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Sammanfattning 
Denna rapport har tagits fram inom kursen självständigt arbete inom miljö- och vattenteknik             
med syfte att undersöka återvinningsmöjligheter för byggnadsmaterial i Uppsala. Studien är           
dels en litteraturstudie, dels baserad på intervjuer och dels på egna beräkningar och             
jämförelser. I rapporten undersöks bland annat hållbarheten av byggmaterial utifrån en           
hållbarhetsmodell och vilka miljöbesparingar som skulle kunna göras om dessa återvanns           
med dagens metoder. Dessutom ges konkreta förslag på åtgärder för att säkerställa hög             
återvinningsgrad i Uppsala vid bygget av den nya stadsdelen främre Boländerna.  
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Sammanfattning 
Boländerna är ett äldre industriområde i sydöstra Uppsala som ska omvandlas till en ny              
stadsdel. Med detta har frågan om utnyttjande av redan befintliga byggnadsmaterial i området             
uppmärksammats. Denna rapport har tagits fram på Uppsala kommuns och STUNS energi:s            
begäran för att ge förslag på åtgärder för en hög återvinningsgrad vid byggandet av främre               
Boländerna.  
 
Med hjälp av tekniska beskrivningar bestämdes materialvolymerna av byggmaterialen         
betong, gips, tegel, trä och stål i fem byggnader i det blivande rivningsområdet.             
Litteraturstudier gav information om materialen och dagens återvinningsprocesser samt data          
från livscykelanalyser för de fem olika byggnadsmaterialen. En hållbarhetsmodell         
konstruerades med kriterier för att kunna jämföra de olika materialen. Denna modell            
användes som underlag vid bedömningen av huruvida återvinning och återanvändning av de            
olika materialen var miljömässigt lönsamt och hållbart. I hållbarhetsmodellen ingick även           
kostnader som ett kriterium. Resultatet visade att återvinning av samtliga material kan leda             
till miljöbesparingar. Stål visade sig ha hög klimatpåverkan både vid nyproduktion och            
återvinning, men enligt modellen var återvinning av materialet ändå fördelaktigt utifrån ett            
miljöperspektiv. Återvinning av trä respektive återanvändning av tegel visade mest hållbara           
resultat för alla kriterier i modellen utom kostnaden. I rapporten presenteras också ett urval av               
studier som kan bli relevanta för att i framtiden ytterligare öka återvinnings- eller             
återanvändningsgraden av materialen. Exempelvis en ny återvinningsteknik för betong som          
kan användas på rivningsplatsen vid namn Concrete to Cement and Aggregate (C2CA). I             
studien undersöktes även åtgärder för att minska klimatpåverkan vid bygg- och           
rivningsprojekt i Uppsala kommun. Det framkom att materialinventering, noggrann planering          
av avfallshantering och transport samt tydliga styrmedel och miljöcertifieringar kan bidra till            
ett ökat fokus på hållbarhet inom byggbranschen och därmed minska dess klimatpåverkan.  

 
 

 
 

  

2 



 

Området främre Boländerna 
 

 

 
 foto: Ellen Stenlund 2020-05-19 

2 



 

Förord 
Studien gjordes i kursen “Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik” vid Uppsala            
Universitet under andra halvan av vårterminen 2020. Arbetet beställdes av Uppsala kommun            
i samarbete med STUNS energi och vänder sig främst till kommuner och andra aktörer som               
vill öka återvinningsgraden av byggnadsmaterial, men även till andra personer med ett            
intresse för denna fråga.  
 
Projektgruppen vill rikta ett tack till handledaren Monica Mårtensson vars stöd har varit             
ovärderligt under arbetets gång. Därtill vill gruppen tacka Max Björkman och Robin Rushdi             
Al-Salehi för mycket berikande intervjuer, som har fungerat som underlag för att besvara             
flera av projektets frågeställningar. Vidare tackar gruppen Ingvar Jonsson för hans hjälp i att              
tolka byggnadsritningar. Därutöver vill gruppen även tacka Karolina Gahne och Fredrik           
Björklund från STUNS energi samt Anders Hollinder från Uppsala kommun, för deras stöd i              
att förmedla kontakter samt att löpande bistå gruppen under arbetet med projektet. 
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Ordlista 
Armeringskorrosion - Korrosion på armeringsjärnen inuti betong. 

BR-avfall 

Bindetidsreglerare 

- 
 
- 

Bygg- och rivningsavfall. 
 
Ökar hållfastheten hos en slutprodukt innehållande flera material. 

GWP - Global Warming Potential, ett mått på det antal kg 
koldioxidekvivalenter som släpps ut vid någon viss aktivitet. Måttet 
är ett sätt att väga samman de gaser som bidrar till växthuseffekten 
och redogöra den totala mängden i form av motsvarande 
koldioxidutsläpp.  

CO2-Eq - Koldioxidekvivalenter, det vill säga växthusgasutsläpp 
sammanvägt till motsvarande koldioxidmängd, enheten för GWP. 

Downcycling - En återvinningspraxis som innebär att återvunna materialet får 
lägre värde och funktionalitet än vid tidigare användning.  

EOL-betong - End-of-life betong är betong som har använts i tidigare byggnader 
och nu kommit till slutet av sin användningsprocess.  

FGD-gips - Flue gas desulphurisation gypsum, en typ av syntetiskt gips med          
hög renhetsgrad som används vid framställning av bland annat         
gipsskivor. 

Hållbart - Med hållbara material menas i denna rapport material vars 
produktion, användning eller återvinningsprocess är miljömässigt 
hållbar utifrån kriterierna som tas upp i rapporten. 

Karbonatisering - En process som innebär att kalciumhydroxid i betong reagerar med 
koldioxid i luften och bildar kalciumkarbonat. 

LCA - Livscykelanalys, en analys av ett material eller en byggnads hela 
livscykel, från produktion till underhåll och avfallshantering med 
avseende på exempelvis växthusgasutsläpp eller energiförbrukning. 
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Materialflöde - De flöden av material som sker vid byggnation och rivning. Till 
exempel flöden när materialet transporteras till byggplatsen, 
installeras i byggnaden, tas isär vid rivning, placeras i avfallskärl 
och transporteras till avfalls- eller återvinningscentral. 

Materialfraktion - Syftar på en viss typ av byggnadsmaterial, till exempel är betong 
och tegel olika materialfraktioner. 

