och tillhandahållits av den interna handledaren 

Ola Norrman Eriksson samt Rose-Marie Löf. I litteraturstudien studerades relevant 

forskning och undersökningar vilka inte publicerats tidigare än 2001 för att få väsentlig 

information som stämmer överrens med dagsläget. Även ett tidigare utfört 

examensarbete, ISO14001-standarden, olika rekommendationer samt facklitteratur inom 

de två områdena har använts i studien. 

 

Information angående projekt ICA Kvantum Renen har erhållits genom dokumentstudier, 

deltagande på projekteringsmöte, mailkorrespondens, telefonkontakt samt intervjuer. I 

dokumentstudien har originaldokument tillhandahållits från ICA Fastigheter och 

ByggPartner. Dokumenten består av exempelvis förfrågningsunderlag, anbud, dokument 

angående miljöarbetet hos de båda företagen, protokoll från projekteringsmöten samt 

checklistor. Intervjuer utfördes också för att få kunskap kring sättet de båda företagen 

arbetar på. På ICA Fastigheter intervjuades projektledare Hans Hedin och på ByggPartner 

intervjuades platschef Andreas Salmela. Telefonkontakt har tagits med arkitekten Esbjörn 

Carlsson samt miljökonsulten Anders Tosteby för ytterligare information. 

 

Kontakt har också tagits med Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning för att få 

tillgång till dokument angående riktlinjer för avfallshantering samt Per-Erik Lundin på 

Karlslunds sorterings- och återvinningsanläggning för att få insikt hur avfallshantering 

går till.  
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3 Teori  

Teorikapitlet i denna rapport handlar om hur miljöarbete kan gå till både utifrån 

litteraturens perspektiv och genom utförandet i ett verkligt projekt.  

3.1 Material- och avfallshantering 

Från det att Sverige gick med i EU definieras avfall enligt följande;  

”Avfall är varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av 
med, avser att göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med.“ 
(Carlstedt Sylwan, J, 2002)  

 

Denna definition är mycket vidare än den som rådde innan EU-inträdet och idag görs 

ingen skillnad på avfall som har ekonomiskt värde och kan återvinnas och sådant avfall 

som deponeras (Swedish EPA, 2010). Trots denna breda definition har EU-inträdet betytt 

skärpta regler för farligt avfall, deponering och förbränning vilket tillsammans med 

införandet av producentansvar, deponeringsförbud och skatt på deponering skapat en 

avfallshantering som är mycket resurseffektivare och medför en mindre miljöpåverkan än 

den för 10 år sedan (Naturvårdsverket, 2010a). 

 

För att uppnå en förbättrad avfallshantering råder inom EU en särskild avfallshierarki 

som i första hand talar för en minskad avfallsmängd vilket kan uppnås genom förbättrade 

produktionsmetoder och ändrade konsumtionsmönster. Det avfall som ändå uppstår skall 

först och främst återanvändas sedan återvinnas eller användas för energiåtervinning. 

Deponi är den absolut sista åtgärden (Stenametall, 2010).  

 

För att minska andelen avfall som går till deponi finns det två huvudsakliga åtgärder att 

vidta: minska mängden avfall som genereras och/eller förbättra hanteringen av det avfall 

som faktiskt uppkommer (Dainty, A.R.J., Brooke, R.J., 2004). Detta är idag en del av 

Sveriges nationella miljömål som godkänts av Sveriges riksdag. Det finns 16 miljömål 

vilka är uppdelade i 73 delmål (Miljömål, 2010a) varav ett med namnet ”Avfall” som 

fastslår följande;  

”Den totala mängden genererat avfall skall inte öka och den resurs som 
avfall utgör skall tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som 
påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.”( Miljömål, 2010b) 

En bedömning av möjligheten att uppnå delmålet har också gjorts. Enligt denna borde det 

vara möjligt att uppnå delmålet om ytterligare kraftfulla åtgärder sätts in. Den svåraste 
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delen anses vara att minska den totala avfallsmängden (Miljömål, 2010b). Statistik från 

Naturvårdsverket (2010b) visar att de genererade mängderna avfall, som tidigare ökat 

inom Sverige, minskat under 2008 jämfört mot 2006, se Tabell 1. Enligt 

Naturvårdsverket (2008a) uppkom år 2006 ungefär 121 miljoner ton icke-farligt avfall 

och nya framtagna siffror för år 2008 visar på en minskning till ungefär 95,6 miljoner ton 

icke-farligt avfall i Sverige (Naturvårdsverket, 2010b).  Naturvårdsverket (2010c) anser 

att minskningen kan bero på lågkonjunkturen som började under 2008 men även på grund 

av osäkerheter i de siffror som tagits fram.  

 

Tabell 1: Avfallsstatistik för 2008 (Naturvårdsverket, 2010b) 

 

Alla medlemsländer inom EU skall vartannat år rapportera in uppgifter om uppkommet 

och behandlat avfall enligt EU:s förordning om avfallsstatistik WStatR. Syftet är att 

övervaka om metoderna för avfallshantering, såsom maximal återvinning och säker 

bortskaffning, efterföljs. Sverige har inte något utvecklat system för insamling av statistik 

över byggavfall så inför rapporteringen 2008 gjordes en grundläggande kartläggning av 

en viss geografisk region som sedan räknas upp till hela landet, en metod som kan 

ifrågasättas då den medför vissa osäkerhetsfaktorer (Ek, M., Junestedt, C., Kock, E., 

Ljunggren-Söderman, M., Szudy, M., 2009). 

 

SMED fick till uppdrag av Naturvårdsverket att ta fram en väldefinierad och relativt 

resurssnål metod för att sammanställa statistik över byggavfall i Sverige inför 

rapporteringen till WStatR 2010. Arbetet gick ut på att granska hur andra europeiska 

länder sköter sin statistik samt att intervjua olika aktörer inom branschen och samtala 

med en expertpanel. Sammanlagt granskades sex olika metoder för hur insamlingen 
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skulle kunna gå tillväga; Data från byggföretagen, Data från avfallstransportörer, Data 

från avfallsbehandlare, Uppräkning från en region, Användning av avfallsfaktorer samt 

Detaljstudera ett antal enskilda projekt (Ek, M., Junestedt, C., Kock, E., Ljunggren-

Söderman, M., Szudy, M., 2009). 

 

För och nackdelar med de olika metoderna vägdes mot varandra och resultatet av studien 

visade framförallt på att ingen av metoderna var perfekt. Att samla in data från 

byggföretagen ansågs ändå vara den bästa metoden då den ger en långsiktig och stabil 

källa till information. Att företagen själva blir mer och mer intresserade över att se hur 

mycket avfall de genererar ökar chansen till att denna metod blir genomförbar i 

framtiden. Idag är det dock få byggföretag som jobbar med att ta fram sådan statistik och 

därför ses upprättande av krav om rapportering som en nödvändighet. Denna metod anses 

därmed inte vara genomförbar för insamling av statistik till WStatR 2010. Förslaget som 

gavs till Naturvårdsverket var därför att använda sig av avfallstransportörerna som 

informationskälla då de har insikt angående största delen av avfallsströmmarna inom 

branschen. Informationsinsamlingen sker då via fakturor och för att täcka såväl 

nybyggnad, renovering och rivning skall de tio största, fem mellanstora och fem stycken 

små företag kontaktas. Svårigheterna med denna metod anses vara att företagen inte vill 

dela med sig av information pga. konkurrensskäl, att de har faktureringssystem som gör 

det svårt att samla in information samt risken att välja företag som inte är representativa 

för branschen (Ek, M., Junestedt, C., Kock, E., Ljunggren-Söderman, M., Szudy, M., 

2009). 

 

Thormark, C. (2008) anser att det idag är svårt att fastställa precis hur mycket byggavfall 

som produceras då det fortfarande inte har tagits fram någon tillförlitlig statistik inom 

Sverige. De undersökningar som gjorts visar på att 19 procent av allt avfall (exklusive 

gruvavfall) är byggavfall men då räknas inte avfall från industrier som tillverkar 

byggprodukter med. I Danmark är statistiken mer tillförlitlig och den visar att byggavfall 

utgör 30 procent av det totala avfallet (Thormark, C., 2008). Den statistik 

Naturvårdsverket (2008b) redovisar för år 2008 visar att byggsektorn genererade ungefär 

270 000 ton farligt avfall av sektorns totala 3,3 miljoner ton avfall. Enligt 

Naturvårdsverket (2010c) genererades totalt 97,9 miljoner ton avfall i Sverige varav cirka 

93 miljoner ton kommer från verksamheter. Majoriteten, 59 miljoner ton genereras från 

utvinningsindustrin med gruvavfall som 83 procent av avfallsmängden. Statistik från 

2006 visar på uppkomsten av avfall från olika sektorer, se Diagram 1 och 2.  
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Diagram 1: Uppkomst av farligt avfall i olika sektorer 2006 (Naturvårdsverket, 2008a) 

 

 

Diagram 2: Uppkomst av icke-farligt avfall i olika sektorer (Naturvårdsverket, 2008a) 

Det finns företag inom byggsektorn som själva för statistik över det egengenererade 

avfallet. Martinsson, G. och Pålsson, C. (2008) har tagit reda på hur JM, Skanska, PEAB 

och NCC arbetar med avfallshantering samt sammanställt statistik över fraktionerat avfall 

som tillhandahållits av företagen för år 2007. Undersökningen visar att företagen har 

antagit och följer kretsloppsrådets rekommendationer för avfallshantering och att det år 

2007 endast var PEAB som förutom att sortera ut farligt avfall inte källsorterade på 

byggarbetsplatsen. 
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3.1.1 Avfallshantering inom byggsektorn 

Avfallsminimering inom byggindustrin är en åtgärd som bör uppmärksammas och arbetas 

med genom att ta hänsyn till den långsiktiga inverkan av design, bygg och 

avfallshantering (Osmani, M., Glass, J., Price, A.D.F., 2007).  Enligt 

enkätundersökningen Miljöbarometern (Gluch, P. Brunklaus, B., Johansson, K., 

Lundberg, Ö., Stenberg, A.-C., Thuvander, L., 2007) riktad till byggsektorn ses avfall 

som ett av branschens största och viktigaste problem. Av de fastighetsföretag som 

deltagit i undersökningen uppger ungefär 40 procent att avfall är en stor miljöbelastning 

inom företaget. Avfall ses som det tredje mest miljöpåverkande verksamhetsområdet som 

ligger över sektorgenomsnitt. Även de byggföretag som deltog i undersökningen upplever 

att de ger upphov till en större miljöpåverkan inom avfallsområdet än sektorns 

genomsnitt.  

 

Utvecklingen inom avfallshantering har gått snabbt framåt inom byggbranschen de 

senaste åren. För inte så länge sedan var det vanligt att allt avfall från byggarbetsplatser 

dumpades på soptippen men i samband med att miljöfrågor började uppmärksammas mer 

inom byggsektorn har avfallshanteringen blivit betydligt bättre (Carlstedt Sylwan, J, 

2002). Undersökningen Miljöbarometern (Gluch, P., Brunklaus, B., m.fl., 2007) har visat 

på att källsortering av avfall är den vanligaste tekniska miljöåtgärd som företag inom 

byggindustrin utför. Ungefär 95 procent av fastighetsföretagen anser att källsortering är 

den åtgärd vilken prioriteras främst och cirka 85 procent av företagen har gjort insatser 

angående avfallshantering och återvinning. Byggföretagen har också, likt sektorn i helhet, 

avfall som den vanligaste tekniska miljöåtgärd där 65 procent av de svarande uppger att 

företaget fokuserar på problemet. Av de svarande byggföretagen är det ungefär 80 

procent som utför insatser för avfallshantering och 94 procent av företagen källsorterar 

avfallet. Andra handlingar som också genomförs är intern återvinning samt åtgärder för 

att minska fast avfall. Det är inom avfallshanteringen som 44 procent av byggföretagen 

anser att den största miljöeffekten av insatserna uppnåtts. Det stämmer även in på hela 

byggsektorn, avfall ses som en kategori där miljöarbetet fått effekt. Detta till trots är det 

flera medverkande i undersökningen som uppger avfall som ett av de största problemen 

inom branschen. 

 

Idag arbetar företag i viss mån med avfallshanteringen redan i projekteringsstadiet och 

även selektiv rivning är ett känt begrepp. Trots detta finns det fortfarande mindre bra sätt 

att hantera avfall vilket i de flesta fall beror på okunskap eller kostnadsskäl (Carlstedt 

Sylwan, J, 2002). Av fastighetsföretagen är 60 procent intresserade av selektiv rivning 
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och intern återvinning. Något som fastighetsföretag däremot tycker är irrelevant är att 

använda restmaterial från andra företag. Detsamma visar resultatet av byggföretagens 

svar, att använda restmaterial är den miljöåtgärd som uppmärksammas minst (Gluch, P., 

Brunklaus, B., m.fl., 2007). 

 

Ett avfallsproblem är det så kallade spillet som oftast anses vara oundvikligt vid större 

byggprojekt och inte sällan går så mycket som 10-15 procent av byggmaterialet till spillo 

(Dainty, A.R.J., Brooke, R.J., 2004). Då omkring 40 procent av de råvaror som förbrukas 

i samhället används för våra byggnader kan insatser som bidrar till en minskad 

avfallsmängd inom branschen få stor effekt på landets totala miljöpåverkan (Thormark, 

C., 2008). För att minska avfallsmängderna inom byggsektorn har mål satts upp och olika 

åtgärder vidtagits, exempel på mål och åtgärder är;  

 

 Lagar och krav för material- och avfallshantering har tagits fram. Ett exempel 

som gett stor effekt är deponiskatten vilken successivt höjs och som innebär att 

en viss summa måste betalas för varje ton avfall som går till deponi (Lundin, P-

E., 2010). 

 Nationella mål har satts upp i samband med införandet av Sveriges miljömål. 

Avfallsfrågan berörs under mål 15 – God bebyggd miljö (Miljömål, 2010b). 

 Byggsektorns Kretsloppsråd vill genom sin rapport ”Miljöprogram 2010” ta 

ansvar för en hållbar utveckling. Riktlinjer för avfallshantering utifrån 

miljöprogrammet beskrivs i "Avfallshantering vid byggande och rivning - 

Kretsloppsrådets riktlinjer" (Kretsloppsrådet, 2007). 

 Genom ByggaBoDialogen har de medverkande aktörerna satt upp följande mål 

gällande avfall;  

”Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall minskar med minst 50 % 
till år 2005 räknat från 1994 års nivå samtidigt som den totala mängden 
genererat avfall inte ökar. Senast år 2010 deponeras högst 25 % av 
avfallet från ny- och ombyggnad, fastighetsförvaltning samt rivning räknat 
i ton från 1994 års nivå. År 2025 deponeras högst 10 %.” (Bygga-bo-
dialogen, 2010) 

 En nätbaserad databas har tagits fram som resultat av ett samarbete mellan 16 

stycken intressenter från hela Sverige. Samarbetet kallas ”Bygg Igen” och syftar 

till att minska avfallsmängderna genom att skapa en marknadsplats för begagnat 

byggmaterial (Carlstedt Sylwan, J., 2002). 

 Dokument med förslag på vilka krav beställaren kan ställa vid upphandling av 

entreprenader har tagits fram. Ett exempel på detta är ”Miljöstyrningsrådets 

http://www.kretsloppsradet.com/home/page.asp?sid=5287&mid=2&PageId=45785
http://www.kretsloppsradet.com/home/page.asp?sid=5287&mid=2&PageId=45785
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upphandlingskriterier för Byggentreprenader -  

nybyggnad av lokaler” (Miljöstyrningsrådet, 2009). 

 

3.1.2 Faktorer som påverkar mängden byggavfall 

Forskningen inom avfallsområdet har gått från att under 1990-talet inrikta sig på hur 

arbetsmetoder, processer och teknik bidrar till uppkomsten av avfall, till att på senare år 

uppmärksamma inverkan från det mänskliga beteendet. Dessa studier har visat att en 

noggrann granskning av avfallsfrågor, effektiv utbildning av arbetskraften och ett 

ordentligt revisionsarbete kan leda till att avfallet minimeras radikalt. Tidigare forskning 

har också visat på att det avfall som genereras i ett projekt orsakas av brister under 

projektets alla delar men att de främsta källorna till att byggavfall uppstår är följande; 

 

 Designändringar 

 Överblivet material 

 Avfall från förpackningar och förbrukningsvaror 

 Design-/detaljfel 

 Dålig förvaring och hantering av material 

 Otillräckligt skydd av färdigt arbete 

 

Det som visas är att planering är oerhört viktigt och faktum är att när byggandet inleds 

har många av möjligheterna till avfallsreducering redan passerats. (Dainty, A.R.J., 

Brooke, R.J., 2004) 

 

3.1.3 Vem ansvarar för minskad mängd byggavfall? 

Definitionen av avfallsminimering enligt en studie utförd av Osmani, Glass och Price 

(2007) är 

 ” reduceringen av avfall vid källan, genom att förstå och ändra processer 
till att reducera och förebygga avfall”.  

 

Hur mycket avfall som genereras vid ett bygge är helt klart beroende på inställningen hos 

projektets nyckelpersoner. Av alla som deltar i projektet är det beställaren som har störst 

påverkan på avfallshanteringens och övriga miljöfrågors kvalitet, det är beställaren som 

sätter upp de krav som projektgruppen måste följa. Dock leder ansträngningar från 

beställaren endast till ett bra resultat om de längre ned i distributionskedjan jobbar mot 

samma mål (Dainty, A.R.J., Brooke, R.J., 2004). Det är ofta okunskap, stress och tidsbrist 
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som bidrar till att källsortering inte uppmärksammas i projekt. Platsledningen och 

entreprenörens engagemang och uppsatta mål är därför en viktig bidragande faktor till hur 

välfungerande källsorteringen i ett projekt blir (Martinsson, G., Pålsson, C., 2008).  

