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CMB stödjer managementforskning
Inom CMB – Centrum för Management i Byggsektorn – arbetar akademi och företag tillsammans för att
utveckla kunskap och kompetens i managementfrågor. Det gör vi genom att stödja forskning och bidra
aktivt i utvecklingen av managementrelaterad utbildning på Chalmers. Med hjälp av starka nätverk och
aktiviteter som konferenser, lunchföreläsningar och frukostmöten säkrar vi kunskapsöverföringen mellan
akademi och samhällsbyggnadssektorns aktörer.
Genom huvudmannaskap och engagemang i CMB är både akademi och företag med och påverkar
dagens och framtidens ledarskap i samhällsbyggnadssektorn.

CMB kortrapport om forskning
Den CMB-stödda managementforskningen har ett brett anslag inom samhällsbyggandet. Forskningen
behandlar frågor om samverkan i byggprocessen, kunskapsutveckling, ledarskap och projekt- och
produktionsledning, stadsutvecklingsfrågor, riskhantering, produktivitet och effektivitet.
I en serie sammanfattningar presenterar vi de forskningsstudier som CMB finansierar. Kortrapporten
syftar till att sprida forskningsresultat i en lättillgänglig form och fungerar som introduktion till
ämnesområdet. För den som vill fördjupa sig finns en kortfattad presentation av författaren tillsammans
med hänvisning till den aktuella avhandlingen eller till de artiklar som har publicerats.
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Forskningsutskottet behandlar ansökningar
om stöd till managementrelaterade
forskningsprojekt flera gånger per år.
Mer information om ansökningsprocessen
och våra prioriterade områden finns på
hemsidan, www.cmb-chalmers.se.
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Bakgrund
Cirka 7,7 miljoner ton per år. Så stort är flödet av
avfall från den svenska bygg- och anläggningssektorn
enligt SMED, Svenska MiljöEmissionsData (2012). Av
dessa kommer ungefär 1 miljon ton från ombyggnader
och renoveringar. Cirka 10 procent utgör farligt avfall.
CMB-projektet Ombyggnadsuppföljning har haft
fokus på hur platschefer hanterar avfallsfrågor.
Perspektivet är uppföljningen av produktivitet och
miljömässig hållbarhet på arbetsplatsen. I ett tidigare
projekt som stötts av Formas, Produktivitet och hållbar
ombyggnad, gjordes analyser av vanliga metoder för
att mäta produktivitet och miljömässig hållbarhet.
Dessa har utnyttjats i detta CMB-projekt. Parallellt har
en mindre studie av hur platschefer utnyttjar IT-stöd
vid ombyggnad genomförts som också redogörs för
i denna rapport. Den senare studien har finansierats
av Sveriges Byggindustrier och dessutom av SIRen,
Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för
helhetssyn på hållbar renovering.

Hur studien har genomförts
Studien baseras på 27 intervjuer med anställda i två
stora entreprenadföretag samt en nationell enkät
till platschefer med erfarenhet av ombyggnader. Av
de intervjuade var 15 platschefer och övriga hade
befattningar som projektledare, projektingenjör,
arbetsledare eller miljöspecialist. Två tredjedelar av
dem hade mer än tio års erfarenhet av ombyggnader.

Enkäten utnyttjade en databas från Sverige Bygger,
där platschefer för ombyggnader av flerbostadshus
eller kontor med projektstart april-oktober 2015 och
kontraktssumma över en miljon kronor söktes ut.
Enkäten innehöll 24 frågor och av 232 identifierade
platschefer kom det in svar från 34 procent.

Projektet Ombyggnadsuppföljning är intressant då
tidigare och pågående svensk ombyggnadsforskning
i huvudsak berör byggherrens beslutsfattande och
effekterna, särskilt på energiförbrukningen, av att en
byggnad har renoverats. Själva ombyggnadsprocessen
som produktionsprocess har inte uppmärksammats
i samma grad. Det är inte heller många utländska
forskare som har studerat hur renoveringsprocesser
hanteras av entreprenörer. På senare tid har studier
som handlar om problemet med farliga material vid
renovering och avfallslogistik gjorts och det kommer
att genomföras studier av BIM för hantering av avfall.
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Resultat
Miljöinventeringar

Underentreprenörerna

Intervjuerna visar att den naturliga utgångspunkten
för avfallshanteringen är en miljöinventering.
Myndighetskravet är egentligen bara att inventera
material som kan skapa farligt avfall. I verkligheten
låter byggherrar ofta göra en mer omfattande
miljöinventering som inte bara handlar om asbest,
PCB och liknande ämnen.

Uppföljningen påverkas givetvis av att
underentreprenörer spelar en stor roll vid ombyggnad.