Miljöresurs - I denna studie åsyftas GWP, energiåtgång, vattenåtgång och 
producerat avfall.  

Superplasticider - Tillsatsmedel som används för att tillverka betong. 

Återanvändning - Materialet används igen, utan att det genomgår större processer 
eller omarbetning. Synonym till återbruk. 

Återvinning - Materialet används igen, men genomgår först någon typ av 
förändring eller omarbetning, såsom nedbrytning eller kemisk 
behandling.  
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1. Inledning 
Urban mining handlar om att utvinna metaller och andra material från befintliga byggnader             
och infrastruktur i städer. Konceptet utgår från samhället som en resursbas för att ta tillvara               
på värdefulla tillgångar som annars går till spillo (Sveriges geologiska undersökning u.d).            
Enligt EU:s rådande avfallsdirektiv ska alla medlemsländer senast år 2020 nå en            
återvinningsgrad av minst 70 % av ländernas bygg- och rivningsavfall (BR-avfall). Samtidigt            
har Uppsala kommun som mål att vara klimatneutralt år 2030 och klimatpositivt år 2050              
(Uppsala Kommun, u.å).  
 
Sverige når inte dessa mål i dagsläget. En stor del av det avfall som produceras för                
närvarande kommer från byggsektorn. Idag återvinns cirka 50 % av det BR-avfall som             
uppkommer i samband med produktion och konsumtion i Sverige (Naturvårdsverket 2019).           
För att nå målen krävs stora förbättringsåtgärder på många punkter. Rapporten belyser flera             
förbättringsbehov för att öka återvinningsgraden i kommunen, samt ger en översiktlig bild av             
hur återvinningsmöjligheterna kan se ut i framtiden. 
 
Området Boländerna i Uppsala står inför en stor förändring. Den primära målbilden är att              
förvandla en del av området till en ny stadsdel för företag vid namn främre Boländerna. Detta                
innebär stora förnyelseprocesser (Sundin 2018). För att Uppsala kommun ska uppnå sina mål             
krävs det att rivningen av befintliga byggnader i Boländerna sker på ett miljömässigt hållbart              
sätt, där fokus ligger på återanvändning och återvinning av byggnadsmaterialen. Om Uppsala            
kommun vidtar de åtgärdsförslag som presenteras i rapporten bidrar de till att uppfylla             
kommunens egna målsättningar och främjar att förnyelseprocessen av främre Boländerna          
lever upp till EU:s direktiv. 

1.1 Uppdragsgivarnas verksamhet 
Rapporten har tagits fram på uppdrag av Uppsala kommun och STUNS energi. 

1.1.1 Uppsala kommun 
Det bor ungefär 220 000 personer i Uppsala idag och det beräknas ha ökat till 340 000 år                  
2050. Kommunen ser därför ett behov av att växa “hållbart och genomtänkt” i takt med att                
behovet av bland annat arbetsplatser och bostäder ökar (Uppsala Kommun, u.å). Idag minskar             
kommunen sina växthusgasutsläpp med cirka 1 % årligen, men för att nå målet för              
klimatneutralitet krävs en årlig minskning på 10-15 % (Uppsala kommun, u.å).  
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1.1.2 STUNS energi 
Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS)           
jobbar för hållbara energi- och miljölösningar genom projekt med universitet, näringsliv och            
samhälle (Stuns Energi, u.å).  

2. Problemställning 

2.1 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med rapporten är att ge förslag till Uppsala kommun och andra              
aktörer på åtgärder för att öka graden av återvinning och återanvändning av byggnadsmaterial             
vid rivning både på lång och kort sikt. Boländerna i Uppsala står inför rivning och åtgärderna                
som presenteras syftar till kunna användas när den nya stadsdelen främre Boländernas ska             
byggas upp.  
 
Vidare är syftet att åskådliggöra vilka metoder som finns att återvinna eller återanvända             
byggnadsmaterial idag och hur miljömässigt hållbara dessa material och metoder är.           
Därutöver syftar rapporten till att visa vilka framtida möjligheter som finns genom att             
presentera ett urval av nya studier som kan vara till hjälp för att i framtiden öka                
återvinningsgraden.  

2.2 Frågeställningar 
❖Hur mycket betong, gips, tegel, trä och stål består de fem utvalda byggnaderna i              

Boländerna av? 
 

❖Vilka återvinnings-och/eller återanvändningsmetoder tillämpas för de fem valda        
materialen idag? 
 

❖Vilket av de fem valda materialen bör prioriteras att återvinna/återanvända utifrån ett            
hållbarhetsperspektiv i främre Boländerna? 
 

❖Vilka miljöbesparingar kan göras om de fem utvalda materialen återvinns i de fem             
byggnaderna i främre Boländerna? 
 

❖Vilka utmaningar finns för att öka återvinningen/återanvändningen? Vilka åtgärder kan          
vidtas för att öka återvinningen/återanvändningen inom Uppsala kommun?  
 

 
2 

 



 

❖Vilka nya studier kan vara relevanta för att kunna öka återvinningsgraden av materialen i              
framtiden? 

3. Bakgrund 

3.1 Boländerna 
Boländerna i sydöstra Uppsala är ett område med främst industri- och företagslokaler. Flera             
av de byggnader som finns där idag har kvar samma grundstruktur som när de byggdes, vilket                
för flera av dem var i början av 1900-talet. Boländerna har tidigare varit ett industriområde               
med bland annat produktion av olika livsmedel (Franzén & Ejdesjö 2003). Under en             
fältstudie den 18:e april 2020 observerades en rad olika verksamheter i Boländerna. Det fanns              
bland annat olika utbildningslokaler såsom tentamenssalar och skolbyggnader samt         
träningslokaler som gym och ju-jutsuklubb. Framförallt dominerades dock området av olika           
företag inom bygg- eller fordonssektorn. Verkstäder, bilförsäljare, och byggföretag med          
lokaler i relativt låga och breda byggnader, som ofta täckte stora delar av tomten.              
Verkstäderna var ofta byggda av plåt, men somliga även av tegel, trä och betong. Förutom de                
material som syntes från utsidan, innehöll byggnaderna troligtvis varierande mängder plast           
och metaller av olika slag. Utöver stomme och fasad, bestod byggnaderna av olika typer av               
dörrar, planglas (samlingsnamn för glas i fönster och fasader), stuprör, takbeklädnad och            
lister. Runt omkring byggnaderna fanns också ofta staket eller stängsel. 
 