 

Planering inför byggprojektet kan alltså minimera avfallet. Genom att välja konstruktion 

och byggmaterial med tanke på långsiktig hållbarhet och flexibilitet som även möjliggör 

återanvändning och återvinning av material kan man bidra till att avfallet reduceras. Ett 

sätt är också att måttbeställa material för att undvika spill på arbetsplatsen. Den fördyrade 

kostnaden av måttbeställning kan vägas upp av en lägre arbetskostnad på byggplatsen 

(Kretsloppsrådet, 2007).  

 

Designrelaterat avfall definieras enligt Osmani, Glass och Price (2007) som  

”avfall som uppkommer från byggplatser både genom handling och/eller 
försummelse från designern, inklusive att möjligheter till att reducera avfall 
försvunnit genom att inte använda återvunnet material.”   

 

Då design anses vara en betydande orsak till en stor del av det byggavfall som genereras 

har arkitekten en viktig roll i arbetet med avfallsminimerande åtgärder. Genom att 

använda designen kan arkitekter med framgång bidra till att minska avfallsmängden. 

Frågor att uppmärksamma är bra samordning under projektering för att undvika design- 

och detaljändringar, planera för att undvika spillrelaterat avfall (Osmani, M., Glass, J., 

Price, A.D.F., 2007) genom exempelvis standardisering av design (Dainty, A.R.J., 

Brooke, R.J., 2004) och användning av återvunnet material (Osmani, M., Glass, J., Price, 

A.D.F., 2007).  

 

Hantering av byggmaterialet på byggplatsen påverkar också hur mycket avfall som 

uppkommer. Att arbeta för en god hantering, direktleverans av material och fuktskydd 

reducerar mängden material som skadas (Kretsloppsrådet, 2007). Att utbilda de 

byggarbetare som är involverade i projektet i avfallshantering bidrar också till en mer 

välfungerande avfallshantering i byggprojekt. Boverket (2004) anser att byggföretagen 

bör ställa krav på att minst en halv dags miljöutbildning skall genomgås av ett projekts 

leverantörer, underentreprenörer och avfallsentreprenörer. Utbildningen kring 

källsortering kan då utföras i samarbete med avfallsentreprenören. 

 

 Enligt Naturvårdsverket (2010d) bör källsortering av byggavfall alltid ske vid 

nyproduktion och normalt skall avfallet sorteras direkt på plats. Genom att sortera avfallet 

på byggarbetsplatsen kan nedsmutsning och förorening av materialet minskas vilket gör 

att restprodukter kan återanvändas. Att undvika nedsmutsning gör det även lättare då 
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avfallet skall återvinnas. Kretsloppsrådet (2007) har arbetat fram en rekommenderad 

basnivå för källsortering vid nyproduktion. Basnivån omfattar: 

 

 Farligt avfall (olika slag separeras) 

 El-avfall (olika slag separeras) 

 Trä 

 Brännbart 

 Plast för återvinning 

 Gips 

 Skrot och metall 

 Fyllnadsmassor  

 Deponi (utsorterat)  

eller  

Blandat avfall – för eftersortering 

 

Dessutom uppmärksammas: 

 

 I första hand skall spillmaterial från arbeten utfört av underentreprenör tas 

omhand av respektive underentreprenör. I andra hand skall spillmaterialet 

sorteras upp enligt projektets gällande fraktioner.  

 Minimering av fraktionerna deponi eller blandat avfall  

 Då det är praktiskt möjligt skall producentansvarsförpackningar sorteras i 

separata fraktioner, annars sorteras i fraktion för respektive material.   

 

Enligt miljöbalken har producenter för vissa varor och förpackningar ansvar att ta reda på 

avfallet. Producenterna har ett producentansvar vilket innebär att avfallet på ett 

miljövänligt sätt skall avlägsnas, att det återanvänds, transporteras bort eller återvinns 

(Naturvårdsverket, 2010e). De produktgrupper som innefattas av producentansvaret i 

Sverige är förpackningar, däck, returpapper, bilar, elektriska och elektroniska produkter, 

batterier, läkemedel, radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor. Det är meningen att 

producentansvaret skall sporra till att produkter som inte innehåller farliga ämnen, är 

lättare att återvinna och mer resurssnåla tas fram. Det är även ett styrmedel för att 

miljömålen skall uppfyllas. Den senaste uppföljningen för producentansvaret som 

utfördes 2008 av Naturvårdsverket visade på en ökad medvetenhet angående 

avfallshantering samt en större återvinning (Naturvårdsverket, 2010f).  
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3.2 Miljöarbete inom byggbranschen 

Miljöledning är en arbetsmetod som skall hjälpa företag att aktivt arbeta med reducering 

av verksamhetens miljöpåverkan (SIS, 2004). Metoden innebär att miljöarbetet styrs så 

åtgärder sätts in för de aktiviteter som är viktigast att ta itu med ur miljösynpunkt 

(Naturvårdsverket, 2008c). Om miljöledningssystemet i ett företag utformas på rätt sätt 

kan miljöarbetet inom företaget organiseras så att det går mot ständig förbättring. Det 

krävs att personalen utbildas och att miljöarbetet redovisas, kontrolleras och utvärderas 

(Nordstrand, U., 2000). Vid ett bra genomfört miljöledningssystem kan arbetet med att 

minska miljöpåverkan resultera i positiva effekter både för miljön och för företagets 

ekonomi (Naturvårdsverket 2008c). Utöver dessa positiva effekter kan 

miljöledningssystemet även profilera företaget genom att visa upp en bra sida som inger 

förtroende (Davholm, E., Davholm, D., 2008).    

 

Det finns olika anledningar till varför ett företag inför ett miljöledningssystem. 

Exempelvis ställs det idag allt hårdare krav inom lagstiftning som företag måste leva upp 

till samtidigt som oro inför vad som händer med miljön i framtiden även får intressenter 

att ställa högre krav (SIS, 2004). Att ta hänsyn till intressenters synpunkter och önskemål 

har även visat på en större lönsamhet för projekt. Motstånd från intressenter kan 

förebyggas av de företag som i ett tidigt stadium utreder dessa åsikter och tillhandahållen 

information angående den miljöpåverkan som ett projekt kan medföra (Hyödynmaa, M., 

2002). Enkätundersökningen Miljöbarometern (Gluch, P., Brunklaus, B., m.fl., 2007) 

visar att byggföretagen sätter kund/beställare som den största intressentpåverkande 

gruppen med avseende på miljöarbetet inom branschen. Den som därefter anses ha stor 

påverkan på miljöarbetet är företagets chef, vilken fastighetsföretagen också sätter som 

den med högst inflytande. De fastighetsföretag som deltagit i undersökningen tycker att 

miljömyndigheter kommer som andra mest betydelsefulla intressent och den tredje 

viktigaste intressentgruppen anser byggföretagen och fastighetsföretagen är 

brukare/slutkund.  

 

Det finns standardiserade miljöledningssystem som företag kan använda sig av och bli 

certifierade i. ISO14001 som har tagits fram av International Organisation for 

Standardization är en internationell miljöstyrningsstandard och gäller som svensk 

standard (Davholm, E., Davholm, D., 2008). Syftet med standarden är att hjälpa företag 

att uppnå miljömål och ekonomiska mål då delar i ett miljöledningssystem tillhandahålls 

(SIS, 2004). Genom att ständigt utvärdera och revidera miljöledningssystemet och 

miljöarbetet skall det leda till en ständig minimering av företagets miljöbelastning. 
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Fördelen med att certifiera företagets miljöledningssystem är att externa intressenter vet 

vilka krav som uppfylls. Det blir även ett bevis på att företaget lever upp till de satta 

kraven vilket ger en större tyngd i miljöarbetet (Naturvårdsverket, 2008c). 

 

Enligt undersökningen Miljöbarometern (Gluch, P., Brunklaus, B., m.fl., 2007) ökade 

implementeringen av miljöledningssystem inom byggindustrin i slutet på 1990-talet. Då 

undersökningen utfördes visade den att 90 procent av företagen inom byggbranschen 

använder sig av, håller på eller överväger att implementera ett miljöledningssystem i 

företaget. År 2002 var siffran 46 procent för de företag som använder ett 

miljöledningssystem i verksamheten. Då den nya undersökningen utfördes år 2006/2007 

var den siffran 73 procent vilket betyder att det blivit en stor ökning de senaste åren. 

Uppdelat sektorsvis är det vanligare med ett miljöledningssystem i byggföretag med sina 

79 procent implementerade ledningssystem mot fastighetsföretagens 50 procent. Av de 

73 procent företag i byggindustrin med ett miljöledningssystem inom verksamheten visar 

undersökningen att det är 52 procent som är certifierade och det överlägset med 

ISO14001 certifieringen.  

 

Trots den stora genomslagskraft miljöledningssystem haft i byggsektorn har studier visat 

att det i många fall inte gett önskad effekt då det dagliga arbetet i stort sett ser lika ut som 

det gjort innan miljöledningssystemen infördes inom branschen (Johansson, K., Gluch, 

P., 2007). Detta anses bero på att ledningssystemen är för tidskrävande, kostsamma och 

att bristen på kunskap hos de som använder systemen gör det svårt att genomföra arbetet 

effektivt. Dessutom är det svårt att anpassa ett generellt verktyg så som 

miljöledningssystem till projektorienterade organisationer likt byggprojekt, bristen på 

flexibilitet i verktygen är det som saknas. Detta behöver inte betyda att 

miljöledningssystem är onödigt inom byggbranschen utan det gäller att inse att det hela 

handlar om hur organisationen använder sig av systemet – att lita blint på att ett 

miljöledningssystem skall lösa problemen fungerar inte (Gluch, P., 2006). 

 

Den stora svårigheten inom byggbranschen är alltså att samordna de mer permanenta 

organisatoriska strukturerna, som exempelvis miljöledningssystem, med den mer 

temporära karaktären som byggprojekt har. Förutom detta, att en 

byggentreprenadsorganisation alltid består av en temporär del, finns en annan faktor som 

försvårar miljöarbetet i dessa projekt; att rollstrukturen samt sättet att bygga på starkt 

följer vissa värderingar och normer. Att förändra dessa normer möter ofta starkt motstånd 

(Gluch, P., 2006). Tabell 2 visar på olikheter mellan organisering av miljöarbete och 

organisering av projekt vid ett tunnelbygge utfört av Skanska. 
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Tabell 2: Organisering av miljöarbete och organisering av projekt (Gluch, P., 2006) 

 

De stora skillnaderna som visas i tabellen försvårar starkt möjligheten att integrera 

miljöarbete i byggprojekt. Sättet som miljöarbetet utförs på har skapat en klyfta mellan 

beslutfattare och de som i praktiken genomför arbetet i projektet. Sättet att kommunicera 

på, tidsperspektivet, var besluten fattas och så vidare, det mesta skiljer sig åt (Gluch, P., 

2006). Enligt Gluch, Brunklaus, m.fl. (2007) visar undersökningen Miljöbarometern att 

företag inom branschen anser att information och samverkan är aspekter som i viss grad 

hindrar miljöarbetet i branschen. Det beror bland annat på aktörers bristfälliga samverkan 

i byggprocessen. Gluch (2006) anser att miljöarbete ofta ses som ett slags extraarbete som 

inte är integrerat i planeringen över hur projektet skall genomföras från början. Detta 

resulterar i att miljöfrågor associeras med något negativt då det innebär att arbetet 

överskrider tidsplanering och/eller budget. Byggprojektens snäva tidsramar samt 

fokusering på kortsiktiga ekonomiska vinster går inte alls hand i hand med miljöarbetets 

holistiska och långsiktiga perspektiv, skillnaden i synsätt gör att miljöstaben ofta blir 

ifrågasatt av övriga projektmedlemmar om vad den har för verklighetsuppfattning och syn 

på deras arbetsbörda. Att personerna som jobbar med miljö inte heller syns så mycket i 

projektet förstärker känslan av att det är "vi mot dem". 

 

För att integrera miljöarbetet i rådande projektpraxis används idag checklistor, databaser, 

miljöledningssystem etcetera. Detta är på ett sätt positivt men samtidigt har frågan 

förenklats i en sådan grad att den holistiska förståelsen försvunnit. Det fokuseras oftast 
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enbart på en eller ett fåtal av alla miljöaspekter, exempelvis kemikaliehantering eller 

administration av papper. Men vad krävs då för att lyckas integrera miljöarbetet i 

byggprojekt? Enligt Gluch (2006) är det framförallt fyra faktorer som spelar roll; 

auktoritet, meningsskapande, synlighet och professionell identitet.  

 

 

Figur 1: Fyra viktiga faktorer för integrering av miljöarbete i byggprojekt (Gluch, 2006) 

Att auktoritet och befattning har stor betydelse för hur miljöarbetet accepteras i projektet 

råder det inget tvivel om. Ifall de inflytelserika personerna är engagerade i frågan speglar 

det sig i hela projektet då dessa har makt att fatta beslut och delegera uppgifter (Gluch, 

2006). Det varierar inom branschen vilken position i företaget den miljöansvarige har, en 

stor del av de personer som arbetar med miljöfrågor i branschen anser att de har kunskap 

att påverka eller stoppa beslut för att motverka företagets miljöpåverkan. Många har dock 

inte befogenhet att göra det (Gluch, P., Brunklaus, B., m.fl., 2007).  Att stärka 

miljöprofessionens status i projektet är därför viktigt, på så sätt kan de med 

ämneskunskaperna vara med och fatta besluten. Viktig är också att själva miljöfrågan får 

en stark identitet i projektet. Det skapas genom att den personen eller det medel som 

förmedlar miljöinformationen tydligt ingår i projektet och blir en del av projektpraxis 

(Gluch, P., 2006). 

 

För att miljöarbetet skall fungera är alltså synligheten i projektet väldigt viktig. Därför får 

t.ex. miljösamordnaren, eller motsvarande, en viktig roll då det är denne som syns bland 

projektmedlemmarna och blir därmed den som sköter kommunikationen mellan parterna. 

Även dokument som t.ex. miljöprogram kan skapa dialog och på så sätt skapa synlighet i 

projektet men för att kunna integrera miljöarbetet i byggprojekt till fullo måste hänsyn tas 

till det faktum att mycket av kommunikationen sker muntligt. Att då vara flexibel och 

skapa arenor för muntligt utbyte av denna typ av information är väldigt viktigt. Möten är 

ett exempel på arena där miljöfrågor kan diskuteras men samtidigt har det visat sig att 
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”miljöpunkten” ofta är lagd sent i agendan och bara hastas förbi, därför är det bra att titta 

om det finns andra alternativ som dessutom ger möjlighet för alla personer i 

organisationen att delta i diskussionen (Gluch, P., 2006). 

 

För att nå bästa resultat skall miljöarbetet framförallt vara meningsfullt för medlemmarna 

i projektet. Som det ser ut idag är organisationen uppbyggd så att miljöfrågan ställs åt 

sidan och förknippas endast med kostsamt pappersarbete och tyngre arbetsbörda. En 

förståelse för varför arbetet med miljöfrågor är viktigt måste uppnås, på så sätt blir frågan 

betydelsefull för medlemmarna i projektet och ett engagerat arbete kan bedrivas (Gluch, 

P., 2006). 

 

De projekt som inriktas mot minskad miljöpåverkan genom någon ny specifik åtgärd ses 

som ett pilotprojekt.  Målet med pilotprojekten är att få nya kunskaper och erfarenheter 

som sedan kan föras vidare och användas inom sektorn. Trots att det idag finns kunskap 

om hur man reducerar en specifik miljöpåverkan tillämpas inte den kunskapen i så stor 

omfattning att det ger några större effekter. Det beror på att det arbetssätt som tillämpas 

inom byggbranschen ligger för långt bort från pilotprojekten vilket kan förklaras med att 

kunskaperna och erfarenheterna aldrig sprids. Att spridningen hindras beror på 

inställningen inom byggindustrin vilket kan klargöras av följande uttalande av en 

projektchef för ett större anläggningsprojekt (Johansson, K., Gluch, P., 2007).   

 

“Erfarenhetsåterföring ligger mycket på det personliga planet. Jag paketerar mina 

erfarenheter i min box och så tar jag det med mig till nästa projekt och lämnar inte 

någonting till min kompis.” (Gluch, P., 2006, sid. 48)  

 

3.2.1 Miljöledningssystemets utformning 

Det finns olika sätt att bygga upp ett miljöledningssystem. Det är dock viktigt att hela 

företaget integreras och att miljöledningssystemet formas utifrån verksamheten. 

Företagets ledning har också en avgörande ställning för hur miljöledningssystemet 

kommer att utvecklas inom företaget. Det är därför viktigt att från början få ledningen 

intresserad av miljöledningsarbetet (Naturvårdsverket, 2008c). 
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Figur 2: Ett miljöledningssystems arbetsgång (Miljölänk Skåne, 2010) 

Arbetsgången i ett miljöledningssystem kan sammanfattas som i Figur 2. Vid införandet 

av miljöarbetet görs en miljöutredning där företagets miljöpåverkan kartläggs 

(Naturvårdsverket, 2008c). Utifrån miljöutredningen skapas en miljöpolicy som beskriver 

företagets ambition med miljöarbetet. Miljöpolicyn ligger sedan till grund för 

fastställandet av företagets miljömål (SIS, 2004) och miljöprogram. I genomförandefasen 

integreras miljöledningssystemet i företagets verksamhet då nya rutiner införs. Det är 

viktigt att miljöledningssystemet hålls uppdaterat och därför skall uppföljningar utföras. 

Tanken är att hela tiden sträva mot en förbättring i miljöarbetet och för att efterfölja det 

görs därför en utvärdering kallad miljörevision (Naturvårdsverket, 2008c). Nedan 

kommer en närmare beskrivning av respektive del inom miljöledningssystemet. 

 

3.2.2 Miljöutredning 

Vid implementeringen av ett miljöledningssystem är den största och mest tidskrävande 

delen arbetet med miljöutredningen (Naturvårdsverket, 2008c). De flesta företagen, cirka 

70 procent, inom byggsektorn har utfört en inledande miljöutredning av företagets 

verksamhet (Gluch, P., Brunklaus, B., m.fl., 2007). Det är miljöutredningen som kommer 

ligga till grund för det fortsatta miljöarbetet. En analys av företagets nuvarande 

miljöpåverkan samt en kartläggning av miljölagstiftning som berör verksamheten utförs.  