Citaten nedan härrör från intervjuer med
platschefer och visar hur de ser på miljöinventering,
byggherrens roll och underentreprenörers arbets- och
förhållningssätt.
Miljöinventeringen har betydelse. Så att vi vet innan
vi går in och river i en kåk, för att du ska veta
fraktioner och hur mycket det är. Sen är ju det en
gissning, men man har ju varit inne i lokalen och
sett hur mycket det är, och detsamma med massor när
du ska riva väggar. Då kan du få fram volymer och
omsätta volymen till vikt, och så får du ett pris.
Byggherrens intresse för avfallshanteringen har
betydelse anser de intervjuade platscheferna.
Kundens engagemang är mer påtagligt i större
ombyggnadsprojekt, särskilt när kontraktssumman är
över 50 miljoner kr.
Men det är klart att om kunden är med och ställer
krav, så blir det ett annat fokus hela tiden.
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Det kan behövas lite tjat någon gång emellanåt, man
får liksom vara på dom lite grann, men det funkar
oftast. Det kan vara någon som tycker att det är
jobbigt att gå tio meter för att slänga pappkartonger i
en container som är avsedd för wellpapp.
Exempelvis kan elledningar läggas i fel avfallscontainer:
Om man har kran på platsen, en uppmärksam
kranförare som jag har haft någon gång som ser att
elektrikern ... och kan säga till direkt, de sitter ju ofta
och ser uppifrån, annars är det ofta att man kommer
och märker att f-n, de har slängt fel. Då vet man inte
vem det är och så får man själv stå och riva ut det.
Möten är viktiga för uppföljningen:
På det andra projektet så har vi verkligen lyckats
hålla ordning. Vi tar upp det på samordningsmöten,
varje tisdag, och om någon tycker att det är oreda,
eller om någon inte har röjt efter sig eller slängt
rätt, tar man upp det hela tiden, och det är faktiskt
elektrikern som är duktigast nu. Det är kul, det är
otroligt men sant!

I intervjuerna framkom även att underentreprenörer
kan ha språksvårigheter som påverkar deras
avfallshantering.

Jämföra produktivitet
Produktivitet definieras normalt som kvoten output/
input. Rivningsavfall kan ses som en oönskad
output, bortsett från säljbart avfall, och ger upphov
till förbrukning av interna resurser (arbetskraft) och
köpta tjänster (utrustning, transporter, tipptjänster).
Sorterat avfall redovisas ofta i ton eller kubikmeter.
Måtten är användbara eftersom kommuner och
avfallsentreprenörer tar ut olika avgifter för olika
fraktioner exempelvis betong, trä, gips och osorterat
avfall.
Renoverad golvarea dividerad med prisviktad
avfallsmängd per fraktion kan vara ett användbart
produktivitetsmått för benchmarking. Mer om detta
finns i en rapport från Sveriges Byggindustrier (Sezer
och Bröchner 2016).

IT-stödet på arbetsplatsen
– och i projekteringen
Platschefers uppföljning påverkas av IT-stödet.
Platschefen kan ha hjälp av arbetsledare eller
projektingenjörer för att hantera IT-verktygen.
Mönstret för IT-användningen för att registrera
avfallshanteringen under en ombyggnad avviker inte
mycket från all annan uppföljning.
I större projekt som i enhetligt byggda
miljonprogramområden kan det finnas resurser för att
utveckla projektspecifika plattformar som uppenbart
effektiviserar det dagliga arbetet.
För ombyggare är integrerade digitala modeller
som stöd på arbetsplatsen en framtidsfråga.
Än så länge förefaller de flesta beställare av
ombyggnadsprojekt ha svårt att dra fördelar
av BIM, både under projekteringen och i den
senare fastighetsförvaltningen. Huvudproblemet
är resursåtgången för att tolka skannade eller
fotograferade utrymmen i befintliga byggnader.
De intervjuade platscheferna uppger att
entreprenadformen inte har någon betydelse för
avfallshanteringen. Så småningom lär det bli vanligt att
avfallsminimering och avfallsplanering ingår som givna
inslag i projekteringen av ombyggnader.

Problemlösning
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Ombyggnadsplatschefers val av medium för olika aktiviteter.
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Slutord
Insatserna för avfallshantering vid ombyggnad kan
förbättras med fokus på det avfall som genereras
under själva projekttiden, inklusive beställning
av rätt mängder och storlekar av material. I större
ombyggnadsprojekt gynnas avfallshanteringen av
klara, men inte alltför detaljerade kundkrav. Minskade
avfallsmängder kan åstadkommas genom skicklig
projektering. Samverkan med avfallsentreprenörer
och utveckling av särskilda rutiner för olika stora
ombyggnadsprojekt kan bidra till att minska avfallet
och underlätta sortering. Underentreprenörer är
viktiga aktörer i ombyggnadsprojekt. Avfallsmedvetna
underentreprenörer bör väljas och deras
avfallshantering bör både följas upp och belönas.
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Centrum för Management i Byggsektorn
CMB är Sveriges främsta forum för managementfrågor inom samhällsbyggnad. CMB bildades
1998 som ett långsiktigt samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och den svenska
samhällsbyggnadssektorn. Vår övergripande målsättning är att, i en alltmer komplex miljö,
stimulera till ett moderniserat ledarskap som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande.
För mer information: www.cmb-chalmers.se
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