Den del av Boländerna som ligger närmast centralstationen står inför rivning och ska ersättas              
med den nya stadsdelen “främre Boländerna”, med syfte att skapa plats för bland annat              
kontor och restauranger.  Målbilden för området är  
 

...“en stadsdel för företag, både nya och etablerade. Området ska välkomna såväl Early             
Adopters som internationella kunder och företag. Det är dessutom en levande stadsdel            
med framåtanda och kunskapsutveckling. En stadsdel som kan främja Uppsala och dess            
invånare”  
 

skriver Uppsala kommun i sitt strukturprogram för främre Boländerna (Sundin 2018, s. 3).  

3.2 Byggindustrins miljöpåverkan 

3.2.1 Koldioxidutsläpp och energianvändning 
Varje år överskrids den planetära gränsen för bland annat utsläpp av koldioxid (Rockström et              
al. 2009). FN:s klimatpanel IPCC rekommenderar att alla sektorers utsläpp bör minskas med             
75 % för att undvika en okontrollerad klimatförändring (European Commission 2012).           
Byggnader bidrar till växthusgasutsläppen under hela livscykeln, bland annat genom den           
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stora energimängd som åtgår. Först krävs energi för att framställa byggnadsmaterialet, sedan            
för diverse transport-, installation- och konstruktionsprocesser. Själva driften av husen kräver           
energi för bland annat uppvärmning och underhåll. När byggnaden ska tas ner, krävs energi              
för rivning och hantering av avfallet (de Klijn-Chevalerias & Javed 2017). Denna totala             
livscykel för hus och byggnationer svarar för 40 % av energianvändningen och 30 % av de                
antropogena växthusgasutsläppen i världen (Brejnrod et al. 2017). Därav kommer cirka 5-10            
% av växthusgasutsläppen från byggsektorn, det vill säga själva byggnationsfasen i husets            
livscykel, vars största utsläppsfaktor är betongproduktion (European Commission 2012). Då          
de vanligaste metoderna för avfallshantering tas i beaktning, går mindre än 1 % av energin i                
genomsnitt åt till rivning och hantering av avfallet (Zabalza Bribián et al. 2011).  

3.2.2 Råmaterial och avfall 
Byggindustrin konsumerar uppskattningsvis 60 % av allt råmaterial som extraheras ur           
jordskorpan. Vidare producerar sektorn 50 % av jordens totala avfall (Hossain & Poon 2018).              
I Europa grävs 4,8 ton mineral upp ur jordskorpan per person och år endast med syftet att                 
producera betong (European Commission 2012). I EU uppgår byggavfallet till 850 miljoner            
ton per år (Marinković 2013).  

3.3 Återanvändning av byggnadsmaterial 
I Sverige genereras cirka nio miljoner ton byggnadsavfall varje år, där endast ett tiotals ton av                
byggavfallet återanvänds till nya byggnationer. Allt större fokus läggs på att utveckla            
återanvändningen av bygg- och rivningsmaterial och ett flertal kommuner i Sverige har börjat             
fokusera på återbruk av byggnadsmaterial. Däremot finns inga formella rutiner eller system            
för hur fastighetsägare eller byggentreprenörer ska ta omhand överblivet material eller           
material som går att återanvända efter rivning, vilket är orsaken till att en så liten del av                 
material återanvänds (Miliute-Plepiene et al. 2020).  
 
En annan orsak till att en så liten del av byggnadsmaterialet återanvänds till nya byggnader är                
att det inte finns något utvecklat system som sköter processen att transportera, lagra och              
disponera materialet vidare. Vidare finns det idag ingen ekonomisk vinning i att fokusera på              
att hantera byggnadsmaterial försiktigt eller att lämna in det på återanvändningsstation,           
eftersom arbetskostnaden blir betydligt större då dekonstruktionen av en byggnad tar längre            
tid. En annan svårighet med att återanvända hela byggnadsmaterial är att det inte finns någon               
certifiering av kvaliteten på material som ska återanvändas (Hobbs & Adams 2017). 

3.4 Återvinning av byggnadsmaterial 
Naturvårdsverket (2018) skriver i sin senaste rapport om Sveriges avfall att det år 2016              
genererades mest primärt avfall från bygg- och rivningsbranschen av alla branscher och det             
uppgick till 9,8 miljoner ton år 2016. Av detta var 383 tusen ton farligt avfall, som togs om                  
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hand på specialiserade anläggningar. Samma år återvanns 50 % av det totala primära             
BR-avfallet. Denna statistik inkluderar dock inte återanvändning av byggnadsmaterial. Att          
återvinningsgraden inte är högre beror bland annat på att trä energiåtervinns, vilket inte             
räknas som återvinning av materialet samt att mineraliskt avfall i stor utsträckning läggs på              
deponi. Totalt energiåtervanns 2,0 miljoner ton träavfall år 2016. Samma år lades 683 tusen              
ton icke farligt mineraliskt och blandat BR-avfall på deponi (SMED och Naturvårdsverket            
2018). 
 
Att återvinna byggnadsmaterial kan visa sig vara en svår uppgift. Ofta är byggnaderna som              
rivs äldre och kan innehålla byggnadsmaterial där farliga ämnen återfinns som inte längre är              
tillåtna, till exempel asbest. Under tiden ett material brukas kommer det att utsättas för olika               
typer av belastning som kan komma att påverka kvaliteten. Ett exempel på detta är betong,               
som under sin livstid karbonatiseras. Den här processen ökar hållfastheten hos själva            
betongen, men minskar skyddet mot armeringskorrosion (Johansson et al. 2017). Ett annat            
exempel är mögel som kan ha etablerat sig på materialet. Ofta är det kvalitetsaspekten som               
sätter stopp för återvinning. Används en ny råvara med 100 % känd sammansättning vet man               
exakt vad materialet har för kvaliteter. När inblandning sker med återvunnet material blir             
kvalitetsstämpeln svårare att uppfylla. Det är dock möjligt att genom upphettning eller någon             
annan form av bearbetning kunna få fram en slutprodukt av det återvunna materialet som är               
jämförbar med nya material (Johansson et al. 2017). 
 