Inom verksamheten skall miljöaspekter kartläggas, det vill säga orsaken till 

miljöpåverkan (SIS, 2004). 

 

Enligt Naturvårdsverket (2008c) föreslås en arbetsgång där miljöaspekterna identifieras 

och värderas. Företagets verksamhet skall då utredas för att kartlägga vilka aktiviteter 

som påverkar miljön negativt. Aktiviteterna skall sedan utvärderas för att se om de 

medför en miljöpåverkan. Områden för aktiviteterna att granskas i är avfallshantering, 

kemikaliehantering, utsläpp i luft och vatten, resursförbrukning, markförorening och 
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andra miljöfrågor som exempelvis buller. De aktiviteter som konstaterats orsaka 

miljöpåverkan är de miljöaspekter som det fortsatta arbetet skall utgå från.  

 

De mest betydande miljöaspekterna från företagets verksamhet skall sedan kartläggas för 

att ligga till grund för det fortsatta miljöarbetet. Framtagandet av de betydande 

miljöaspekterna sker genom bedömning av miljömässiga kriterier och kvantiteter där 

samtliga miljöaspekter ställs mot varandra. Värderingen av de miljömässiga kriterierna 

utgår från miljöaspektens fara för miljön. Faktorer att ta hänsyn till utifrån miljösynpunkt 

är farlighet, risk, förbrukning, känslighet samt geografisk omfattning. Under kvantiteter 

görs en intern jämförelse där frågor som aktivitetens omfattning och aktivitetens andel av 

verksamheten utreds (Naturvårdsverket, 2008c). 

 

Det finns två olika metoder för att värdera miljöaspekterna, en kvalitativ och en 

kvantitativ. Den kvalitativa metoden är en diskussionsmetod där en arbetsgrupp bildas. 

Miljöaspekterna väljs ut genom att dess miljöpåverkan jämförs under diskussioner i 

arbetsgruppen. Det viktiga vid den kvalitativa bedömningen är tillvägagångssättet och 

resonemanget i diskussionerna. Den kvantitativa värderingsmetoden innebär att 

siffermodeller tas fram. Med hänsyn till faktorernas miljömässiga kriterier och kvantitet 

ges aktiviteterna poäng där högst poäng innebär störst miljöpåverkan vilket betyder en 

betydande miljöaspekt. Poängen för de två faktorerna läggs ihop och då fås summan av 

miljöpåverkan (Naturvårdsverket, 2008c). Företaget bestämmer om de vill kommunicera 

de betydande aspekterna externt (SIS, 2004).   

 

3.2.3 Miljöpolicy 

Att upprätta en miljöpolicy är den vanligaste miljöledningsåtgärden inom byggsektorn. 

Av de företag som var med i miljöbarometerns enkätundersökning visade det att ungefär 

90 procent av fastighetsföretagen och 95 procent av byggföretagen har en skriftlig 

miljöpolicy (Gluch, P., Brunklaus, B., m.fl., 2007). Miljöpolicyn utformas utifrån 

miljöutredningen och fastställer vad företaget vill åstadkomma avseende miljöarbetet 

(Naturvårdsverket, 2008c). Miljöpolicyn har en central roll i ett miljöledningssystem då 

det skall vara det högst styrande dokumentet och är oftast även det dokument som 

kommuniceras utåt. Den högsta ledningen skall formulera policyn utifrån hur företaget är 

uppbyggt och ansvara för dess innehåll. Miljöpolicyn skall förmedla ett åtagande om att 

följa gällande lagstiftning, arbeta förebyggande mot föroreningar och ständigt gå mot en 

förbättring. Det är därför viktigt att underhålla denna och förmedla den till 

uppdragstagare och allmänheten (SIS, 2004).  
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3.2.4 Att sätta upp miljömål 

Ett miljömål sätts upp för att fastställa vad företaget vill uppnå med miljöarbetet 

(Naturvårdsverket, 2008c). Det skall införas både övergripande- och detaljerade miljömål 

som för företaget är relevanta (SIS, 2004). Miljömålen är kopplade till miljöpolicyn och 

baseras på de betydande miljöaspekterna som fastslagits vid miljöutredningen. Det är 

dock inte alla miljöaspekter som målsätts (Naturvårdsverket, 2008c). Vid identifieringen 

av miljömålen skall företaget ta hänsyn till åläggandet att förebygga föroreningar samt 

följa gällande lagstiftning och andra krav. Det är även viktigt att se till tekniska 

möjligheter, ekonomiska krav, drifts- och affärsmässiga krav samt synpunkter från 

intressenter (SIS, 2004). Det är bra att få både medarbetare och företagsledning 

inblandade i processen att ta fram miljömål. De har kunskap om företagets verksamhet, 

vad som behövs åtgärdas och hur det kan gå till (Naturvårdsverket, 2008c). 

 

De övergripande miljömålen fastställs först och kvantifieras om det är möjligt (Löf, R-

M., 2010). De detaljerade miljömålen tas sedan fram utifrån varje övergripande miljömål 

och kan vara ett eller flera till antalet (Löf, R-M., 2010). Ett miljömål kan vara trovärdigt 

och SMART. Ett trovärdigt miljömål innebär att det inte är för högt satt, det skall vara 

möjligt att genomföra.  Ett SMART miljömål är Specifikt, Mätbart, Accepterat, 

Realistiskt och Tidsatt (Kellner, J., Stålbom, G., 2001). Enligt ISO14001:2004 standarden 

skall miljömålen vara mätbara i den mån det är möjligt att utföra (SIS, 2004). 

 

För att miljöarbetet skall hållas aktuellt och gå vidare mot en ständig förbättring krävs att 

miljömålen ses över och uppdateras regelbundet. Vid uppföljning av miljömålen kan 

nyckeltal användas för att visa uppmätta resultat och jämförelser av data. Dessa är lätta att 

kommunicera och visar utveckling på ett tydligt sätt (Naturvårdsverket, 2008c). I 

byggbranschen är det 80 procent av företagen som satt upp miljömål och 76 procent som 

satt upp mätbara miljömål. Däremot är det endast en tredjedel av företagen som uppger 

att de använder sig utav metoder för att mäta miljöprestanda genom att använda 

nyckeltal/miljöindikatorer (Gluch, P., Brunklaus, B., m.fl., 2007). 

 

3.2.5 Miljöprogram 

I miljöprogrammet beskrivs det praktiska arbetet med miljö och kan beskrivas som en 

projektplan för att uppnå miljömålen (Kellner, J., Stålbom, G., 2001). Miljöprogrammet 

blir en del i sammanställandet av olika dokument vilka tillsammans resulterar i ett 

byggnadsprogram. Syftet med ett miljöprogram är att företagets krav och önskemål om 
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miljöarbetet skall preciseras samt att förutsättningar och villkor klargörs. Det är 

miljöpolicyn som utgör grunden för miljöprogrammet men det skall även stå vilka 

miljökrav som företaget ställer. Miljömålen i miljöprogrammet skall definieras som krav 

på funktioner och egenskaper vilka skall kunna kontrolleras.  Ett lämpligt sätt att lägga 

upp ett miljöprogram är att dela in det utifrån olika miljöfaktorer så som exempelvis 

resurshushållning, kretsloppsanpassning, innemiljö och utemiljö (Nordstrand, U. 2000). 

 

3.2.6 Genomförande 

Vid implementeringen av ett miljöledningssystem skall ledningen se till att alla företagets 

medarbetare är involverade. För att miljöarbetet skall få bra förankring är det viktigt att 

medarbetarna får utbildning inom miljö och miljöledningssystem. Ledningen skall även 

utse några personer till ”ledningsrepresentanter” vilka har befogenhet och skall se till att 

miljöledningssystemet integreras i företaget (SIS, 2004). Verkligheten i byggindustrin 

kan dock se annorlunda ut. De flesta företag inom sektorn har någon anställd som arbetar 

med miljöfrågor men denne arbetar oftast bara deltid med frågor rörande miljön och har 

även andra arbetsuppgifter (Gluch, P., Brunklaus, B., m.fl., 2007).   

 

Det är bra att införa nya rutiner för hur miljöarbetet skall gå till för att vara säker på att 

arbetet utförs på ett miljömässigt korrekt och lagligt rätt sätt (Naturvårdsverket, 2008c). 

För att miljöledningssystemet lätt skall kunna införas i företaget och för att företagets 

medarbetare skall få inblick i hur miljöarbetet utvecklas krävs en intern kommunikation 

(SIS, 2004). Kommunikationen av miljöarbetet kan genomföras på många sätt, genom 

arbetsplatsträffar och via intranät tillexempel (Gluch, P., 2006). Syftet är att visa vilka 

positiva effekter miljöarbetet lett fram till och att inspirera till fortsatt miljöarbete 

(Naturvårdsverket, 2008c).        

 

3.2.7 Uppföljning och förbättring 

Efter att miljöledningssystemet är integrerat i företagets verksamhet är det viktigt att följa 

upp miljöarbetet. Det krävs för att förbättringar skall kunna ske i arbetet med miljön 

(Naturvårdsverket, 2008c). Vid uppföljningen skall företaget kontinuerligt kontrollera 

och mäta aktiviteter som kan ha en betydande miljöpåverkan (SIS, 2004). Det finns olika 

sätt att utföra uppföljningen, en metod är som tidigare nämnt att använda nyckeltal 

(Naturvårdsverket, 2008c). Även lagstiftning skall kontrolleras vid uppföljning för att 

utvärdera om företagets miljöarbete följer de lagar som finns (SIS, 2004). 
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Det är viktigt att företaget upprättar dokumentation för miljöledningssystemet under 

miljöarbetets gång. Dokumentationen krävs för att ha redovisning på att arbetet utförts 

och vilka resultat som uppnåtts (SIS, 2004). 

 

För att utvärdera miljöarbetet och se vad som bör förbättras samt för att se om 

miljöledningssystemet uppfyller uppsatta krav skall interna miljörevisioner utföras 

kontinuerligt (Naturvårdsverket, 2008c). Revisionen kan utföras av en intern- eller 

externperson som fått i uppdrag av företaget att utföra revisionen (SIS, 2004). 

Miljörevisionen skall i första hand fokuseras på verksamheten som de betydande 

miljöaspekterna är anknuten till. Det betyder att inte hela företaget behöver genomgå en 

miljörevision samtidigt utan att den kan delas upp. Hela företaget skall dock ha 

genomgått en intern revision vart tredje år (Naturvårdsverket, 2008c).  

 

3.3 Projekt ”ICA Kvantum Renen” 

3.3.1 Beställaren ICA Fastigheter 

ICA Fastigheter är ett dotterbolag till ICA AB och har som uppgift att tillhandahålla 

funktionella och strategiskt placerade lokaler åt ICA AB. ICA Fastigheter driver under år 

2010 flera projekt där företaget genom olika åtgärder skall minska sin miljöpåverkan. 

ICA Sannegården i Göteborg är ett exempel där energianvändningen stått i fokus och 

butiken förväntas minska sin energiförbrukning med 35 procent jämfört med dagens ICA 

butiker. Ett annat projekt är ICA Välsviken i Karlstad där fokus också varit på 

energiförbrukningen och där en Green Building certifiering är målet. Vad det gäller ICA 

Kvantum Renen i Avesta är detta ett pilotprojekt inom avfallshantering där ICA 

Fastigheter tillsammans med entreprenören ByggPartner skall arbeta för minskade 

avfallsmängder och minskade avfallskostnader. 
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Figur 3: Byggskedet av ICA Fastigheters pilotprojekt ICA Kvantum Renen (egen bild) 

 

 

Figur 4: Butiken förväntas bli ca 3 200 kvm stor och inrymma butiks-, kontors-, och serviceytor (egen 
bild) 

ICA Fastigheter har sedan år 2000 varit certifierade enligt standarden för utformandet av 

miljöledningssystem ISO14001. Certifikatet avser produktion, inköp, försäljning och 

förvaltning av fastigheter (Hedin, H., 2010). Att företaget valt att bli certifierade beror 

enligt Hedin (2010) på följande orsak; 

 



 

 

27 

”Dels är miljön viktig och på den tiden var vi lite föregångare också, vi ville 
leda dessa frågor och det kändes helt rätt. ICA har också ett stort 
miljöengagemang i övrigt. Det var inte riktigt marknadsföringen som låg i 
fokus utan främst det faktum att miljön är viktig” 

 

Det är ingen slump att fokus lagts på avfallsfrågan i projekt ICA Kvantum Renen, det är 

ett resultat av den miljöutredning som företaget gjort. Enligt Hedin (2010) på ICA 

Fastigheter har utredningen gått till så att företagets miljögrupp, bestående av anställda 

inom ICA Fastigheter, genom en intern bedömning tagit fram vilka miljöaspekter som är 

mest betydande för deras verksamhet och därmed vilka aspekter som företaget valt att 

arbeta extra med. Aspekterna sammanställs i en miljöaspektlista och den som uppges vara 

ansvarig för att ta fram miljöaspektlistan är företagets miljösamordnare och tekniske chef. 

Miljöaspektlistan granskas även av en miljökonsult.  

 

Som tidigare nämnts i kapitel 3.2.2 Miljöutredning rekommenderas att vissa specifika 

faktorer undersöks i granskningen av betydande miljöaspekter. ICA Fastigheter har här 

valt ett eget system vilket tagits fram genom intern diskussion (Hedin, H., 2010). Enligt 

miljösamordnaren och tekniske chefen Dan Lundhem (2010) vid ICA Fastigheter skall 

detta inte bidra till något problem;  

 

"Enligt vår mening är standardens rekommendationer tillgodosedda inkl 
utvärderingsmetodiken" 

 

”Standardens” syftar i detta fall på ISO14001 standarden vilket som tidigare nämnts är 

miljöledningssystemet som ICA Fastigheter är certifierade enligt. Skillnaderna och 

likheterna i val av faktorer och miljöpåverkande områden jämfört med Naturvårdsverkets 

rekommendationer redovisas i Tabell 3 och ISO14001 standardens i Tabell 4.  

Tabell 3: Val av faktorer som skall bedömas (egen tabell) 

Rekommenderade faktorer ICA Fastigheters val 

Geografisk omfattning Lokalt, Globalt 

Förbrukning Mängd, Frekvens 

Risk  

Känslighet  

Farlighet  
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Tabell 4: Val av ”miljöpåverkande områden” vilka skall bedömas (egen tabell) 

Rekommenderade områden ICA Fastigheters val 

Avfall och biprodukter  Avfall/restprodukter 

Fysiska attribut Buller och vibrationer 

Utsläpp till luft, vatten och mark Utsläpp till luft, mark och vatten 

Användning av råvaror och 

naturresurser 

Resursanvändning (energi, vatten, mark) 

Energianvändning  

Energiutstrålning  

I bedömningen har ett poängsystem använts där företagets samtliga miljöaspekter 

poängsatts på en skala 0-3, där 0 motsvarar ”ingen miljöpåverkan” och 3 ”stor 

miljöpåverkan”. Efter att ha granskat ett visst antal aspekter kontrolleras vilken delsumma 

som uppnåtts, om delsumman blir 6 eller högre görs en vidare bedömning av ytterligare 

parametrar. Om den totala summan blir 10 eller högre anses miljöaspekten vara 

betydande. Avfallshantering vid nybyggnad/ombyggnad fick en total summa på 15 poäng 

vilket visar på att denna faktor är en betydande miljöaspekt i företaget (Hedin, H., 2010). 

Se Tabell 5 för granskning av miljöaspektlista över avfallshantering vid 

nybyggnad/ombyggnad. 

Tabell 5: ICA Fastigheters miljöaspektlista 
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I samband med att företag oftast fokuserar sitt miljöarbete mot de betydande 

miljöaspekterna bör miljöutredningen revideras med jämna mellanrum. Revideringen bör 

ske eftersom miljöarbetet med de betydande miljöaspekterna resulterat i en minimering 

av miljöpåverkan inom området. Att utvärdera företagets miljöpåverkan på nytt kan ge 

nya betydande miljöaspekter utifrån det förbättringsarbete som utförts. På frågan om 

några revisioner gjordes på ICA Fastigheters miljöutredning svarade Hedin (2010); 
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”Vi har två internrevisorer som håller koll på oss. De håller intervjuer med 
oss och har gått utbildning inom området. De jobbar själva med miljöfrågor 
här på företaget. Ett externt företag kommer också och kontrollerar oss på 
grund av att vi är certifierade.”  

 

ICA Fastigheter har även som en del i sitt miljöarbete arbetat fram en miljöpolicy. Även 

här har miljösamordnaren och tekniske chefen på företaget varit ansvarig för 

framtagandet och svarar följande på frågan varför miljöpolicyn är utformad som den är; 

"Den speglar vår verksamhet - byggherre/förvaltare. Den har justerats 
under tio år alltefter verksamhetsförändringar." (Lundhen, D., 2010)  

 

ICA Fastigheters miljöpolicy ser ut enligt följande (ICA Fastigheter Sverige AB, 2009); 

 
”ICA Fastigheter Sverige AB ska i samråd med sina hyresgäster och i samarbete med 

leverantörer bygga, underhålla och förvalta samtliga fastigheter på ett miljöanpassat 

sätt. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att miljöstatusen ständigt förbättras på 

ett affärsmässigt och ekonomiskt försvarbart sätt. Gällande lagstiftning och krav ska 

uppfyllas samtidigt som insatser skall göras för att förebygga föroreningar. Detta skall vi 

uppnå genom att: 

 

• använda miljöanpassat material med tanke på fastighetens totala livscykel. 

• vid byggnation och underhåll, arbeta för att använt material dokumenteras så att 

återanvändning och återvinning av material underlättas vid framtida rivning. 

• arbeta med energisparande åtgärder och välja energisnåla installationslösningar i både 

förvaltning och vid nyproduktion. 

• följa utvecklingen av alternativa köldmedia. 