En annan utmaning för en ökad återvinning är att en del produkter och byggdelar som               
används i byggnader inte består av endast en typ av material, utan den är sammansatt av                
många olika materialfraktioner, vilket gör separeringsprocessen svår. Vid återvinning är det           
viktigt att materialen är separerade. Därför krävs rena materialflöden från rivningsplatsen till            
återvinningscentralerna. 

3.5 De fem valda byggnadsmaterialen 

3.5.1 Betong 
Betong är ett av de allra vanligaste byggnadsmaterialen som används och består framförallt             
av tre komponenter: aggregat, cement och vatten (Johansson et al. 2017). Aggregat är ett              
samlingsnamn för sand, grus och sten (Burström & Nilvér 2018). Betong finns i många delar               
av en byggnad, såsom i grundplattan, ytterväggarna, innerväggarna, och innertaket          
(Johansson et al. 2017). 

3.5.1.1 Klimatpåverkan 

Varje år konsumeras kring 25 gigaton betong i världen och dess miljöpåverkan blir mycket              
stor på grund av de stora kvantiteter som produceras (Hossain & Poon 2018). Produktionen              
innebär en stor förbrukning av naturresurser och energi, utsläpp av växthusgaser och stor             
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avfallsproduktion (Marinković 2013). Dessutom leder den kemiskt komplexa produktions-         
processen till att ämnen som bland annat tungmetaller, organiska kolväten, svaveloxider,           
kväveoxider och alkaliskt restvatten släpps ut (Asif et al. 2007).  
 
En av betongens beståndsdelar är aggregaten, vars förbrukning inom EU uppgår till 224             
miljoner ton varje år i byggindustrin. Den genomsnittliga sträckan för transport av naturliga             
aggregat till betong inom EU beräknades i en studie till 40 km. Det beräknades också att                
återvunna aggregat skulle behöva transporteras i genomsnitt 10-30 km. Om återvunna           
aggregat skulle återanvändas, skulle EU kunna minska sina växtgasutsläpp med ca 88 ton             
koldioxidekvivalenter enbart från de minskade transportsträckorna (Wałach et al. 2019). 
 
Som tidigare konstaterats är BR-avfall en av de största fasta avfalls- strömmarna i världen.              
Den största delen av detta är just EOL-betong (end-of-life-betong). Att återvinna EOL-betong            
tillbaka till byggnadssektorn, eller endast se till att det kommer till användning med en hög               
effektivitet, skulle vara en lösning för att minimera BR-avfall (Hu et al. 2013). 

3.5.2 Gips 
Gips är ett dihydrat av kalciumsulfat och inom sedimentära saltförekomster är gips ett vanligt              
mineral. Gipsprodukter kan framställas av naturligt gips, syntetiskt gips kallat FGD gips            
(Flue gas desulphurisation gypsum) och återvunnet gips eller genom en kombination av de tre              
(Arm et al. 2014). Inför produktion av olika gipsprodukter hettas gipset upp till omkring 100               
°C så att vatten avgår. Denna process kallas för kalcinering och resulterar i bränd gips som                
kan användas vid framställning av samtliga gipsprodukter. Byggnadsmaterial står för          
omkring hälften av all gipskonsumtion, ofta i form av gipsskivor. Gips som            
bindetidsreglerare i cement står för den andra hälften av konsumtionen tillsammans med en             
liten andel av gips till jordförbättringsmedel, bandage och fyllmedel i färg, papper och             
tandkräm. I Sverige finns inga geologiska förutsättningar för en naturlig gipsförekomst av            
ekonomisk betydelse (Nationalencyklopedin, u.å). 
 
Gipsskivor används flitigt inom byggindustrin bland annat på grund av sin goda            
brandhärdighet. Gipsskivor består av gips som på båda sidor är täckt med kartong och              
används främst som beklädnad av väggar och tak invändigt (Nationalencyklopedin, u.å).           
Under byggnationer blir det vanligen över en stor mängd rena, oanvända gipsskivor, på grund              
av att det har gått sönder under transporten, att det har uppstått spill vid kapning av skivor,                 
eller att det har beställts för många gipsskivor som inte används i byggnaden (Johansson et al.                
2017). 

3.5.2.1 Klimatpåverkan 

Transporter står för en stor del av gipsets klimatpåverkan. Det är få länder i Europa som                
tillhandahåller en utvinning av naturligt gips. Därav blir transporterna långa vid inköp,            
särskilt för länder i Norden, vilket leder till stora utsläpp av växthusgaser (Arm et al. 2014).                
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Det finns dessutom endast ett fåtal platser för gipsåtervinning i Sverige. Transporter av             
gipsavfall till återvinningsanläggningar blir därav långa vilket blir såväl ekonomiskt som           
miljömässigt kostsamt. Detta kan i sin tur resultera i att en stor andel av gipsavfallet               
deponeras eller används till jordförbättring istället för att återvinnas (Bok et al. 2018). I              
många europeiska länder hamnar det mesta av gipsavfallet på deponier. Detta leder till             
växthusgasutsläpp av metangas när bland annat pappret från gipsskivor degraderar på           
soptippen (Arm et al. 2014). I världen anses resurserna av gips vara goda och kunna               
tillgodose behoven även långt in i framtiden (Roskill 2014 se Arm et al. 2014).              
Mineralutvinning av gips bidrar däremot till negativa effekter som ockupation av land, förlust             
av biodiversitet och användning av dieselbränsle och elkraft (European Commission DG           
Environment 2010). 

3.5.3 Stål  
Stål består till största delen av järn och ofta används järnmalm vid framställningen. Dock kan               
även järnskrot användas i olika mängd vid framställningen, för att få önskade egenskaper hos              
den färdiga produkten. Utöver järn tillsätts också en mindre mängd andra ämnen, däribland             
kol, kalk och kisel (Råvaror 2019). 

3.5.3.1 Klimatpåverkan 

Vid tillverkning av stål kommer koldioxid att släppas ut, dels direkt från ugnar som används               
vid produktionen, dels indirekt genom förbrukning av energi från fossilt bränsle. En viss             
mängd svaveldioxid och kväveoxider släpps också ut i luften under olika sorters            
förbränningar (Processernas miljöpåverkan 2019). År 2018 stod industrin för 32 procent av            
det totala utsläppet av koldioxid i Sverige, och av dem stod stålindustrin för ungefär en               
tredjedel. Då en viss del av utsläppen kommer direkt från förbränning, kommer dessa utsläpp              
inte att minska då energiförsörjningen byts från fossil till förnybara energikällor. Det är             
framförallt nyttjandet av koks och dess restprodukter som står för utsläppet av koldioxid             
(Naturvårdsverket 2019).  