• utnyttja den teknik vi har till vårt förfogande för att minska pappersförbrukningen samt 

planera vårt resande. 

• beakta miljöaspekterna vid inköp av varor och tjänster till vår dagliga verksamhet. 

• med tydlig kommunikation öppet redovisa vårt miljöarbete såväl internt som externt.” 

 

För att de anställda på ICA Fastigheter skall vara informerade och hållas uppdaterade 

kring företagets miljöarbete redovisas detta på företagets intranät (Hedin, H., 2010). 

Exempelvis ligger miljöaspektlistor, miljöpolicy, miljömål och miljöprogram som är 

kopplat till miljöledningssystemsarbete ute på intranätet. Miljöpolicyn är också tillgänglig 

för allmänheten genom företagets hemsida och återfinns även i miljöprogrammet. 

 

ICA Fastigheter beslutade under hösten 2009 att ett nytt ICA Kvantum skulle byggas i 

kvarteret Renen mitt i centrala Avesta. Efter beslutet att butiken skulle byggas arbetades 

ett förfrågningsunderlag fram och skickades ut tillsammans med anbudsinbjudan till olika 

företag. Projektet lades ut på totalentreprenad (Hedin, H., 2010). Som en del i ICA 

Fastigheters förfrågningsunderlag återfinns ett miljöprogram. Miljöprogrammet infördes i 

samband med att företaget blev certifierade år 2000 och ansvarig för upprättandet av 
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miljöprogrammet är även här miljösamordnaren tillika den tekniske chefen. Det som legat 

som grund för utformningen av miljöprogrammet är de betydande miljöaspekterna, att 

hänsyn bör tas till dem som jobbar i butiken och att innemiljön är bra (Hedin, H., 2010). I 

stort har ICA Fastigheter valt att lägga upp miljöprogrammet enligt följande; 

 

 Inledningen av dokumentet beskriver själva syftet med miljöprogrammet samt 

några riktlinjer för miljöarbete i projekt.  

 Kapitel 2 inleds med gällande miljöpolicy följt av exempel på lagar och miljömål 

som påverkar projektet. Här beskrivs också ”betydande miljöaspekter”, det är inte 

företagets egna betydande miljöaspekter som redovisas utan de som 

Byggsektorns Kretsloppsråd tagit fram som mest betydande i byggprojekt. 

Figur 5: Betydande miljöaspekter (ICA Fastigheter Sverige AB, 2009) 

 Under kapitel 3 beskrivs de övergripande målen för projektet.  

- Skapa sunda lokaler på ett riktigt och tidsenligt sätt, så att problem inte 

uppkommer i framtiden, och som främjar en resurssnål och 

miljöanpassad förvaltning. 

- Minskad förbrukning av material, energi och vatten. 

- System- och materialval som främjar en god inom- och utomhusmiljö. 

 

Under 2010 har företaget även ställt detaljerade miljömål gällande bland annat 

lägre energianvändning och minimering av avfall. Dessa miljömål redovisas inte i 

miljöprogrammet och anledningen till detta kan inte förklaras av 

miljösamordnaren och tekniske chefen på ICA Fastigheter. 

 

 Under kapitel 4 redovisas de detaljerade miljökraven för varje miljöaspekt. De 

detaljerade miljökrav under kap 4 som främst kan kopplas till avfall är följande; 

 Konstruktioner, material och varor som går att reparera och 

återanvända skall prioriteras. 

 Invändiga konstruktioner och material som är lätta att hålla rena 

skall prioriteras. 
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 Entreprenören skall ha rutiner för kemikaliehantering på 

arbetsplatsen. All tillförsel och användning av kemikalier på 

byggarbetsplatsen skall dokumenteras. 

 Byggnadsmaterial skall skyddas mot nederbörd, fukt och markfukt. 

Entreprenören skall ha rutiner för kontroll av att väderkänsliga 

material skyddas. 

 Mängden restprodukter och avfall skall minimeras. 

 Entreprenören skall ha källsorteringsplan. Entreprenören skall 

redogöra för hur farligt avfall tas om hand. 

 
På frågan vem det är som bestämmer vilka miljökrav som ställs svarar Hedin (2010); 

 
”Den tekniske chefen är den som tagit fram dessa. Ledningsgruppen 
godkänner sedan de förslag som tekniske chefen tagit fram” 

 

Några större ändringar av miljöprogrammet utfördes 2006 men har sedan dess sett ut som 

det gör idag. De uppdateringar som görs inför varje projekt är att datum och namn ändras 

för att passa ihop med resterande dokument. Att dokumentet inte anpassas mer specifikt 

till varje projekt beror enligt Hedin (2010) på att eftersom projekten läggs ut på 

totalentreprenad så är det mycket upp till entreprenören att vara med och besluta om hur 

arbetet skall gå till. En annan fördel med att skriva miljöprogrammet mer allmänt är enligt 

Hedin (2010) att förändringar som sker över tiden då automatiskt kommer med utan att 

någon hela tiden behöver gå in och ändra i dokumentet. Hedin (2010) kan dock tänka sig 

att miljöprogrammet kommer uppdateras efter utvärdering av de projekt som företaget 

jobbar med under 2010. 

 

Efter att ICA Fastigheter skickat ut miljöprogrammet tillsammans med övriga dokument i 

förfrågningsunderlaget får de intresserade entreprenörerna lägga anbud på projektet. Vid 

upphandling av entreprenörer har ICA Fastigheter ett dokument kallat ”miljöbedömning 

av leverantör”. Detta dokument hjälper ICA Fastigheter att bedöma hur bra de olika 

entreprenörerna arbetar med miljöfrågor. I dokumentet miljöbedömning av leverantör 

(2010) får entreprenören svara på frågor gällande arbetssätt som kan kopplas till 

miljöledningsarbete. Exempel på områden entreprenören skall svara på är inom 

miljöpolicy, miljömål, miljörevisioner och miljöutbildning av personal. 

 

Hur entreprenören svarar i detta dokument har enligt Hedin (2010) en betydande inverkan 

på vilket beslut ICA Fastigheter fattar. Företaget valde inte entreprenör utifrån 

ekonomiska aspekter i ICA Kvantum Renen projektet utan det var miljön som stod i 

fokus och ICA Fastigheter valde den entreprenör som ansågs utföra bäst miljöarbete. I 
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projektet att uppföra den nya ICA Kvantum butiken i Avesta gick entreprenaden därför 

till ByggPartner. 

 

3.3.2 ByggPartners organisering av miljöarbetet 

ByggPartner använder sig av ett miljöledningssystem inom verksamheten för att styra 

miljöarbetet. Intentionen är att företaget skall bli certifierade under 2010-2011 och därför 

arbetar ByggPartner i nuläget med att dokumentera hur miljöarbetet inom företaget går 

till. Enligt Anders Tosteby (2010), miljökonsult som anlitas av ByggPartner, kommer 

företaget inte ändra något i sina rutiner för att uppnå en certifiering. Tosteby (2010) 

menar att det som krävs för att ByggPartner skall bli certifierade är att företaget 

dokumenterar hur arbetet med miljöfrågor går till idag. Det konkreta arbetet skall 

redovisas skriftligt och sedan kontrolleras så att arbetet utförs som företaget beskriver det. 

Någon direkt ändring i det konkreta arbetet är således inte planerad enligt Tosteby (2010). 

 

Under projekt ICA Kvantum Renen har ByggPartner anlitat Tosteby som miljökonsult. 

Det är inte det första samarbetet mellan Tosteby och ByggPartner utan konsulten arbetar 

löpande i projekt för företaget. Enligt Tosteby (2010) anlitas han främst för att hjälpa 

företaget att identifiera ICA Fastigheters miljökrav och är sedan med och lägger upp en 

planering för hur arbetet skall genomföras så att miljökraven uppfylls. Tosteby (2010) 

menar att han inte har någon befogenhet att fatta beslut i projektet utan har istället 

möjlighet att lägga fram förslag till, i första hand, platschef Andreas Salmela som har det 

största ansvaret angående avfallshanteringen i projektet eller till projektledare Jonas 

Andersson som är inköpsansvarig och även med i upphandlingen. 

 

Det miljöarbete som Tosteby utför i projektet kommuniceras med hjälp av två dokument, 

”Projektets miljökrav” samt ”Tid & aktivitetsplan”. I ”Projektets miljökrav” redovisas 

beställarens miljökrav, vilka åtgärder som är planerade och vem som är ansvarig. Dessa 

åtgärder sätts sedan in i ”Tid & aktivitetsplan” vilket är en tidsplan som beskriver vad 

som skall göras och när. Båda dessa dokument redogörs inte offentligt utan beställaren får 

begära att diskutera dem på exempelvis möten enligt Tosteby (2010). 

 

ByggPartner ställer även egna krav vad gäller miljöarbetet i projekt ICA Kvantum Renen. 

Exempelvis skall de underentreprenörer som jobbar för företaget uppnå de krav som ställs 

i dokumentet ”ByggPartners generella miljökrav” (ICA Fastigheter Sverige AB, 2010). 
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3.3.3 ByggPartners arbete med avfallshantering i projektet 

ByggPartner strävar alltid efter att minska avfallet i alla projekt de är entreprenörer i 

enligt projektets platschef Andreas Salmela (2010). Det är Salmela som ansvarar för att 

krav gällande avfallshanteringen uppnås. De generella krav som identifierats angående 

avfall i projektet är kraven i Avfallsförordningen. De objektspecifika kraven som skall 

uppnås är ICA Fastigheters detaljerade krav, 4.6 material och avfallshantering, från 

miljöprogrammet (ByggPartner, 2010a). Enligt Salmela (2010) utgår ByggPartner även 

från föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun. I dessa föreskrifter finns det ett 

specifikt krav som rör byggavfall vilket lyder; 

 

 Verksamhetsavfall samt bygg- och rivningsavfall skall sorteras vid källan, och 

borttransporteras skilt från annat avfall (Avesta Kommun, 2010). 

 

ByggPartner arbetar inte efter några speciella riktlinjer som exempelvis Kretsloppsrådet, 

Salmela (2010) menar att det finns så mycket olika rekommendationer och riktlinjer. 

 

I det konkreta arbetet är det i projekteringsfasen de stora vinsterna på avfallshanteringen 

görs avseende avfallsmängd och ekonomi säger Salmela (2010). Det strävas efter att få så 

lite spill som möjligt och det kan uppnås genom att använda materialens standardmått vid 

projekteringen. Det är också viktigt att välja rätt material från början anser Salmela 

(2010). I livsmedelsbutiksprojektet arbetar arkitekten Esbjörn Carlsson. Carlsson (2010) 

menar att han som projektör alltid arbetar för att minska spillet och hushålla med 

materialet och att han är medveten om att projektet är inriktat mot att minska 

avfallsmängderna och avfallskostnaderna.  

 

I ICA Kvantum Renen projektet arbetar ByggPartner inte med återanvänt material, 

Salmela menar att det sker i de projekt där det finns möjlighet, så som exempelvis 

rotprojekt. Om det skulle bli material över eller fellevererat i projektet så returneras det 

till leverantör, annars körs det till andra projekt (Salmela, A., 2010). 

 

På själva byggarbetsplatsen jobbar ByggPartner enligt ”just-in-time” filosofin. Projektets 

tidsplanering och samordning är A och O menar platschef Salmela (2010). ByggPartner 

förvarar inte något material på byggarbetsplatsen eftersom vissa delar av materialet då 

kan bli förstört på grund av väderförhållanden och markfukt vilket skulle resultera i 

kassering. Istället utgår entreprenören från tidsplanen där det klart och tydligt visas under 



 

 

35 

vilken period som materialen behövs. Då beställs materialet så det kommer till den 

tidpunkten det skall monteras.  

 

”Rätt saker och mängder i rätt tid på rätt plats. Då minimerar vi spillet och 
risken att material blir förstört vilket leder till mindre avfall och minskade 
kostnader”(Salmela. A, 2010) 

  

Avfall som uppkommer på arbetsplatsen är inte något problem anser Salmela (2010). I 

ICA Kvantum Renen projektet kommer ByggPartner att utföra sortering av det mesta 

avfallet direkt på byggarbetsplatsen för att minimera mängden osorterat avfall. Det är en 

stor kostnad att låta någon annan sortera avfallet menar platschef Salmela (2010). Det är 

daglig städning på bygget och när avfallscontainrarna behöver tömmas tas kontakt med 

ansvariga för bortförsel av avfallet och avfallsentreprenören kommer direkt och hämtar 

den fulla containern. Hämtning av avfallet sker av det anlitade transportföretaget Ernsts 

Express AB (Salmela, A., 2010) – det gröna åkeriet vilka arbetar med miljöfrågor och 

mot minskad miljöbelastning (Ernst Express, 2010). 

  

I ICA Fastigheters miljöprogram finns det uppsatta detaljerade kravet att entreprenören, 

det vill säga ByggPartner, skall upprätta en källsorteringsplan (ICA Fastigheter, 2009). 

Detta har inte utförts i projektet vilket enligt Salmela (2010) beror på att en 

källsorteringsplan inte behövs. ByggPartner har miljökraven från ICA Fastigheter som 

omfattar avfall och projektet har en miljöinriktning vilket innebär att materialet som skall 

användas väljs med tanke på miljön, annars omfattas många produkter av 

producentansvaret. Istället för en källsorteringsplan använder ByggPartner 

standarddokument för arbetet kring avfallshantering och då bland annat ”checklista 

avfallsrutiner avseende nybyggnadsarbete” (Salmela, A., 2010). Checklistan innehåller 

bland annat vilken typ av spillmaterial som genereras i projektet, hur avfallet skall 

fraktioneras upp samt hur farligt avfall skall tas omhand (ByggPartner, 2010b). 

 

Vid sortering av avfallet följer ByggPartner Avesta kommuns anvisningar för sortering av 

olika fraktioner och utgår även från de vanligaste fraktionerna. Det är dock inget som är 

skrivet i sten, kommer det ett nytt material är det bara att ta dit en till container menar 

Salmela (2010).  
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De fraktioner som är planerade att användas i projektet är (ByggPartner, 2010b): 

 

 Trä 

 Gips 

 Tegel, kakel, klinker, material 

Betong, cement, sten 

 Plaster 

 Stål och järn 

 Övriga metaller 

 Papper 

 Wellpapp, kartong 

 Isoleringsmaterial  

 

ByggPartners underentreprenörer tar själva hand om det avfall de genererar. 

Underentreprenörerna returnerar de produkter som innefattas av producentansvar och 

annat avfall sorteras upp på byggarbetsplatsen. Farligt avfall uppkommer inte i speciellt 

stora mängder på bygget då det sållas bort innan det når arbetsplatsen via bland annat 

Basta och arbetsmiljölagar bedömer Salmela (2010). 

 

Att ICA Kvantum Renen blivit ett pilotprojekt inom avfallshantering har uppkommit i 

och med det avfallsmål som ICA Fastigheter satt upp för 2010. ByggPartner har också 

egna mål gällande avfallshantering för projektet vilka presenterades för ICA Fastigheter i 

dokumentet ”Miljöbedömning av leverantör” . Två mål handlar om avfall och genom 

dessa redovisar ByggPartner sina intentioner att reducera avfallskostnader och minimera 

de osorterade avfallsmängderna för projektet uppsatt i procent.  

 

Om inte beställaren har några egna krav inom miljöfrågor arbetar ByggPartner utifrån 

egna, för beställaren presenterade, uppsatta krav. Salmela (2010) tycker att ICA 

Fastigheter är väldigt tydliga med vad de vill ha i jämförelse med andra beställare. De är 

också med genom hela projekteringen, där det mesta styrs exempelvis genom att närvara 

vid projekteringsmöten.  

 

En genomgång av APD-plan tillsammans med byggarbetarna sker vid byggstart. En 

arbetsplatsdispositionsplan beskriver hur arbetsplatsen kommer att se ut, t.ex. var 

containrar kommer vara placerade (Tosteby, 2010). All annan information som 
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ByggPartner anser vara viktig angående avfallshantering förmedlas utav platschefen 

(Salmela, A., 2010).  

 

 

 

Figur 6: Exempel på APD-plan (Martinsson, G., Pålsson, C., 2008) 
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4 Resultat 

Följande kapitel sammanställer utvärderingen av miljöarbetet i projekt ICA Kvantum 

Renen. Resultatet är baserat på rapportens teorikapitel innehållandes litteraturstudie och 

den information som erhållits från företagen. Avvikelser kan därför förekomma beroende 

på vilken information som tillhandahållits för arbetet av ICA Fastigheter och 

ByggPartner. Resultatet täcker inte upp allt utan endast det som anses som mest relevant 

för att få en bra helhetsbild av arbetet. 

 

Resultatet är uppbyggt så en översikt ges i tabellform. Här redovisas i korthet vad de 

inblandade aktörerna i projektet gjort för att främja ett bättre miljöarbete (de gröna 

rutorna) samt vilka faktorer som har förbättringspotential (de röda rutorna). De rutor som 

färgats grå kan inte bedömas utan personlig reflektion i denna rapport men är väsentliga 

att redovisa för att skapa en helhetsbild över hur arbetet gått till. Observera att rutornas 

betydelse för ett bra genomfört miljöarbete skiljer sig åt i förhållande till varandra. 

 

Förklaringstext till tabellerna presenteras under respektive tabell. 

 

4.1 Miljöarbetet hos ICA Fastigheter 

Detta avsnitt sammanställer den granskning som gjorts över ICA Fastigheter och de 

faktorer som på ett eller annat sätt påverkat hur ICA Fastigheters kravspecifikation 

gentemot entreprenören och projektet växt fram. Här sammanställs vad som skötts bra 

och vad som kan göras bättre. Tabell 6: ICA Fastigheters miljöarbete visar företagets 

inställning kring miljöarbete, hur företaget arbetar inom organisationen med 

miljöledningssystemet och hur miljöarbetet redovisas. I Tabell 7: Miljöledning redovisas 

hur företaget gått tillväga med miljöutredningen, hur miljöpolicyn utformats 

innehållsmässigt och hur företagets miljömål för att minska miljöpåverkan används. 