3.5.4 Tegel 
Tegelsten, tegelpannor, kakelplattor med mera, tillhör gruppen keramiska byggnadsmaterial.         
De är framförallt gjorda av lera och är ett av de äldsta byggnadsmaterialen. Idag tillsätts även                
rena oxider eller någon typ av silikater vid tillverkningen (Burström & Nilvér 2018).             
Tegelsten är det näst vanligaste byggnadsmaterialet efter betong i världen (Tang et al. 2020). 

3.5.4.1 Klimatpåverkan 

Keramiska byggnadsmaterial har mycket stor klimatpåverkan associerade med produktionen         
eftersom ämnen som koldioxid, svaveldioxid, fluorföreningar och i vissa fall krom släpps ut             
(Asif et al. 2007).  
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3.5.5 Trä 
Trä är en naturligt förekommande råvara som växer på stora områden i Sverige. Det återfinns               
i nästan alla byggnadsdelar i en byggnad förutom i grunden, då trä är biologiskt nedbrytbart.               
Beroende på vilken funktion träet fyller eller vilka krav som ställs på det så kan livslängden                
variera kraftigt, upp till tusentals år (Johansson et al. 2017). Trä kan användas inom en rad                
olika områden inom byggnadskonstruktion och finns även ofta som skivor, till exempel            
spån-, fiber eller plywoodskivor. Vissa träslag kan ha ett inbyggt försvar mot olika varianter              
av skadlig inverkan. Utöver detta kan även träet ha impregnerats med något medel för att               
minska dess nedbrytbarhet (Burström & Nilvér 2018). 

3.5.5.1 Klimatpåverkan 

Byggnadsmaterial av trä har generellt lägre miljöpåverkan än andra byggnadsmaterial,          
speciellt de träprodukter som kräver mindre behandling och bearbetning. Eftersom träden           
absorberar koldioxid under tillväxtfasen, skulle koldioxidbalansen vara negativ om produkten          
blev återvunnen eller återanvänd istället för uppbränd. Till exempel ger varje kubikmeter            
laminerat trä som inte förbränns då byggnaden rivs ett nettoupptag av 582 kg koldioxid.              
Denna siffra kan jämföras med att samma volym stål och förstärkt betong släpper ut ungefär               
12 kg respektive 458 kg koldioxid. Ofta leder dock bearbetningen av träet samt det faktum att                
materialet inte återanvänds efter dess livstid till ett nettoutsläpp (Zabalza Bribián et al. 2011).              
Vidare kan trä anses återvinningsbart eftersom det kan användas till mycket annat efter att              
husets livstid är över (Asif et al. 2007).  

3.6 LCA-studier 
LCA är ett verktyg för att kvantifiera och visualisera ett materials fulla miljöpåverkan. I en               
LCA kan aspekter såsom direkta utsläpp vid produktion, transporter och drift ingå (Vattenfall             
2019). Enligt EU:s standardmodell EN 15804:12 består ett materials livscykel av fler delar än              
de som tagits med i denna studie (se tabell 1). Den europeiska standardmodellen är ett               
exempel på en omfattande LCA-modell (World’s fastest Building Life Cycle Assessment           
software - One Click LCA, u.å). För LCA-beräkningar kan även datorprogram användas. I ett              
examensarbete utfört av Tahiri (2011) användes ett program vid namn Anavitor som gör en              
fullständig LCA av material i en byggnad och sedan jämför resultatet med associerade             
miljömässiga data för materialet. Dock tar detta program inte hänsyn till slutet av             
användningsfasen (Tahiri 2011).  
 
LCA kan även göras på hela byggnadsdelar. I en studie av Huedo et. al (2015) gjordes en                 
LCA för bland annat ett icke-ventilerat platt tak, aluminiumfönster med tillhörande termiskt            
brytningssystem och tegelhålrumsväggar med yttervägg av motstående tegel innehållande 5          
cm tjock isolering. I studien gjordes LCA sammantaget för hela byggnadsdelen, där olika             
material i varje byggnadsdel vägdes samman. LCA:n delades upp i tre delar; Tillverknings-             
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och installationsfas, underhållsfas, samt användningsfas. De kriterier som vägdes in som           
indikatorer var GWP, primär energikonsumtion, vattenkonsumtion, producerat avfall (farligt         
och icke-farligt) samt kostnader för investering, underhåll och energi. (Huedo et al. 2016). 
 
Tabell 1. Totala LCA:n för ett byggnadsmaterial enligt EU:s standardmodell EN           
15804:12. Det som är markerat i grönt är de kriterier som användes i denna studies               
hållbarhetsmodell. 
Produktions- 

stadie 
Konstruktions- 

process 
Användnings- 

fas 
Slutet av 

användnings- 
fasen 

Utanför systemet 

Råmaterial 
försörjning 

Transport till 
byggnadsplats 

Applicering Demontering/ 
rivning 

Återanvändning 

Transport Installation i 
byggnad 

Underhåll, 
reparation och 

renovering 

Transport Återvinning 

Tillverkning  Energi- & Vatten- 
användning  

Avfalls 
hantering 

Tillvaratagandet 
av använt material 

  Utbyte Återanvändning  

4. Metoder och källor 
För att besvara frågeställningarna har litteraturstudier, intervjuer med sakkunniga samt design           
och implementering av en hållbarhetsmodell genomförts. Utöver det utgjorde en förstudie           
samt ett fältbesök i Boländerna i Uppsala en del av teoriunderlaget.  

4.1 Förstudie 
I början av projektet fanns ett stort kunskapsbehov kring byggindustrin inom projektgruppen.            
För att täcka detta gjordes en förstudie om byggnadsmaterial. I denna användes publicerade             
vetenskapligt granskade artiklar från databaserna Scopus, Google Scholar, Uppsala         
universitetsbiblioteks datatjänst samt en fältobservation. Förstudien innehöll information om         
området främre Boländerna i Uppsala, byggindustrins klimatpåverkan, rivningsprocessen,        
återanvändning och återvinning av byggnadsmaterial, ny forskning kring återvinning samt          
vanliga byggnadsmaterial och deras egenskaper. Delar av förstudien har använts som           
underlag till denna rapport. 