 

Resultatet av utvärderingen av ICA Fastigheters miljöprogram redovisas i Tabell 8: 

Miljöprogram i kapitel 4.1.1 Miljöprogram. Tabellen utgår från miljöprogrammets 

struktur där innehållet presenteras efter inledning, planering, miljömål i projektet och 

detaljerade miljökrav.   
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Tabell 6: ICA Fastigheters miljöarbete 

 

Inställning 

Företagets inställning kring miljöarbete värderas inte i resultatet då det inte kan kopplas 

till litteraturstudien i teorikapitlet. ICA Fastigheter vill ligga i framkant med sitt arbete 

kring miljöfrågor och utgår från detta då de tar beslut att arbeta med miljöfrågor. Det 

resulterar i att företaget arbetar med projekt som riktas mot miljö. Rutan flera 

miljöprojekt under 2010 syftar på ICA Fastigheters nybyggnadsprojekt av 

livsmedelsbutiker där företaget uppmärksammar och arbetar mot exempelvis minskad 

energiförbrukning i projekt ICA Sannegården, Göteborg och pilotprojektet kring 

avfallshantering i projekt ICA Kvantum Renen, Avesta. ICA Fastigheter hade även som 

mål att 2010 bedriva ett pilotprojekt inom avfallshantering. 

 

Organisation 

ICA Fastigheter är certifierade enligt standarden för utformandet av miljöledningssystem 

ISO14001 vilket är något majoriteten av företag inom byggsektorn är. Att vara certifierad 

visar att företaget lever upp till de krav som satts upp för miljöarbetet.  Företagets 

tekniske chef är den auktoritära personen vilken arbetar med miljöfrågor som ruta 

Inställning

Vill ligga i framkant 
vad det gäller miljö

Flera "miljöprojekt" 
under 2010

Mål att bedriva ett 
pilotprojekt inom 

avfall

Organisation

ISO14001 
certifiering

Miljösamordnaren, 
en person med 

auktoritet

Miljösamordnaren 
ansvarar själv för 

stor del av arbetet

Interna/externa 
revisioner

Redovisning av 
miljöarbetet

Svarar öppet på 
frågor om sitt 
miljöarbete

Intern databas + 
hemsida

Har som åtagande 
att öppet redovisa 

sitt miljöarbete 

Delar av arbetet 
redovisas ej öppet



 

 

40 

miljösamordnaren, en person med auktoritet syftar på. Att ha en person med auktoritet 

som engagerar sig i miljöfrågor har betydelse för att miljöarbetet uppmärksammas. Enligt 

fastighetsföretag inom branschen ses företagets chef som den viktigaste intressent vilken 

har högst inflytande över miljöarbetet. Det är viktigt att utföra revisioner för att kunna gå 

mot en ständig förbättring i miljöarbetet. Ett företag kan välja på att revisionen utförs av 

en intern- eller extern revisor. ICA Fastigheter använder interna revisorer som blivit 

utbildade inom området och blir även kontrollerade av en extern revisor pågrund av att 

företaget är certifierade. 

 

Redovisning av miljöarbetet 

ICA Fastigheter svarar öppet på frågor om sitt miljöarbete, då detta inte tagits upp i 

litteraturstudien under teorikapitlet finns ingen möjlighet att bedöma denna ruta utan 

personliga åsikter. Syftet med att redovisa företagets miljöarbete för medarbetarna är att 

visa positiva effekter och inspirera till fortsatt miljöarbete. Redovisningen kan ske via 

intranät, vilket är en metod ICA Fastigheter använder sig av. På företagets hemsida går 

det även att finna information om projekt med extra miljöfokus. ICA Fastigheter 

redovisar sitt miljöarbete externt, det är oftast miljöpolicy som kommuniceras utåt och 

det gör även ICA Fastigheter. Denna ruta skulle även kunna vara gråfärgad då det i 

litteraturstudien endast står om miljöpolicy som kommuniceras och inte allt miljöarbete 

som ICA Fastigheter har för åtagande att redovisa externt (trippelredovisning, se även 

resultat för miljöpolicy i Tabell 7: Miljöledning; Miljöpolicy, Kommuniceras till 

allmänheten och Tabell 8: Miljöprogram; Planering, Miljöpolicy redovisas). Angående 

redovisning av miljöarbetet menas ICA Fastigheters miljömål beträffande exempelvis 

pilotprojektet inom avfallshantering som en del av arbetet som inte redovisas öppet i 

rutan delar av arbetet redovisas dock ej öppet (dubbelredovisning mot Tabell 7: 

Miljöledning; miljömål, Redovisas inte för allmänheten eller andra företag). Det går ej att 

granska detta resultat utifrån litteraturstudien i teorikapitlet, därav hålls rutan grå i 

resultatet.  
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Tabell 7: Miljöledning 

 

Miljöutredning 

I en miljöutredning skall företagets miljöpåverkan kartläggas, vilket ICA Fastigheter gjort 

då de kartlade företagets miljöaspekter och betydande miljöaspekter. För att identifiera 

och bedöma de betydande miljöaspekterna använde företaget både den kvalitativa och 

kvantitativa metoden, förklaring av metoderna ges under kapitel 3.2.1 Miljöutredning. 

Det finns från Naturvårdsverket rekommenderade faktorer att ta hänsyn till vid 

bedömning av miljöaspekter. ICA Fastigheter har ett eget system där inte alla dessa 

faktorer beaktades, för jämförelse se Tabell 3: Val av faktorer som skall bedömas. ICA 

Fastigheter uppfyller ISO14001 standardens rekommenderade faktorer att ta hänsyn till 

vid bedömning av miljöaspekter, se Tabell 4: Val av ”miljöpåverkande områden” vilka 

skall bedömas. 

 

 

 

Miljöutredning

Företagets 
miljöpåverkan har 

kartlagts

Kvalitativa och 
kvantitativa 

metoden har 
använts

Endast 2/5 av de 
rekommenderade 

faktorerna 
beaktades

Miljöpolicy

Kommuniceras till 
allmänheten

Förmedlar 
åtaganden inom de 
punkter som krävs 
enligt ISO 14001

Fastsäller vad 
företaget vill 

åstadkomma med 
miljöarbetet

Miljömål

Baseras på de 
betydande 

miljöaspekterna

Är trovärdigt och 
SMART

Uppdateras varje år

Redovisas inte för 
allmänheten eller 

andra företag
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Miljöpolicy 

Miljöpolicy förmedlas ofta utåt för att visa vad företag vill åstadkomma med miljöarbetet. 

ICA Fastigheters miljöpolicy kommuniceras till allmänheten på olika sätt till exempel 

genom företagets hemsida (trippelredovisning, se även Tabell 6: ICA Fastigheters 

miljöarbete; Redovisning av miljöarbete, Har som åtagande att öppet redovisa sitt 

miljöarbete samt Tabell 8: Miljöprogram; Planering, Miljöpolicy redovisas). I ISO14001 

standarden finns krav för hur en miljöpolicy skall utformas, se kapitel 3.2.3 Miljöpolicy. 

ICA Fastigheters utformning av miljöpolicy stämmer överrens med kraven från 

standarden vilken företaget är certifierade i. ICA Fastigheters miljöpolicy följer även 

ISO14001 standardens krav att fastsälla vad företaget vill åstadkomma med miljöarbetet. 

 

Miljömål 

Miljömål är ICA Fastigheters miljömål angående avfallshantering som ej finns med i sin 

ursprungsform i rapporten men som ändå valts att tas med i resultatet utifrån den form 

som nämns i rapporten. Ett miljömål skall baseras på de betydande miljöaspekterna. ICA 

Fastigheters miljömål angående ett pilotprojekt inom avfallshantering utgår från en 

betydande miljöaspekt. I miljöutredningen fastställdes att avfall var en betydande 

miljöaspekt för företaget, därför sattes målet upp. Ett bra miljömål skall vara trovärdigt 

och SMART. ICA Fastigheters miljömål gällande genomförandet av ett pilotprojekt 2010 

är trovärdigt, det är ett mål som skulle kunna genomföras. Miljömålet är specifikt då det 

utifrån målet går att förstå att det är ett pilotprojekt inom avfallshantering som skall 

utföras. Målet är mätbart i den meningen att det går att se om det utförts vid uppföljning. 

Det är accepterat av företaget. Att målet är realistiskt uppfylls då det är ett mål som kan 

utföras med resultatet att det genomförs ett pilotprojekt inom avfallshantering. Tidsatt 

uppfylls då det i målet står att det skall utföras under 2010. För att företagets miljöarbete 

skall gå mot ständig förbättring krävs att miljömålen uppdateras regelbundet, se kapitel 

3.2.4 Miljömål. Miljömålen uppdateras vilket gör att miljöarbetet uppdateras regelbundet 

då ICA Fastigheter bedriver nya projekt. Enligt litteraturstudien i teorikapitlet behöver 

inte ett företag redovisa sina miljömål, rutan ” redovisas inte för allmänhet eller andra 

företag” hålls därför neutral för senare diskussion, se kapitel 5.1 ICA Fastigheters 

miljöarbete (dubbelredovisning för tabell 6: ICA Fastigheters miljöarbete; Redovisning 

av miljöarbete, Delar av arbetet redovisas ej öppet). 
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4.1.1 Miljöprogram 

Tabell 8: Miljöprogram 

 

Inledning  

De gråfärgade rutorna redovisas utan att kunna jämföras mot litteraturstudien i teoridelen. 

Rutorna innehåller relevanta delar ur ICA Fastigheters inledande kapitel i 

miljöprogrammet och kommer att diskuteras i kapitel 5.1.1 Miljöprogram. ICA 

Fastigheters miljöprogram finns att studera i Bilaga A. I ICA Fastigheters miljöprogram 

beskrivs syftet med miljöprogrammet och hur miljöarbetet i projektet skall/kan gå till 

under inledningen. Information kring ett miljöprograms innehåll se även kapitel 3.1.4 

Miljöprogram.  

 

 

Inledning

Beskriver 
syftet med 

miljöprogram
met

Beskriver hur 
miljöarbetet i 

projektet 
skall/kan gå 

till

Planering

Miljöpolicy 
redovisas

Exempel på 
lagar och 

myndighetskr
av

Betydande 
miljöaspekter 

enligt 
byggsektorns 
kretsloppsråd

Miljömål i 
projektet

Kopplade till 
miljöpolicyn

Utgår ej från 
egna 

miljöaspekter

Följer ISO-
standardens 

krav på aspekter 
att följa

Uppdateras inte 
regelbundet

Medarbetare & 
ledning har tagit 
fram miljömålen

Detaljerade 
miljökrav

Kan kopplas 
till de 

övergripande 
miljömålen

Är trovärdiga

Uppfyller ej 
alla 

egenskaper 
för SMART

Uppdateras 
inte 

regelbundet
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Planering 

Miljöpolicyn är grunden för innehållet i miljöprogrammet. ICA Fastigheter redovisar 

miljöpolicy (trippelredovisning, se Tabell 6: ICA Fastigheters miljöarbete; Redovisning 

av miljöarbete, Har som åtagande att öppet redovisa sitt miljöarbete samt Tabell 7: 

Miljöledning; Miljöpolicy, Kommuniceras till allmänheten). De gråfärgade rutorna kan ej 

jämföras mot litteraturstudien i teorikapitlet utan redovisas för senare diskussion i kapitel 

5.1.1 Miljöprogram. I ICA Fastigheters miljöprogram finns under kapitel 2 Planering 

exempel på lagar och myndighetskrav med samt en redovisning av betydande 

miljöaspekter enligt byggsektorns kretsloppsråd. 

 

Miljömål i projektet 

De övergripande miljömålen skall tas fram utifrån företagets miljöpolicy och skall utgå 

från de betydande miljöaspekterna företaget kartlagt under miljöutredningen. ICA 

Fastigheters övergripande miljömål för projektet är kopplade till miljöpolicy men utgår ej 

från de egna framtagna miljöaspekterna. De övergripande målen följer ISO14001 

standardens krav på aspekter att följa. Aspekterna innebär att hänsyn skall tas till 

åläggandet att förebygga föroreningar, att följa lagstiftning och andra krav, att se till 

tekniska möjligheter, ekonomiska krav, drifts- och affärsmässiga krav samt synpunkter 

från intressenter. Eftersom miljöprogrammet är generellt skrivet uppdateras inte ICA 

Fastigheters övergripande miljömål regelbundet vilket dessa skall göra om miljöarbetet 

skall kunna gå mot ständig förbättring. För att målen skall ha en förankring i företagets 

verksamhet är det bra att involvera företagets medarbetare då de har kunskap om vad som 

kan behöva åtgärdas i verksamheten. ICA Fastigheters medarbetare och ledning har tagit 

fram de övergripande miljömålen vilket är positivt då de har kunskap kring företagets 

verksamhet. 

 

Detaljerade miljökrav 

De detaljerade miljökraven är specificerade miljömål och kommer därför att behandlas 

som ett detaljerat miljömål, se kapitel 3.1.4 Miljöprogram. De detaljerade miljökraven 

skall tas fram utifrån de övergripande miljömålen. ICA Fastigheters miljökrav kan 

kopplas till de övergripande miljömålen. Ett bra uppsatt miljökrav skall vara trovärdigt 

och smart. ICA Fastigheters krav är trovärdiga, exempelvis är det genomförbart att 

minska avfallsmängderna i ett projekt. Kraven uppfyller inte egenskaperna för att vara 

SMART. Kraven är specifika, avfallsmängderna skall minskas. De är inte mätbara, det 

finns inget mått på hur mycket avfallsmängderna skall minska med. Kraven är 

accepterade, ledningsgruppen godkände kraven som tekniske chefen tagit fram. De är 

realistiska, det är möjligt att minska avfallsmängderna. Kraven är inte tidsatta, det står 
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inte när det skall utföras eller under hur lång tid det skall genomföras. Det är meningen att 

kraven skall uppdateras regelbundet för att miljöarbetet skall gå mot ständig förbättring. 

ICA Fastigheters miljökrav uppdateras inte regelbundet och kan därför inte bidra mot att 

miljöarbetet går mot ständig förbättring. 
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Inställning

Arbetarar för en 
certifiering inom 

kort

Vill minska 
avfallsmängderna 
och kostnaderna i 

projektet

Egna mål

Organisation

Då 
ämneskunskaper 
inom företaget 
saknas hyrs en 
miljökunsult in

Den med mest 
ämneskunskaper 

har ingen 
befogenhet att 

fatta beslut 

En person med 
auktoritet och som 
är synlig i projektet 

är delaktig i 
miljöarbetet

Ställer miljökrav på 
underentreprenör

Kommunikation

Beställarens krav 
samt planerade 

åtgärder återfinns i 
”Projektets 
miljökrav”

Vad som ska göras 
och när tydliggörs i 

"tid & 
aktivitetsplan"

4.2 Miljöarbetet hos ByggPartner 

Detta kapitel sammanställer den granskning som gjorts av ByggPartners miljöarbete. Här 

sammanställs vad som skötts bra och vad som kan göras bättre. Tabell 9: ByggPartners 

miljöarbete visar företagets inställning kring miljöarbete, hur företaget arbetar inom 

organisationen med miljöarbete och hur miljöarbetet kommuniceras. 

Tabell 9: ByggPartners miljöarbete 

 

Inställning 

ByggPartners inställning kring miljöarbetet är gråfärgat då det inte går att jämföra denna 

mot litteraturstudien men då det är relevant för senare diskussion, se kapitel 5.3 
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ByggPartners miljöarbete. Företaget arbetar för att certifiera sitt miljöledningssystem 

inom det närmsta året. De har som ambition att minska mängden osorterat avfall och 

avfallskostnaderna i projektet ICA Kvantum Renen och har satt upp egna mål gällande 

detta.  

 

Organisation 

Det skall finnas en miljöansvarig för arbetet med miljöfrågor hos ett företag. Denna 

kompetens finns inte inom ByggPartner, en ämnesverksam person i form en miljökonsult 

hyrs in som miljöansvarig av företaget vilket är positivt ur perspektivet att företaget har 

en miljöansvarig. Undersökningar inom sektorn har visat att det är många miljöansvariga 

som har kompetens men ej befogenhet att ta beslut inom miljöfrågor. Miljökonsulten som 

vars tjänster ByggPartner använder har ingen befogenhet att ta beslut rörande miljöfrågor 

vilket ses som negativt utifrån litteraturstudien i teoridelen. För att miljöarbete skall 

accepteras i projekt har den miljöansvariges position och auktoritet en betydelse. Att en 

person med auktoritet och som är synlig i projektet är delaktig i miljöarbetet gör att denne 

kan ta beslut inom området. ByggPartner har en auktoritär person som är synlig i 

projektet, den auktoriteten syftar på platschefen som är ansvarig för avfallshantering och 

är synlig på byggarbetsplatsen. Att ByggPartner ställer miljökrav på underentreprenörer 

kan inte bedömas då detta ej går att jämföra mot litteraturstudien i teorikapitlet.  

 

Kommunikation 

Kommunikation och synlighet är viktigt i projekt för att miljöarbetet skall fungera. 

ByggPartner kommunicerar ICA Fastigheters miljökrav och vilka åtgärder som 

entreprenören planerar för att uppfylla dessa i dokumentet ”Projektets miljökrav”. Vilket 

arbete som skall utföras och när det skall utföras tydliggörs i "tid & aktivitetsplan", detta 

syftar på ByggPartners ”just-in-time” filosofi.  
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4.3 Avfallshanteringen i projektet 

Avsnittet sammanställer den granskning som gjorts över arbetet med avfallshanteringen i 

projektet. Här sammanställs vad i arbetet som skötts bra och vad som kan förbättras. 

Tabell 10: Avfallshantering i projektet visar hur projektmedlemmarna blivit utbildade 

inom avfallshantering och hur kommunikationen angående avfallshanteringen bedrivs. 

Arbetet med avfallshantering i projekteringsstadium och i byggskedet redovisas också. 