4.2 Litteraturstudier 
Den litteratur som användes i denna studie var främst artiklar publicerade i vetenskapliga             
tidsskrifter, därmed faktagranskade samt vetenskapliga rapporter och böcker. För att hitta           
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artiklarna användes sökdatabaser och en rad sökord (se appendix D). En av de rapporter som               
användes i studien, Mistra Closing the loop, erhölls direkt av projektledare på Chalmers             
industriteknik, Max Björkman. Utöver det har även rapporter från svenska myndigheter           
såsom Naturvårdsverket och IVL Svenska Miljöinstitutet använts för att besvara          
frågeställningarna. I enstaka fall har webbsidor använts som källor för exempelvis           
företagsinformation. Urval bland källorna gjordes efter en relevansbedömning. Till exempel          
skulle källorna baseras på liknande förutsättningar och klimat som i främre Boländerna och i              
Uppsala för de frågeställningar där det ansågs relevant.  
 
För att besvara frågeställningen “Vilka studier kan vara relevanta för att kunna öka             
återvinningsgraden av materialen i framtiden?” hade litteraturstudien striktare kriterier för          
informationssökningen. Dessa var följande: 

● Studierna var från år 2014 eller senare för att räknas som nya. 
● Studierna diskuterade metoder eller presenterade lösningar för att återvinna de fem           

valda materialen. 
● Innovationerna skulle kunna vara applicerbara i Uppsala.  
● Studierna hade nya perspektiv på återanvändning eller återvinning. 

4.3 Intervjuer 
Följande sakkunniga personer intervjuades i studien:  
 

● Ingvar Jonsson, ingenjör Tengbom arkitekter. 
- Under telefonintervjun fick projektgruppen hjälp med att tolka de tekniska          

beskrivningarna av byggnaderna i Boländerna.  
● Max Björkman, projektledare Chalmers industriteknik och deltagare i det nyligen          

avslutade forskningsprojektet Constructivate.  
- Intervjun handlade främst om vilka utmaningar samhället står inför för att           

ställa om från linjärt till cirkulärt byggande. Intervjun genomfördes digitalt. 
● Robin Rushdi Al-Salehi, hållbarhetschef Ihus. 

- Intervjun handlade främst om vad som måste till på kommunal och nationell            
front för att öka byggbranschens cirkularitet. Intervjun genomfördes digitalt. 

 
Anteckningar fördes under intervjuerna med godkännande från respektive person, och dessa           
anteckningar användes som underlag till vissa delar av rapporten. 

4.4 Hållbarhetsmodell 
För att kunna jämföra grad av hållbarhet mellan olika byggnadsmaterial och           
återvinningsmetoder konstruerades en hållbarhetsmodell (se tabell 2). Denna innefattade fem          
kriterier; GWP, energiåtgång, vattenåtgång, hur mycket avfall som produceras samt kostnad           
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för producent och konsument. Dessa valdes ut på grund av att de ansågs kunna bedöma den                
miljömässiga och ekonomiska hållbarheten av ett material samt vara möjliga kriterier att hitta             
data om genom en litteraturstudie. Bedömningen gjordes både för processen vid           
nyproduktion av material (när råvara produceras till byggnadsmaterial) och för processen vid            
återvinning eller återanvändning av material (när BR-avfall produceras till nytt          
byggnadsmaterial). Inspiration till hållbarhetsmodellen hämtades från studien A model for the           
sustainable selection of building envelope assemblies, av Huedo et al. (2016) samt från EU:s              
standardmodell EN 15804:12 (se tabell 1).  
 
Den modell som använts i denna rapport, hållbarhetsmodellen, har tagit hänsyn till de             
grönmarkerade aspekterna av LCA:n i tabell 1. Hållbarhetsmodellen innehåller kriterier för           
att bedöma miljömässig hållbarhet och kostnader för nyproduktion och återvinning eller           
återanvändning av byggnadsmaterial (se tabell 2). I modellen har data för återvinning gällt för              
material som består av helt återvunna beståndsdelar utom för gips och betong då data för               
återvinning gällt material som består av en blandning av återvunnet och nyproducerat            
material (cirka 18,72 % återvunnet gips och 25 % återvunnen betong blandat i det              
nyproducerade), på grund av att dessa är vanliga andelar vid återvinning av dessa material              
(Jiménez Rivero et al. 2016; Albayati & Johansson 2017). 
 
Tabell 2. Hållbarhetsmodellen som använts för att beräkna hållbarheten hos materialen           
och dess återvinningsmetoder. X markerar vilka kriterier som ska bedömas för           
nyproduktion respektive återvinning.  

Kriterier Enhet Nyproduktion Återvinning 

GWP kg.CO2-Eq/m3 x x 

Energiåtgång kWh/m3 x x 

Vattenåtgång l/m3 x x 

Avfall kg/m3 x x 

Kostnader SEK x x 

4.4.1 Data till hållbarhetsmodellen 
Data som redovisas i denna rapport är tagna från olika studier med olika avgränsningar. Detta               
eftersom exakt motsvarande dataunderlag för alla materialen inte hittades. För exempelvis           
GWP och energiåtgång var studierna gjorda utifrån olika delar i materialens LCA. Några av              
siffrorna som presenteras i tabell 3 inkluderar därför även LCA-aspekter såsom underhåll,            
transport och avfallshantering (dessa siffror noteras med en asterisk i tabell 3). De studier              
som räknat med fler aspekter i livscykeln än nyproduktion eller återvinning (se aspekter i              
tabell 1 utan grön markering) uppgav dock att dessa delar motsvarar en mindre del av               

 
11 

 



 

angiven data. Vidare baserades studierna som data hämtats ifrån på förutsättningarna i olika             
geografiska regioner. Urvalet av källor gjordes så att svenska studier valdes i första hand, i               
andra hand nordiska, i tredje hand europeiska och i sista hand studier från övriga världen.  

4.4.2 Enhetsomvandling 
Data i de olika studierna som användes till hållbarhetsmodellen presenterades ofta per            
viktenhet. Enhetsomvandling gjordes så att respektive kriterium i hållbarhetsmodellen kunde          
bedömas per kubikmeter material. För enhetsomvandlingar krävdes värden på materialens          
densitet, dessa återfinns i appendix B (se tabell B1). I omvandlingen multiplicerades värdet             
på kriteriet, med någon enhet x, med densiteten (se enhetsanalys i ekvation 1).  
 

x
kg *

kg
m3 = x

m3 (1) 

 
Jämförelsen gjordes per kubikmeter enhet för att miljöbesparingar vid återvinning av           
materialvolymerna i de fem byggnaderna skulle kunna beräknas. 

4.4.3 Normering 
Värdena på alla kriterier i hållbarhetsmodellen normerades för att likställa kriterierna. Vid            
normeringen sattes det högsta värdet för respektive kriterium till 1 och det lägsta till 0.               
Övriga värden inom intervallet divideras med differensen mellan högsta och lägsta värdet för             
att få en siffra mellan 0-1. De normerade värdena inverterades så att det mest hållbara fick                
störst värde. För exempelberäkning, se appendix A. Vid framtagning av de normerade            
värdena jämfördes nyproduktion av samtliga material respektive återvinning av samtliga          
material med varandra. Normeringen gjordes så att materialen kunde jämföras med varandra            
och inte så att varje materials nyproduktionsprocess kan jämföras med dess           
återvinningsprocess eftersom dessa inte är normerade med varandra. Det normerade resultatet           
från hållbarhetsmodellen redovisades i stapeldiagram för att visualisera hållbarheten hos de           
jämförda materialen och metoderna. Snittbetyget beräknades för att kunna jämföra de olika            
materialen med varandra och dra slutsatser om vilket material som bör prioriteras för             
återvinning. 

4.5 Byggnadsritningar och tekniska beskrivningar 
Fem tekniska beskrivningar av byggnader i Boländerna användes för att beräkna           
materialvolymer. Byggnadsritningar och tekniska beskrivningar (se appendix C) för de fem           
utvalda byggnaderna erhölls från Uppsala kommuns bygglovsinfo och användes för att           
översiktligt beräkna volymen av de fem valda byggnadsmaterialen i ytterväggar, tak och            
grund (se tabell 3 i avsnitt 5.2). Genom att studera de tekniska beskrivningarna i samråd med                
Ingvar Jonsson kunde dimensioner på väggar, tak och grund analyseras och volymerna kunde             
då beräknas för materialen.  
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4.6 Beräkningar utifrån byggnadsritningar och hållbarhetsmodellen 
Materialvolymerna som beräknades utifrån byggnadsritningarna och tekniska       
beskrivningarna användes i sin tur för att beräkna möjliga miljöbesparingar vid återvinning            
av de fem valda materialen i byggnaderna. Genom att multiplicera volymen, V, av respektive              
material i respektive hus med data för respektive kriterium, X, i hållbarhetsmodellen erhölls             
resursåtgången med avseende på kriteriet, Rx, för materialvolymen (se ekvation 2).  
 

 Rx = X * V (2) 
 
På så sätt erhölls resursanvändningen av varje kriterium för nyproduktion och återvinning av             
materialen. Miljöbesparingarna, Mtot, antogs utgöra skillnad i resursanvändning mellan         
nyproduktion, Rny, och återvinning, R återvinning, av materialvolymerna för samtliga kriterier (se           
ekvation 3). 
  

 M tot = Rny − Råtervinning (3) 
 
Detsamma gjordes för alla kriterier i hållbarhetsmodellen. De tekniska beskrivningarna          
erhölls från Uppsala kommun.  

4.7 Avgränsningar och antaganden 
Analysen avgränsades till fem rivningsklara byggnader i främre Boländerna i Uppsala. (Se            
Appendix C för bilder) De byggnader i Uppsala som ingick i studien var på följande adresser: 
 

● Knivstagatan 10A 
● Knivstagatan 11 
● Säbygatan 23 
● Bergsbrunnagatan 4 
● Märstagatan 10 

 
Vidare begränsades undersökningen till följande fem byggnadsmaterial: Betong, gips, stål,          
tegel och trä 

4.7.1 Antaganden för byggnadsmaterialen 
Följande antaganden gjordes för byggnadsmaterialen i studien: 
 

● Trä antogs vara gran eftersom detta är ett vanligt träslag för byggnationer 
● Med tegel menas i denna rapport murtegel, alltså tegelstenar och ej takpannor eller             

andra keramiska byggnadsmaterial 
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● Med betong menas i denna rapport härdad betong samt betongtakpannor, vilka båda            
har ungefär samma densitet 

● Med stål avses rent stål på varmvalsad spole, det vill säga utan inblandningar av andra               
material 

● I denna rapport syftar gips på olika gipsprodukter som avses att användas som             
byggnadsmaterial i byggnader, oftast gipsskivor 

● För tegel undersöktes återanvändning istället för återvinning i hållbarhetsmodellen 
● Vid beräkningar av miljöbesparingar (se tabell 7) antogs stål och plåt vara likvärdiga 

4.7.2 Antaganden för materialberäkningar 
Vid beräkningarna av materialvolymerna utifrån tekniska beskrivningar gjordes följande         
avgränsningar och antaganden: 
 

● Inredning, innerväggar och bjälklag togs inte med 
● Fönster och dörrar togs ej med i väggytan 
● Rumshöjden antogs som standardhöjden 2400 mm, även för övervåning 
● Grundytan antogs vara lika stor som ytan på bottenplan 
● Taklutning togs ej med i beräkningar 
● Plåt antogs ha tjockleken 3 mm för fasad och tak 

5. Resultat 

5.1 Litteraturstudie & intervjuer 

5.1.1 Dagens återvinnings- och återanvändningsmetoder 

5.1.1.1 Betong 

Som det ser ut i dagsläget används EOL-betongkross mestadels till basmaterial för vägar. Det              
återvunna basmaterialet tillåter relativt låg renhet och upp till 50 % av betongmixen kan              
blandas med tegel och andra stenar. Det innebär låga krav på sortering vid rivning och det                
blir lättare för företag att använda det krossade materialet på ett mer hållbart sätt. Detta är                
användbart i dagsläget eftersom det är svårt att generera rena materialflöden vid rivning av en               
byggnad. För att generera rent materialflöde av EOL-betong som kan användas till            
produktion av rena aggregat, krävs noggrannare isärtagning och rivning, då inblandning av            
tegel och andra material inte är tillåtet. Den krossade rena EOL-betongen skickas till den så               
kallade WCP-processen (wet recycling process). I WCP-processen tvättas den grövsta          
bråkdelen av betongkrossen för att producera nya, rena betongaggregat. Dessa kan användas i             
ny betongproduktion och det som blir över efter reningsprocessen skickas till vägarbeten            
eller deponi i form av slam (Hu et al. 2013). 
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5.1.1.2 Gips 