Tabell 10: Avfallshantering i projektet 

 

 

Utbildning 

Att utbilda byggnadsarbetare angående avfallshantering bidrar till en mer välfungerande 

avfallshantering i projekt. Boverket anser att leverantörer, underentreprenörer och 

avfallsentreprenörer skall genomgå minst en halvdags miljöutbildning. I projektet ICA 

Kvantum renen får byggarbetarna utbildning kring avfallshanteringen vid genomgång av 

Utbildning

Genomgång av 
APD-plan

Kommunikation

All 
kommunikation 
av avfallsfrågor 

sker via 
platschefen

Projekterings-
stadium

Arbetar mot 
minskat spill 
och hushålla 
med material

Arbetar inte 
med 

återanvänt 
material i 
projektet

Byggskedet

”Just-in-time” 
filosofin

Källsorterar 
avfallet på 

plats

Valt ett 
”grönt” 

transport-
företag

Standard-
dokument 
istället för 

avfallshante-
ringsplan
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APD-planen. Detta kan inte bedömas utifrån litteraturstudien i teorikapitlet då 

utbildningssättet ej kan jämföras utifrån sätt eller omfattning. 

 

Kommunikation 

Kommunikation i projekt sker oftast muntligt. Kommunikationen kring avfallshanering i 

projekt ICA Kvantum Renen sker via platschefen. Utifrån litteraturstudien går det inte att 

bedöma om kommunikationssättet är bra eller om det behöver förändras, därför blir sättet 

kommunikation sker på neutralt i resultatet.  

 

Projekteringsstadium 

För att få en minskad avfallsmängd i byggprojekt arbetas det i projekteringsstadiet med 

att minska spillet och att hushålla med material, se kapitel 3.1.1 och 3.1.3. Vid 

projekteringen av ICA Kvantum Renen är detta något som uppmärksammats av 

arkitekten som arbetar med detta. Att återanvända material reducerar även 

avfallsmängden vilket är en åtgärd som inte utförs i projektet.  

 

Byggskedet 

För att undvika att material blir skadat vid lagring på byggarbetsplatsen och behöver 

kasseras är ett sätt att införa direktleveranser av material. Det är en avfallsminimerande 

åtgärd ByggPartner använder sig av enligt sin ”just-in-time” filosofi. En av de vanligaste 

åtgärderna kring avfallshantering inom byggsektorn, källsorteringen, utförs också på 

byggarbetsplatsen i projektet vilket gör att material lättare kan återanvändas och 

återvinnas utan att bli nedsmutsat av andra avfallsfraktioner. ByggPartner har valt ett 

”grönt” transportföretag för att minska miljöbelastningen gällande transporter i projektet. 

Utifrån litteraturstudien i teorikapitlet kan detta ej bedömas men ses som en åtgärd värd 

att redovisas inför diskussion. Att ByggPartner använder standarddokument istället för 

avfallshanteringsplan enligt ICA Fastigheters krav kan inte heller bedömas då sätt att 

redovisa och vilka dokument som bör användas i avfallshanteringsarbete ej tagits upp i 

litteraturstudien under teorikapitlet. Det är dock en aspekt värd att tas upp i resultatet för 

framtida diskussion, se kapitel 5.3 Miljöarbetet med avfallshantering, 
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5 Diskussion   

I diskussionen kommer våra åsikter, utifrån den kunskap vi har erhållit under arbetets 

gång, att förmedlas kring miljöarbetet och avfallshanteringen i projektet. 

5.1 ICA Fastigheters miljöarbete 

Vi har fått uppfattningen att ICA Fastigheters ambition med miljöarbetet är hög och att 

företaget strävar efter att utvecklas inom miljöfrågor så som energiförbrukning och 

avfallshantering då de bedriver flera pilotprojekt inom området under 2010. Då företaget 

har varit väldigt tillmötesgående och öppet redovisat för oss hur deras miljöarbete gått till 

har detta ingett känslan av att företaget är nöjda med sitt arbete. 

 

En sak som ICA Fastigheter gör bra är att den tekniske chefen (som också har titeln 

”miljösamordnare”) sitter med i miljögruppen. Att en person i chefsposition med 

auktoritet och professionell identitet leder miljöarbetet är viktigt för att det skall ”få plats” 

i det övriga arbetet. Det har också visat sig att fastighetsföretag anser att chefen har störst 

inflytande över miljöarbetet. ICA Fastigheters miljösamordnare är den som ansvarat för 

större delen av miljöarbetet inom företaget så som att ta fram miljöaspektlistan, 

miljöpolicyn, miljömål och miljöprogrammet, där han ensam tagit fram alla de miljökrav 

som ställs i projektet. Att han ensam ansvarar för större delen av miljöarbetet innebär 

förhoppningsvis att han är helt insatt i hur miljöorganisationen är uppbyggd och samtidigt 

är det lätt för andra personer att veta vem de skall prata med om de har frågor eller åsikter 

om miljöarbetet. Vi anser dock att de negativa faktorerna med att arbeta ensam väger över 

de positiva då det lätt blir en ensidig infallsvinkel på eventuella problem och att det blir 

svårare att komma med nytänkande idéer när man inte har någon att diskutera sina tankar 

med. Att ett antal personer tillsammans arbetar med att ta fram t.ex. kraven i 

miljöprogrammet skulle enligt oss vara ett bättre alternativ då man som grupp har mer 

erfarenhet och kunskap i jämförelse med en enskild person. 

 

Som tidigare nämnts implementerade företaget ett miljöledningssystem under år 2000 och 

de har arbetat fram en miljöpolicy, miljöprogram, miljömål etc. Att använda sig av ett 

miljöledningssystem syftar till att höja ambitionerna i företaget och göra det enklare att 

följa upp mål och krav (”SMARTA” mål t.ex.). Det vi upptäcker vid granskning av deras 

uppsatta mål och krav är att många av dem inte är ”SMARTA” utan vissa är väldigt 

generellt skrivna. Exempelvis är kravet att mängden restprodukter och avfall skall 
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minimeras i projektet inte SMART. Det går inte att få ut hur stor mängd som skall 

minimeras vilket vi anser är en viktig faktor att uppmärksamma. Det är skillnad på 

om minimeringen skall ske med ett kilo eller ett ton. 

 

 ICA Fastigheter har också en generell utformning på sitt miljöprogram och argumenterar 

för detta genom att säga att det sparar arbete och att miljöprogrammet håller sig 

uppdaterat genom att vara generellt skrivet. Företaget poängterar också att det är upp till 

entreprenören att mer specifikt ta fram hur arbetet skall gå tillväga. Att själv låta 

entreprenören styra hur denne vill genomföra arbetet låter rimligt, men att utforma mål 

och krav alltför allmänt tycker vi är ganska riskabelt då olika entreprenörers ambitioner 

blir det som styr kvaliteten på miljöarbetet. Det är byggherren/beställaren som har den 

största befogenheten att ställa krav och påverka hur arbetet med miljö skall gå till i 

byggprojekt, och det krävs därmed tydliga och uppföljningsbara direktiv från denne. Som 

vi har kunnat utläsa försvinner ansvarsrollen någonstans i processen då ICA Fastigheter 

tycker att det är ByggPartners uppgift att vidareutveckla det som står i miljöprogrammet 

samtidigt som ByggPartner ser kraven som bra utformade och har som ”slutmål” i sitt 

miljöarbete att uppnå dessa krav. Det vi menar är att; som beställare är det svårt att räkna 

med att entreprenören skall utföra något merarbete. När entreprenören väl fått 

entreprenaden börjar arbetet med att lägga upp en plan för hur de krav som är ställda i 

projektet skall uppnås, och att entreprenören själv skulle säga ”Det är bäst att vi lägger in 

nyckeltal i det här målet så att beställaren kan kontrollera om vi uppnått det” anser vi 

högst osannolikt. 

 

Det är förståligt att det är svårt att ställa allt för specifika krav och mål inför ett 

byggprojekt då själva ”slutprodukten” ofta förändras under projektets gång. Att sitta och 

bestämma nyckeltal och tidsbestämma mål kan vara svårt i början av ett projekt. Att 

kombinera byggprojekts temporära struktur med miljöarbetets mer strukturerade karaktär 

har visat sig resultera i att miljöfrågan förenklas i allt för stor grad och blir ofta inbakade i 

olika standardiseringar, vilket tydligt visat sig i detta projekt. Att generalisera 

miljöarbetet gör att förståelsen för helheten och den holistiska synen på hela 

byggprojektet försvinner och därför måste en lösning på problemet tas fram. Ett förslag 

från oss är att utse en person från beställaren och en från entreprenören som tillsammans 

är ansvariga för endast miljöbiten under hela projektet, på så sätt kan dessa personer 

uppdatera miljöarbetet inför varje specifikt projekt och sen genomföra relevanta 

förändringar allt eftersom projektet förändras. På så sätt kan arbetet utvecklas istället för 

att det arbetas för att förenkla det i så stor grad som möjligt. Dessa personer bör tydligt 
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ingå i den arbetsgrupp som utses för projektet och ha befogenheter att vara med och fatta 

beslut tycker vi. 

 

 ICA Fastigheter har, genom en miljöutredning, kommit fram till att avfallsfrågan vid ny- 

och ombyggnad är en av företagets mest betydande miljöaspekter. Utredningen gjordes 

internt där ett antal personer satt tillsammans och bedömde de olika aspekterna. Något 

som vi ifrågasätter vid denna bedömning är att endast två av de fem rekommenderade 

faktorerna beaktats. ICA Fastigheter valde att fokusera på faktorerna ”Lokalt”, ”Globalt”, 

”Mängd” och ”Frekvens” vilket i de rekommenderade faktorerna motsvaras av 

”Geografisk omfattning” och ”Förbrukning”. Faktorerna ”Risk”, ”Känslighet” och 

”Farlighet” tas alltså inte med i bedömningen. För att förtydliga problemet kan ett 

exempel ges; Om en granskning görs av utsläpp i en sjö så kan det tänkas att en 

kartläggning av hur mycket (förbrukning) vatten som släpps ut i sjön utförs först och 

sedan studeras vart (geografisk omfattning) eventuella miljöbelastningar kommer ge sig 

tillkänna. För att verkligen förstå vilken miljöpåverkan utsläppet kommer bidra till är det 

även viktigt att veta hur förorenat vattnet som släpps ut är (farlighet), vilken resistens 

naturen har mot utsläppet (känslighet) samt vilka följder ett sådant utsläpp kan få (vad 

finns det för risker?). Att endast kolla på ”Geografisk omfattning” och ”Förbrukning” 

anser vi försvårar arbetet med att se på problemet i helhet. Hur de interna och externa 

revisionerna som genomförts har påverkat miljöaspektlistan är något som bör granskas 

närmare. Framförallt så tycker vi den externa revisorn borde lagt märke till bristerna i 

bedömningssättet. Det är möjligen svårare för de interna revisorerna att upptäcka brister i 

arbetssätten på grund av att de själva deltar i arbetet och lätt blir ”hemmablinda”. 

 

Den miljöutredning som gjordes bidrog till att ett detaljerat mål angående avfall sattes 

upp för 2010. Detta mål redovisas inte allmänt, via hemsida eller liknande, och finns inte 

heller med i miljöprogrammet. Att synliggöra problemet och tydligt redogöra vad 

företaget jobbar med för att skapa förbättring är väldigt viktigt i utvecklingsprocessen. Vi 

föreslår därför att de detaljerade mål som företaget sätter upp varje år redovisas så som 

företaget idag redovisar miljöpolicyn (på hemsida mm.). Då dessa mål är ”SMARTA” 

skulle även en utvärdering av förra årets mål kunna redovisas. Detta kan sporra företaget 

till att förbättra miljöarbetet för att visa att uppsatta mål kan uppnås. 
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5.2 Miljöprogram 

Vi tycker det är bra att ICA Fastigheter har satt upp ett miljöprogram för att visa sin 

inställning kring betydelsen att arbeta med miljöfrågor. Vi har fått uppfattningen av att 

miljöprogrammet är ett mycket viktigt dokument att ha upprättat som beställare då det 

styr hur arbetet inom miljö skall gå till och vilka miljökrav som skall uppfyllas i 

projektet. Därför är det också viktigt att ha ett bra innehåll i miljöprogrammet. När vi läst 

igenom ICA Fastigheters miljöprogram har vi funnit saker som vi tycker är bra men även 

delar vi tycker ICA Fastigheter kan förbättra för att ge klarare riktlinjer till entreprenören. 

På det viset kan miljöarbetet förbättras ytterligare anser vi. 

 

Under rubrik 1 Inledning i miljöprogrammet tycker vi det står klart och tydligt vad ICA 

Fastigheter har för syfte med miljöprogrammet samt vad som förväntas av entreprenören 

kring miljöarbetet i projektet. Det som tydliggör ICA Fastigheters ambitioner kring 

miljöarbetet är att de använder ordet ”skall”. Under rubrik 1.2.3 har dock ordet ”skall” 

utbytts till ”kan”. Om ICA Fastigheter vill att entreprenören skall använda sig av 

dokumentet ”Entreprenörens utformning av kvalitets- och miljöplan” anser vi att det även 

borde stå ett ”skall” här under. Om det istället är en rekommendation är vårt förslag att 

tydliggöra detta genom att skriva in att det är en rekommendation. Ett annat förslag till 

ICA Fastigheter handlar om redovisningssystem. Om en entreprenör anser att de har ett 

bättre redovisningssystem än det som ICA Fastigheter använder sig av kan entreprenören 

ge sitt system som förslag och bifoga en beskrivning av detta i anbudet så att ICA 

Fastigheter kan utvärdera redovisningssystemet och sedan avgöra om det skall användas i 

projektet eller ej. Att denna möjlighet finns bör klargöras i miljöprogrammet. För att i 

förfrågningsunderlaget informera entreprenören om att projektet ICA Kvantum Renen är 

ett pilotprojekt inom avfallshantering tycker vi att även detta tydligt skall framgå i 

miljöprogrammet. 

 

Under kapitel 2 Planering i miljöprogrammet anser vi att ICA Fastigheter har lagt upp 

kapitlet med bra underrubriker, lagar och miljömål samt betydande miljöaspekter. Att ha 

miljöpolicy med i miljöprogrammet är väldigt bra tycker vi eftersom denna är viktig då 

företagets ambition med hela sitt miljöarbete speglas i denna. Det är därför ett bra sätt att 

förmedla den till entreprenören så de får en inblick i ICA Fastigheters strävan mot en 

mindre miljöpåverkan och hur företaget vill uppnå detta. Ett företags miljöpolicy är också 

grunden för miljömålen och miljökraven som presenteras senare i programmet och det är 

bra att kunna koppla ihop dessa till varandra tycker vi. För att visa på miljöpolicyns stora 
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betydelse, att den är ett grundelement, är ett förslag från oss att sätta den först i 

miljöprogrammet, innan Inledningen, utan rubrik.  

 

Underrubrik 2.2 Lagar och miljömål i miljöprogrammet tycker vi är viktig att ha med i 

miljöprogrammet. Vi har funnit fyra förslag på förbättringsåtgärder. Det som först 

fångade vår uppmärksamhet är ordet ”exempel” i meningen om lagar och 

myndighetskrav. ICA Fastigheter vill ha ett generellt skrivet miljöprogram men även fast 

det skall vara generellt anser vi att det kan specificeras bättre. I stället för att skriva 

”exempel” är vårt första förslag att skriva in en förklaringstext under rubriken. I 

förklaringstexten kan ICA Fastigheter redogöra för hur de tänker, att de på grund av de 

lagar och krav som ständigt uppdateras inte har för avseende att uppdatera 

miljöprogrammet vid varje ändring men att gällande miljölagstiftning och 

myndighetskrav skall efterföljas i projektet. Det andra förslaget från oss är att ICA 

Fastigheter kan föra in i miljöprogrammet att det är upp till entreprenören att ta reda på 

vilka dessa lagar och krav gällande miljö är eller hänvisa till vissa lagar och krav som de 

vill att entreprenören skall fördjupa sig i.   

 

Det är en bra tanke från ICA Fastigheters sida att nämna miljömål som påverkar 

byggprojekt. För att tydliggöra att det inte är ICA Fastigheters egna miljömål borde det 

förklaras tycker vi. Förslag tre från vår sida är att infoga dessa miljömål i 

miljöprogrammet istället för att hänvisa till dem. På så vis blir det ett starkare 

ställningstagande inför entreprenören då ICA Fastigheter visar att de tycker att 

miljömålen är värda att uppmärksamma. Frågan är dock om dessa miljömål är relevanta 

för ICA Fastigheters projekt och därför är nödvändiga att ha med i miljöprogrammet. De 

är mål, inte krav och ICA Fastigheter har även med sina egna mål och krav för projektet i 

fråga. 

 

Att ha med betydande miljöaspekter i miljöprogrammet är en god tanke från ICA 

Fastigheters sida. Det gör entreprenören uppmärksam på miljöbelastningar att förvänta i 

projektet och knyter även ihop miljöpolicy, miljömål och miljökrav för projektet då man 

kan se ett ursprung till miljöarbetet som skall bedrivas. Vi tycker dock det är 

anmärkningsvärt att det är byggsektorns kretsloppsråds betydande miljöaspekter som går 

att finna i miljöprogrammet. Det vi saknar och tycker är mest väsentligt att ha med är ICA 

Fastigheters egna betydande miljöaspekter. Det är från dessa företaget skapat sina 

miljömål och krav, därför tycker vi de är väldigt viktiga att redovisa. Vår fjärde 

rekommendation är därför att ta med dessa i miljöprogrammet. 
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I kapitel 3 Miljömål för projektet i miljöprogrammet anser vi att det går över till 

projektfokus igen. ICA Fastigheter har klart och tydligt skrivit var de övergripande 

miljömålen tagits fram ifrån och att dessa ligger som underlag för beslut kring projektet. 

Vi tyckte det var en väldigt bra förklaringstext, den innehöll relevant fakta och var 

koncis. Då ett mål från ICA Fastigheter var att ha ett pilotprojekt inom avfallshantering 

tycker vi att det vore bra att sätta in det målet i miljöprogrammet. Målet är viktigt för 

projektet ifråga, även fast ICA Fastigheter inte vill ändra på miljöprogrammet tycker vi 

att det borde finnas med. Detsamma tyckte även den tekniske chefen som inte visste 

varför inte målet stod med. Det är lite märkligt att han inte visste varför då han är en 

person som arbetar med miljöfrågor inom företaget och även med utformning av 

miljöprogrammet. Det tyder lite på en bristande kommunikation mellan ansvariga 

personer. Det är även värt att uppmärksamma att den tekniske chefen inte kan svara på 

varför detta inte gjorts. Ett förslag från oss är att det borde finnas en person som skall 

vara ytterst ansvarig för miljöprogrammet och som kontrollerar att det stämmer överrens 

med exempelvis mål för projekten. Ett annat förslag är att utforma en bilaga till 

miljöprogrammet där det står vilka ändringar som skall uppmärksammas kring varje nytt 

projekt. Ett exempel är då att skriva in att nya miljömål skall skrivas in om det är något 

mål som rör det specifika projektet.    

 

De detaljerade kraven angående avfall under kapitel 4.6 i miljöprogrammet kan jämföras 

med detaljerade miljömål, med undantaget att kraven skall genomföras. Vi tycker att 

miljökraven är trovärdiga, det går tillexempel att minimera mängden avfall och 

restprodukter. Detta krav är dock svårt att veta om det blivit fullbordat eller inte då det 

inte finns något värde att jämföra mot. Vi kan se svårigheterna att sätta ut ett precist värde 

men eftersom ICA Fastigheter endast uppför ICA-butiker borde de kunna samla in 

avfallsdata och utav denna uppskatta någon procentsats eller något värde. 

 

Vi kan förstå att ICA Fastigheter inte vill lägga ner tid på att uppdatera vissa saker i 

miljöprogrammet som exempelvis lagar då det bli mycket arbete eftersom de ändras ofta. 

Men att ha miljöprogrammet mer specifikt till varje projekt kan förhoppningsvis bidra till 

att fokus blir större på miljöfrågorna och att arbetet med dessa kan förbättras. Detta 

faktum borde väga upp för det merarbete som kan tänkas uppstå. 
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5.3 ByggPartners miljöarbete 

Enligt vår mening har ByggPartner goda intentioner med sitt miljöarbete och enligt ICA 

Fastigheter var det Byggpartners miljöarbete som låg till grund för att de fick 

entreprenaden i Avesta. ByggPartner visar att de vill ta steget längre med sitt miljöarbete 

genom att bli certifierade enligt ISO-standarden och har dessutom ställt upp på intervjuer 

och delat med sig av material. Det är även ByggPartners medvetenhet som ligger till 

grund för denna utredning då de identifierade en del brister i miljöprogrammet. 

ByggPartner ställer själva miljökrav på underleverantörer och har egna mål vad det gäller 

miljöarbetet vilket är positivt. 

 

Företaget har som tidigare nämnt intentioner om en certifiering men studier visar att 

införande av miljöledningssystem i byggbranschen inte lett till några större förändringar i 

själva arbetet utan att många företags rutiner fortfarande är de samma som innan företaget 

blivit certifierat. Så är även fallet för ByggPartner där det bekräftats att rutinerna inte 

kommer förändras i samband med certifieringen. Om företagets rutiner är optimala skall 

såklart inget förändras men det är viktigt att inse att ett miljöledningssystem enbart är ett 

verktyg för att leda företagets miljöarbete och det krävs engagemang från företaget för att 

ett miljöledningssystem ska fungera. Att företaget uppnår kraven för en certifiering 

behöver inte innebära att miljöarbetet är optimalt vilket bör tas med i åtanke. 

 

Byggpartner har valt att hyra in en miljökonsult för att hjälpa dem med miljöarbetet. Att 

företaget tar in hjälp visar på att de är medvetna om att rätt kompetens fattas inom 

företaget men att de ändå anser det viktigt att utföra ett miljöarbete som tillgodoser 

beställarens behov och har därför hyrt in en specialist. Det som vi anser som en 

förbättringsåtgärd i detta fall är att den kunskap och kompetens som miljökonsulten har 

skall tas tillvara på inom företaget. Att vid varje projekt hyra in en miljökonsult gör att 

denna person får det svårt att ta sig in i projektgruppen då han/hon har sitt eget kontor och 

”sköter sitt” någon annanstans. Personen i fråga blir inte synlig i projektet och tappar 

kommunikationsmöjligheter då den mesta kommunikationen sker muntligt. Idag har 

konsulten, alltså den med mest ämneskunskaper, inte heller befogenhet att fatta beslut i 

projektet. Något som ändå bör anses som bra är att ByggPartner oftast använder sig av 

samma konsult i alla projekt, detta medför något större chans för honom att skaffa sig en 

identitet inom företagets projektpraxis. 

 

Att platschefen är den som ansvarar för miljöarbetet är på ett sätt bra då denne har 

befogenhet att fatta beslut och är synlig i projektet. Det som däremot kan anses negativt 



 

 

57 

är att ett utökat miljöarbete leder till ökning av hans redan tunga arbetsbörda. Det har 

visat sig att miljöarbetet därför ofta förenklas i den grad att helhetsförståelsen försvinner. 

I detta projekt är miljöfrågan förenklad så att ingen specifik person inom företaget 

behöver ha ansvaret för miljöbiten utan det har lagts på platschefen att tillsammans med 

miljökonsulten sammanställa en tids- och aktivitetsplan för vad som ska genomföras och 

när. 

 

Det går samtidigt att se på ByggPartners förenklade miljöarbete från ett annat håll; det är 

genomförbart i och med att det är lättöverskådligt och organiserat. Arbetet börjar med att 

identifiera beställarens krav, utse en ansvarig, ta fram åtgärder för att uppnå kraven och 

till sist sammanställa allt i en tidsplan vilket passar in i strukturen hos byggprojekt. Något 

”förbättringsarbete” av de krav och mål som ställs från beställaren görs inte förutom där 

kraven är lägre ställda än rådande projektpraxis. Detta är ändå något som vi inte anser bör 

ligga på entreprenörens bord utan de krav som kommer från beställaren skall vara satta på 

tillräckligt hög nivå. ByggPartner bör sträva efter att bibehålla den enkla struktur som 

man valt att jobba efter trots att mål och krav i framtiden blir hårdare och mer 

specificerade. För att lyckas med att förenkla miljöarbetet så att det blir genomförbart i 

byggprojekt men samtidigt genomförs på ett bra sätt krävs att arbetet utföras av någon 

med ämneskunskaper och en holistisk förståelse för miljöfrågan. Behovet av att ha någon 

ämneskunnig som endast behöver koncentrera sig på miljöarbetet kommer att öka i och 

med att beställarens krav blir hårdare och att det då blir svårare få in dem i en tidsplan 

och samtidigt behålla helhetssynen på problemet. 

 

5.4 Miljöarbetet med avfallshantering 

I dokumentet ”beställarens miljökrav” står det klart och tydligt att det är platschefen som 

är ansvarig för avfallshanteringen på byggarbetsplatsen. Enligt honom själv är det också 

han som sköter all kommunikation med byggarbetarna gällande avfallsfrågor. Att 

tydliggöra ansvarsrollerna är väldigt viktigt och detta har ByggPartner gjort bra i och med 

ovanstående dokument. Något som däremot har både en fram- och en baksida är att all 

kommunikation går via platschefen. Det blir tydligt vem som har ansvaret och vem 

byggarbetaren vänder sig till då denne har frågor eller åsikter kring avfallshanteringen. 

Det som kan vara en nackdel är att det blir upp till en ensam person, platschefen, att 

värdera vilken information som är viktig och på vilket sätt den förs vidare. Den mesta 

kommunikationen sker också muntligt vilket resulterar i att det inte går att ta del av 

informationen för en person som inte är medverkande i konversationen. Det gäller att 
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kommunikationssättet möjliggör att alla medverkande i projektet får en förståelse för 

miljöarbetet, dels vägen; ”beställare  byggarbetare” men också åt andra hållet 

byggarbetare  beställare”. 

 

Det finns olika sätt att kommunicera miljöfrågor så som möten och interna databaser, vi 

anser att det är upp till företaget att ta reda på vilket kommunikationssätt som passar dem 

bäst. I projektbaserade organisationer där kommunikationen oftast sker muntligt är det 

kanske bäst att miljöinformationen också kommuniceras på detta sätt för att det skall 

fungera över huvud taget. Det viktigaste är att skapa förståelse varför miljöarbetet, i detta 

fall avfallshanteringen, är viktig. Att ge mening åt arbetet och skapa möjlighet för alla att 

påverka är väldigt viktigt för ett bra slutresultat. Att endast arbeta utifrån order och utan 

förståelse blir inte utvecklande eller inspirerande.  

 

En iakttagelse vi gjort under arbetets gång är att ICA Fastigheter anser att projektet är ett 

pilotprojekt inom avfallshanteringen samtidigt som ByggPartner i stort sett kör på med 

sina avfallsrutiner som finns i varje projekt. Vi har fått uppfattningen av att ByggPartner 

har sina bestämda rutiner för hur avfallshanteringen ska gå till och att det är svårt att göra 

någon förändring i denna praxis. Ett exempel på detta är att ByggPartner inte har 

upprättat någon källsorteringsplan vilket var ett krav från ICA Fastigheter. Istället har 

man använt sig av ”Checklista avfallsrutiner avseende nybyggnadsarbete” vilket är 

ByggPartners egna standarddokument. Fungerar detta lika bra är det inget problem men 

den dagen då rutinerna håller tillbaka utvecklingen blir det ett problem. 

 

En sak som ByggPartner har tagit ett steg längre än vad ICA Fastigheter krävt är att de 

använder sig av ”Just-in-time-filosofin”. Detta anser vi vara mycket positivt då företaget 

minimerar risken för förstört material. Att framställa material bidrar till stor 

miljöpåverkan och att behöva kassera nytt material genom att förvara det på 

byggarbetsplatsen under längre perioder anser vi riktigt onödigt. Det vi anser vara 

negativt med denna filosofi är att det möjligen blir något fler transporter om endast 

material för kortare perioder transporteras. Vi tycker det är en viktig sak att 

uppmärksamma så det inte anländer halvtomma lastbilar till byggarbetsplatsen.  

 

I detta projekt har ByggPartner valt att inte återanvända byggmaterial då de anser att det 

är för stora kvantiteter som krävs. Vi tänkte först att det ändå borde gå att bygga vissa 

delar av byggnaden med återanvänt material men tänkte även på hur detta skulle påverka 

transporterna. Om små mängder material skall transporteras från olika ställen riskerar 

detta att leda till större miljöpåverkan än att framställa nytt material och transportera allt 
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på en gång. Detta är fortfarande en fråga som vi inte kan svara på men något som 

företagen bör observera.   

 

5.5 Genomförande av examensarbete 

Vi tycker att det har varit svårt att hitta relevant litteratur inom området miljöarbete inom 

byggbranschen. Det vi funnit kring miljöledningsarbete har skrivits till stor del av 

Pernilla Gluch. Det känns dock bra att vi har fått med byggsektorns egna åsikter genom 

enkätundersökningen miljöbarometern. Det gör att Gluchs avhandlingar och teorier kan få 

stöd utav vad branschen själv tycker. Det kan vara så att det ännu är ett ganska nytt 

fenomen med miljöledningsarbete inom sektorn och att det därför inte hunnit skrivas så 

mycket kring området.  

 

Det har varit lättare att hitta bra information kring avfallsbiten. Det känns som ett ämne 

som uppmärksammas på ett större sätt då det är ett problem.  

 

Vi tycker att vi blivit bra bemötta av de personer som vi haft kontakt med i samband med 

vårt arbete. Alla vi haft kontakt med har ställt upp och svarat på frågor. Det har varit flera 

personer som varit intresserade av det vi hållit på med och som velat veta mer. Företagen 

har också varit givmilda när de delat med sig information kring sitt arbete. Det som skall 

tilläggas är att delar av den information som vi tagit del av inte fått publicerats i 

rapporten. 

 

Det som vi anser varit mest positivt med arbetet är att vår kunskap om hur miljöarbetet i 

byggprojekt går till förbättrats avsevärt under arbetets gång. Examensarbetet har bidragit 

till att vi fått med oss användbar kunskap och erfarenhet som vi nu hoppas kunna 

applicera ute i det verkliga arbetslivet. 
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6 Slutsats 

Det har visat sig att miljöledningssystem och pilotprojekt inte förändrat situationen i 

byggbranschen i den utsträckning som förväntats. Orsaken till detta anses bero på 

svårigheter att effektivt implementera miljöarbete i byggprojekts organisationsstruktur 

samt de brister som finns i kommunikationen och kunskapsåterföringen. Miljöfrågan har 

under ett antal år varit i stor fokus och företagen vill, och förstår, att de måste ta större 

ansvar inom frågan, något som både ICA Fastigheter och ByggPartner visat på. 

 

I och med den granskning som gjorts av arbetet i detta projekt har en djupare förståelse 

erhållits för vilka problem som kan uppstå gällande miljöarbetet i byggprojekt samt vad 

som främst orsakar dessa problem. En av de mest framträdande faktorerna visade sig 

tidigt i samtal med representanter för projektet. Miljöarbetet får inte vara för tillkrånglat 

och genom generalisering kan arbetsbördan minskas. Det visar sig ganska tydligt att 

företag är villig att jobba med miljöfrågan men inte till vilket pris som helst. Att göra 

miljöarbetet allt för komplicerat är inte heller något att sträva efter och leder knappast till 

någon förbättring, men med en del justeringar i rutiner och organisationsstruktur kan 

miljöarbetet ta ett stort kliv framåt.  

 

Utan att glömma de positiva faktorerna inom miljöarbetet som vi träffat på under 

utredningen presenteras här de åtgärder som vi anser viktigast för en utveckling av 

miljöarbetet hos företagen. Åtgärderna presenteras överskådligt i punktform utan 

inbördes ordning. Tanken är att denna lista, tillsammans med resultat-, och 

diskussionskapitlet, kan ligga till grund för en eventuell debatt vid berörda företag. 

 

 ICA Fastigheter bör ta vara på möjligheten att som beställare kunna sätta nivån 

på miljöarbetet i projektet. Vi föreslår först och främst att företaget ser över hur 

deras egna miljöaspekter arbetats fram samt hur arbetsfördelningen påverkat 

miljöarbetet. Sedan bör kraven som ställs på entreprenören specificeras så att de 

är uppföljningsbara och knutna till det specifika projektet. Företagets miljömål 

bör redovisas offentligt. 

 Miljöprogrammets generalitet hämmar till viss del miljöarbetet. Vi föreslår en 

uppdatering av miljöprogrammet inför varje projekt eller i alla fall varje år där 

krav ses över, betydande miljöaspekter uppdateras i och med revidering av dessa 

samt att företagets miljömål skrivs in i miljöprogrammet för att tydliggöra vad 

företaget står och arbetar för.  
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 ByggPartner bryter ned och realiserar beställarens olika krav på ett okomplicerat 

sätt. Vi föreslår att företaget försöker behålla den arbetsstrukturen men att de 

samtidigt tar in någon i företaget som har ämneskunskaper och som kan se på 

miljöarbetet i sin helhet. Denne bör jobba med miljöfrågorna på heltid och 

därmed ha tid åt att uppdatera miljöarbetet i takt med att det sker förändringar 

inom projektet. Dennes arbete skall vara en del av projektpraxis och personen i 

fråga skall även ha befogenhet att fatta beslut i projektet. 

 Vi föreslår att ByggPartner möjliggör en arena där alla inblandade i projektet kan 

följa miljöarbetet och komma med åsikter eller ställa frågor. Arenan skall 

synliggöra miljöfrågan, bl.a. kan avfallsmålen redovisas och följas upp, 

information om varför miljöfrågor är viktigt distribueras etc. Idag sker 

avfallshanteringen enligt rådande projektpraxis och trots att detta är ett 

pilotprojekt syns inga skillnader i rutiner. För att utveckla avfallshanteringen (och 

övriga miljöfrågor) bör plats ges åt dessa i projektet. 
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7 Framtida studier 

För att få en ännu bättre förståelse över avfallshanteringen i byggprojekt bör gällande 

lagar och krav granskas, detta är inget som utförts i denna rapport. 

 

Det skulle vara intressant att ta del av uppföljningen av miljöarbetet för att se om 

ByggPartner uppfyllde sina mål med avfallshanteringen samt vad företagen själva tycker 

om sitt miljöarbete i projektet. 

 

En djupare analys kring ICA Fastigheters miljöutredning skulle behöva göras för att 

förstå helheten och kunna komma med ytterligare feedback. Det skulle även vara 

intressant att följa upp den utredning ICA Fastigheter kommer utföra angående 

pilotprojektet med avfallshanteringen och se vad den fastslår.  
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1        INLEDNING 

           
1.1       Syfte med miljöprogrammet 

Detta miljöprogram beskriver miljömål och miljökrav för ICA Fastigheter  

Sverige AB:s byggprojekt. 
Beskrivningar och handlingar skall i varje projekt anpassas till kraven i 

miljöprogrammet. 

   

1.2       Miljöarbete i projekt 

1.2.1    Miljöprogrammet skall tillsammans med gällande miljölagstiftning,  

myndighetskrav och miljömål ligga till grund för miljöarbetet i projektet.   Även 

miljökrav från brukare, allmänhet etc skall beaktas. 
 

1.2.2    Projektledningen skall i varje projekt utse en miljöansvarig som ansvarar  

             för uppföljningen av de miljökrav som är relevanta för projektet. 
 

1.2.3    Vid totalentreprenader kan entreprenörens miljöarbete följas upp med  

hjälp av dokumentet ”Entreprenörens utformning av kvalitets- och miljöplan”. 

 
1.2.4     ICA har för avsikt att Svanen-märka butiken. Byggnaden ska därför   

             utföras så att förutsättningarna för detta finns. 

           
2         PLANERING 

            
2.1        ICA Fastigheter Sverige AB:s miljöpolicy 

ICA Fastigheter Sverige AB ska i samråd med sina hyresgäster och i samarbete 

med leverantörer bygga, underhålla och förvalta samtliga fastigheter på ett 
miljöanpassat sätt. 

Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att miljöstatusen ständigt förbättras 

på ett affärsmässigt och ekonomiskt försvarbart sätt. 

Gällande lagstiftning och krav ska uppfyllas samtidigt som insatser skall göras 
för att förebygga föroreningar. 

 

Detta skall vi uppnå genom att: 
•   använda miljöanpassat material med tanke på fastighetens totala    

   livscykel. 

•   vid byggnation och underhåll, arbeta för att använt material dokumenteras så     

  att återanvändning och återvinning av material underlättas vid framtida rivning. 

•   arbeta med energisparande åtgärder och välja energisnåla   

  installationslösningar i både förvaltning och vid nyproduktion. 
•   följa utvecklingen av alternativa köldmedia. 

•   utnyttja den teknik vi har till vårt förfogande för att minska  

  pappersförbrukningen samt planera vårt resande. 

•   beakta miljöaspekterna vid inköp av varor och tjänster till vår dagliga  

  verksamhet. 
•   med tydlig kommunikation öppet redovisa vårt miljöarbete såväl internt som  

  externt. 
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2.2       Lagar och miljömål 

Exempel på lagar och myndighetskrav med avseende på miljön som skall följas 

är: 
 

•    Miljöbalken 

•    Avfallsförordningen 

•    Kemikalielagstiftningen 

•    Plan- och bygglagen 

•    Arbetarskyddsstyrelsens/Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (AFS) 

 
Fastställda miljömål som påverkar byggprojekt: 

 

•    Sveriges miljömål 

•    Byggsektorns miljömål 
 

 

2.3      Betydande miljöaspekter 

            Enligt Byggsektorns kretsloppsråd är följande miljöaspekter de mest betydande i 

            byggprojekt: 

                  

           •    Energianvändning under drift 

           •    Materialanvändning och avfallshantering 
           •    Användning av farliga ämnen 

           •    Brukarnas innemiljö 

             

             

3.      MILJÖMÅL I PROJEKT 

                    
3.1      Övergripande miljömål för projekt 

Utifrån planeringen (miljöpolicy, lagar och miljöaspekter) har de övergripande  

miljömålen tagits fram. Dessa anger färdriktningen och underlag för alla beslut 

som tas i byggprojekten. 

 
 

            Övergripande miljömål för projekten är: 

             
           •    Skapa sunda lokaler på ett riktigt och tidsenligt sätt, så att problem inte    

              uppkommer i framtiden, och som främjar en resurssnål och miljöanpassad   

              förvaltning. 

             
           •    Minskad förbrukning av material, energi och vatten. 

            
           •    System- och materialval som främjar en god inom- och utomhusmiljö. 
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4.        DETALJERADE MILJÖKRAV 

 
4.1      Detaljerade miljökrav för projekt 

I projekt skall miljökrav ställas i syfte att uppnå de övergripande miljömålen. 

Miljökraven följer under rubrikerna 4.2-4.9. 
 

Om miljökraven i något fall kan anses motstridiga skall i första hand brukarnas 

innemiljö tillgodoses. 

 
 

4.2      Energieffektivitet 

            E1. Energieffektiva vitvaror skall väljas (minst energiklass B). 
 

E2. Ut- och invändig belysning skall vara energieffektiv. HF-don och T5-lysrör 

skall användas och belysning skall förses med styrning där det är möjligt. 
 

E3. Installationer och armaturer skall vara vattensnåla. 

 

E4. Ventilationssystemet skall utformas på ett energieffektivt sätt. Ett flexibelt och 
reglerbart system skall eftersträvas. 

 

4.3      Elektriska och magnetiska fält 

           EMF1. Större ställverk och större ledningsstråk skall placeras och avskärmas så att 

           magnetfält större än 0,2 μT undviks vid permanenta arbetsplatser. Vid permanenta 

           arbetsplatser får elektriska fält högst vara 10 V/m. 

           
          EMF2. Övervakat femledarsystem skall installeras. Kablar för kraft-, tele- och 

          datorutrustning skall utföras skärmat. 

 

4.4     Innemiljö och hälsa 

          I1. Fuktkänsliga konstruktioner och material skall undvikas. 

  
          I2. Produktionsmetoder skall planeras så att torrt byggande möjliggörs. 

 

I3. Ytskikt skall väljas med hänsyn till fukttillstånd i konstruktioner. Projektörer 

skall vid föreskrivet ytskikt, lim etc ange maximalt tillåten fukthalt enligt AMA i 
underliggande konstruktion, vilket skall säkerställas i produktionsfasen. 

 

          I4. Tilluftsfilter skall vara lägst av klass F7/EU7. 
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4.5      Materialval 

M1. Konstruktioner, material och varor som går att reparera och återanvända skall 

prioriteras. 
 

M2. Material och konstruktioner där olika materialslag kan separeras bör 

prioriteras. 
 

M3. Miljömärkta produkter skall prioriteras (FSC, Svanen eller EU-blomman). 

 

           M4. Lågemitterande material skall eftersträvas i inomhusmiljön. 
 

M5. Invändiga konstruktioner och material som är lätta att hålla rena skall 

prioriteras. 
 

M6. Produktvalsprincipen skall tillämpas på alla byggvaror, d v s produkter skall 

undvikas om de kan ersättas med produkter som är mindre farliga. Produkter som 
innehåller följande ämnen skall undvikas: 

               • Lösningsmedel annat än vatten 

               • Härdplaster (epoxi, isocyanater, akrylater) 

               • Alkyl/Nonylfenoletoxilater (tillsats i färger, lim etc) 

               • Bromerade flamskyddsmedel (tillsats i plast- och gummiprodukter) 

               • Klorparaffiner (mjukgörare/flamskyddsmedel i bland annat plast och    

                   fogmassor) 
               • Ftalater (mjukgörare i PVC-plast och plastisol) 

               • Tennorganiska ämnen (tillsats i bland annat fogmassa) 

               • Koppar utvändigt 

 

           M7. Halogenfria kablar skall användas för de elektriska installationerna. 

 
           M8. Mineralull ska användas, ej cellplast. 

 

4.6      Rutiner för material- och avfallshantering 

           H1. Entreprenören skall ha rutiner för kemikaliehantering på arbetsplatsen.   

           All tillförsel och användning av kemikalier på byggarbetsplatsen skall     

          dokumenteras. 
 

H2. Byggnadsmaterial skall skyddas mot nederbörd, fukt och markfukt.  

Entreprenören skall ha rutiner för kontroll av att väderkänsliga material skyddas. 
 

          H3. Mängden restprodukter och avfall skall minimeras. 

 

H4. Entreprenören skall ha källsorteringsplan. Entreprenören skall redogöra  för 
hur farligt avfall tas om hand. 

 

4.7     Fuktkontroll 

F1. Fuktkvot i virke som byggs in får ej överskrida 15 %. Vid målning av  träytor 

får fuktkvoten ej överstiga 12 %. 
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           F2. Betongkvalitet skall väljas med hänsyn till byggtid och ytskikt. Innan    

           applicering avfuktkänsliga ytskikt på betong skall den relativa fuktigheten mätas    

           enligt RBK:s anvisningar. 

 

           F3. Gipsskivor skall ej monteras i direkt kontakt mot betongytor. 
 

           F4. Material och byggnadskonstruktioner skall skyddas mot fukt. 

 

4.8     Rivning 

          R1. Om rivning ingår som ett arbete inom ramen för entreprenaden, skall   

          rivningen ske selektivt så att återanvändning och återvinning av material  

          och varor kan prioriteras. 
 

          R2. Byggnaden skall rensas selektivt från allt farligt och miljöstörande   

          avfall. (enligt genomförd rivningsinventering). 
 

          R3. Entreprenören skall upprätta rivningsplan som skall innehålla  

          projektredovisning, rivningsbeskrivning och redogörelse för   

          materialbehandling där identifiering och omhändertagande av riskmaterial,  
          restmaterial samt avfall framgår för alla rivnings- och demonteringsarbeten  

          i enlighet med de krav som kan komma att uppställas av kommunen. 

          Planen skall översändas till kommunen innan rivningsarbetena påbörjas. 
 

4.9    Överlämnande 

         Ö1. Före slutbesiktning skall en miljödeklaration överlämnas av entreprenören till 
         beställaren. En miljödeklaration är en sammanställning av byggvarudeklarationer på 

         produkter som ingår i fastigheten. Produkternas placering i byggnaden skall framgå   

         i miljödeklarationen. 
 

         Ö2. Dessutom skall en miljöloggbok tas fram av entreprenören som anger och  

         beskriver de miljöanpassningar som gjorts i fastigheten. Miljöloggboken skall  

         utföras som en separat handling och inledas med beställarens miljöpolicy. 
 

         Ö3. Entreprenören skall ange mätmetod samt några fasta punkter för mätning av  

         fukt under garantitiden. 
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Bilaga B Intervjufrågor till Hans Hedin, Projektledare, ICA 

Fastigheter 

 Vad har du för befattning i företaget? 

 

 Finns det någon miljöansvarig eller avdelning som jobbar med miljöfrågor? 

 

 Vem beslutade att ICA Kvantum skulle uppföras i Avesta. 

 

 När beslutade ni att det skulle uppföras? 

 

 Vad händer med den befintliga ICA-butik som ligger i samma område? 

 

 Hur länge har ni varit certifierade (ISO 14001:2004) 

 

 Varför har ni valt att vara certifierade, pga några speciella intressenter? 

 

 Har ni gjort en miljöutredning där ni kontrollerar vilken miljöpåverkan ert företag 

har? 

 

 Om ni har genomfört en miljöutredning, har denna reviderats någon gång? 

 

 Hur genomför ni dessa revisioner, har ni egna revisorer eller använder ni externa 

konsulter? 

 

 Vem har utformat ert miljöprogram? 

 

 Hur ofta uppdaterar ni miljöprogrammet? 

 

 Vad har ni haft som grund då ni utformat miljöprogrammet? 

 

 Hur har ni valt ut vilka ämnesområden som skall vara med i de detaljerade 

miljökraven och hur har processen gått till då ni valt ut de specifika kraven under 

varje ämnesområde? 
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 Har ni anpassat miljöprogrammet någonting för ICA kvantum i Avesta, gjort 

någon förändring mot för standardmallen? 

 

 I miljöprogrammet 1.2.1 står det att miljömål, förutom de som ICA fastigheter 

satt upp i programmet, skall ligga till grund för arbetet, vilka miljömål? Är det 

Sveriges miljömål och menar ni i sådana fall alla miljömål eller är det några 

specifika? 
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Bilaga C Intervjufrågor till Andreas Salmela, Platschef, 

ByggPartner 

 Eftersom ICA Kvantum Renen är ett pilotprojekt inom avfallshanteringsfrågan 

enligt ICA Fastigheter undrar vi hur mycket energi ni har lagt på arbetet med 

avfallshanteringen i detta projekt? Vad skiljer sig från ett "vanligt" projekt? 

 

 Vilka kommunikationsmedel används för att sprida information angående 

avfallshantering och övriga miljöfrågor i projektet? (vilka muntliga, skriftliga och 

IT-baserade sätt har använts?)  

 

 Tycker du att det fungerat bra, kommunikationsmässigt med beställaren angående 

avfallshanteringen i projektet? Har det uppmärksammats något extra? 

 

 Hur ser ansvarsfördelningen i projektet ut? Vem är ansvarig för projektet i stort, 

att miljöprogrammet uppfylls, att avfallsbiten uppfylls? (om du ensam skall 

ansvara för avfallshanteringen i projektet, vad ingår i dina arbetsuppgifter då?) 

 

 Av alla inblandade i projektet, vem har störst inflytande på hur avfallshanteringen 

skall gå tillväga? Studier visar på att miljöansvariga och sakkunniga inom miljö 

ofta står "lågt i rang" inom byggprojekt och därmed har liten möjlighet att 

påverka hur saker och ting genomförs. Är detta något som du uppfattar i detta 

projekt?  

 

 Ni har ju som mål i projektet att minska avfallskostnaderna och de osorterade 

avfallsmängderna. Du har berättat lite kort om "just in time” filosofin, kan du 

berätta lite mer om den filosofin och hur jobbar ni annars för att uppnå dessa 

mål? 

 

 Hur förmedlas rutiner för avfallshantering till de som medverkar i projektet? 

Någon slags miljöutbildning där beställarens miljökrav tas upp, så alla är 

medvetna? 

 

 Hur tycker du det var att arbeta utefter ICA Fastigheters miljöprogram? Kom det 

upp många frågor? 
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 Hur kan ICA Fastigheter kontrollera att ni sköter avfallshanteringen på ett bra 

sätt? Redovisar ni det i något dokument till dem, eftersom de antagligen vill 

utvärdera resultatet för att se om det är lönsamt att satsa på en bra 

avfallshantering till kommande projekt. 

 

 Har du arbetat mot något annat projekt inom avfallshantering där beställaren haft 

ett miljöledningssystem? Tycker du att arbetet skiljer sig, kvalitetsmässigt 

avseende avfallshantering om beställaren har miljöledningssystem eller inte? 

 

 Vad tittar ni på för typ av lagstiftning? Dokumenterad på något sätt? 

 

 Har ni upprättat en miljöchecklista? Vill ICA Fastigheter veta hur den ser ut? 

 

 Går ni efter några speciella rekommendationer ex. kretsloppsrådet? Hur har ni 

fraktionerat avfallet, vad har ni utgått från? 

 

 Kommer ni själva att sortera avfallet i så stor grad som möjligt eller kommer ni 

låta någon annan sortera det mot betalning? Vilket av dessa alternativ är mest 

lönsamt?  

 

 Hur kommer ni hantera farligt avfall respektive elektronikavfall? 

 

 Hur transporteras avfallet från byggarbetsplatsen och vart? 

 

  Hur mycket av ert avfall går till deponi? 

 

 Har ni uppnått de två mål som ni angett angående avfallshantering i 

”miljöbedömning av leverantör”? 

- Hur har ni satt upp dessa värden? Minska mot vad?  

 

 Entreprenören skall i sin kvalitets- och miljöplan beskriva rutiner för material och 

avfallshantering: Redovisa källsorteringsplan (krav från ICAs sida) har ni 

upprättat en sådan? 

 

 Har ni funderat på att återanvända/sälja/köpa begagnat byggmaterial. (exempelvis 

från hemsidan "bygg igen"). 
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Bilaga D Utförande av examensarbete 

Vi vill först och främst säga att vi båda är nöjda med hur vi genomfört detta 

examensarbete. Vi tycker att arbetsbördan varit jämt fördelat och att båda två har tagit 

ansvar och slutfört de uppgifter som krävts av oss. Att arbetet drog ut på tiden berodde 

främst på att samarbetet med företaget påbörjades relativt sent och att det tog tid innan vi 

fick fram relevant information då företagen själva var i ”startgroparna” vad det gäller ICA 

Kvantumbutiken. Trots att arbetet blev en aning försenat kommer vi framför allt ta med 

oss positiva minnen från de senaste månaderna, vi har lärt oss otroligt mycket och haft 

väldigt kul under tiden! 

 

Det visade sig ganska snabbt att vi fick ta kontakt med en hel del människor under tiden 

vi skrev vårt examensarbete. Vi valde att organisera det så att Anna skötte kontakten med 

den interna handledaren och alla andra personer knutna till högskolan. Sofie skötte 

kontakten med den externa handledaren och andra personer ute på företagen. Vi tyckte att 

detta var det enklaste sättet att hålla ordning på allt, både för oss och för de personer vi 

haft kontakt med. Vi såg självklart till att alla visste att vi var två som jobbade med 

examensarbetet. 

 

Vi har båda två varit närvarande vid alla de möten, intervjuer och den handledning som 

genomförts (med ett undantag). Vi har båda två varit med och arbetat på rapportens olika 

delar men självklart har vi riktat in oss mer på olika områden. Detta gjordes främst under 

litteraturstudien då Anna jobbade med att titta på hur ett miljöledningssystem används 

och är uppbyggt, dels utifrån ISO-standarden men även utifrån annan litteratur. Anna 

tittade även på vad företag själva tycker om miljöarbete. Hon granskade även 

avfallsstatistiken närmare samt hur och när avfallsmängder kan minskas. Sofie tittade på 

problematiken med att använda sig av ett miljöledningssystem i byggbranschen och på 

olika insamlingsmetodiker för avfallsstatistik. Sofie undersökte också vilka de främsta 

faktorerna för uppkomst av avfall var och hur ansvarsrollerna såg ut. Återigen vill vi säga 

att båda två varit med och läst, korrigerat och diskuterat de olika delarna. 

 

Vad det gäller kapitlet som beskriver de båda företagens miljöarbete har vi utifrån de 

möten, intervjuer och tillhandahållet material tillsammans sammanställt detta. Vi utgick 

sedan från den kunskap vi fått från litteraturstudien och började jämföra detta med hur 

arbetet såg ut i projektet. Vi kunde sitta i timmar och diskutera vad vi tyckte var bra och 

dåligt med miljöarbetet men det svåra var att få fram något konkret resultat då arbetet 
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med butiken fortfarande var i full gång. Utmaningen var att komma på ett bra sätt att 

redovisa vad vi kommit fram till. Vi övervägde en hel del olika förslag men kom till sist 

fram till de resultattabeller som återfinns i rapporten. De är lättförståliga med de gröna 

respektive röda rutorna men ger även utrymme att diskutera de områden som inte går att 

bedöma utan egen åsikt (de grå rutorna). Att det inte funnits några konkreta siffror att 

redovisa har på ett sätt varit svårt men samtidigt har det tvingat oss till diskussion vilket 

varit väldigt utvecklande och gjort att vi satt oss in i problemet på djupet. 

 

Vi hoppas och tror att vårt examensarbete även kan leda till diskussion hos berörda 

företag och att de kan ha nytta av våra tankar och observationer. I vilket fall är vi själva 

väldigt nöjda med resultatet och att vi valde att arbeta tillsammans! 

 

 

 

 

 

 

 