Vid återvinning av gips mals den först ned och pappkartong från eventuell gipsskiva             
separeras bort för att komma till användning på annat sätt. Det nermalda gipset blandas              
därefter med nedmalen jungfrulig råvara under produktionen av nya gipsprodukter. I en            
gipsskiva brukar andelen av återvunnet gips vara cirka 20-30 % (Jiménez Rivero et al. 2016;               
Almasi et al. 2018). Gipsskivor kan även återvinnas tillsammans med glasfiber, så länge             
glasfiberfraktionen inte utgör en alltför stor del av den totala blandningen. Vid återvinning är              
det viktigt att gipsmaterialet är rent på grund av att många tillsatsmedel försvårar             
återvinningsprocessen (Johansson et al. 2017). På grund av de höga kraven på renlighetsgrad             
är en viktig förutsättning för återvinning att utsortering görs tidigt i rivningskedjan. Först             
måste lokaliseringen av gipsskivorna i byggnaden ske så att dessa kan sorteras ut separat och               
därefter kan rivningen av byggnaden äga rum. Om gipsskivorna blandas med resten av             
byggnadsmaterialet uppfylls sällan kraven på renhet och de kan inte återvinnas (Lin et al.              
2020). Enligt en rapport av IVL genereras omkring 70 000-90 000 ton gipsavfall årligen,              
varav cirka 24 000 ton materialåtervinns i nuläget (Stenmarck et al. 2014). 

5.1.1.3 Stål 

Återvinning av stål har förekommit sedan 1800-talet. Stål kan återvinnas flera gånger, utan             
att kvaliteten behöver kontrolleras. Stålskrot smälts då ner, och kan sedan omformas till             
önskad design. Variationerna mellan olika typer av skrots kemiska och fysiska egenskaper är             
stora, speciellt då åldern på en del stålprodukter kan vara över 100 år (Axelsson 2019). Sett                
globalt återvinns stål till cirka 95 % och anses därmed vara det mest återvunna materialet.               
Genom att 630 megaton stål återvinns varje år, besparas cirka 945 M ton koldioxidutsläpp              
(Conejo et al. 2020).  

5.1.1.4 Tegel 

Tegel är den vanligaste typen av keramiska byggnadsmaterial (Tang et al. 2020). Därför är              
återanvändningen av keramiska material fokuserad på just tegelstenar i den här studien. Om             
en byggnad ska rivas och en annan ska uppföras i närheten där tegel krävs som material,                
minskas transporten avsevärt jämfört med att ta dit nytt material, och det blir ett mycket mer                
hållbart alternativ. För att kunna återanvända tegelstenarna krävs att de rengörs från murbruk             
med exempelvis en hydraulisk maskin med stålkanter. Ett problem med att återanvända            
tegelstenar är att de inte har samma kvalitet som nya tegelstenar, och klarar därmed inte de                
moderna kvalitet- och miljöstandarder som gäller för motståndskraft, sprickbildning och          
teglets värmeledningsförmåga. En lösning är att ta tegelstenar från ytterväggar och använda            
dem i innerväggar med lägre mekaniska krav, vilket gör att dessa komplikationer undviks             
(Klang et al. 2003). 
 
Om tegelstenarna är krossade kan de användas som ursprungsmaterial vid tillverkning av            
nya. Materialet blandas med vatten och gjuts till önskad form. Därefter får tegelmassan torka              
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och stelna för att sedan brännas. Studier visar dock att det kräver högre temperaturer under               
längre bränningstid för att få massa baserad på gammalt tegelkross att ha tillräcklig mekanisk              
styrka (Tang et al. 2020).  

5.1.1.5 Trä 

Idag återvinns och återanvänds en liten del av trämaterialet från BR-avfallet i Sverige. På              
grund av innehållet av farliga kemikalier samt tillgängligheten av ny råvara bränns det mesta              
av trämaterialet för energiåtervinning till värmeproduktion i Sverige (Johansson et al. 2017).            
De stora variationerna i träets mekaniska egenskaper hos gammalt och nytt trä, samt effekten              
av olika faktorer genom åren som kan påverka varaktigheten, gör det svårt att bestämma              
exakta återvinnings- och återanvändningsmöjligheter (Cavalli et al. 2016). 
 
En studie av Cavalli et al (2016) visar ändå att böjhållfastheten och böjstyvheten hos många               
trämaterial förblir oförändrad över tiden, eller minskar på ett icke signifikant sätt. Detta gäller              
även drag- och kompressionsstyrka. Dock kan inget av dessa resultat visa på att det är 100 %                 
säkert att återanvända timmer i byggnader. Framförallt trä som har utsatts för stor belastning              
genom åren och har blivit påverkat av väder har en stor osäkerhet att kunna användas på                
samma sätt igen. Dock bör materialet kunna användas i nya strukturer som inte har lika höga                
krav på belastning. Istället för att trämaterial ska användas i ett rent bärande syfte i en                
byggnad kan det istället användas på andra ställen i ny byggnad, med annat syfte som inte                
ställer lika höga krav på mekanisk hållfasthet (Cavalli et al. 2016). 

5.1.2 Utmaningar med att öka återanvändning och återvinning av         
byggnadsmaterial 
För att bedöma om ett byggnadsmaterial kan återanvändas måste först en kvalitetsgranskning            
genomföras. För att undvika risker utgår man ofta ifrån att materialet är i dåligt skick och                
därmed inte lämpligt att återanvända (Hobbs & Adams 2017). Även om en byggare kan göra               
en bedömning av materialets skick och kvalitet, kan inte samma juridiska trygghet erbjudas             
för ett återvunnet material som för ett nyproducerat material. Att behovet av en sådan              
trygghet spelar stor roll i valet av vilket material som används, innebär att det är en stor                 
nackdel att använda återanvända produkter. De måste först genomgå dyra tester för att ge              
kunden den klassificering av materialet som krävs (Johansson et al. 2017).  
 
För att kunna återanvända mer material krävs en noggrann inventering. Teknisk livslängd av             
materialet, lagringskrav, användningsmöjligheter samt hantering vid transport är några av de           
aspekter som bör tas i beaktning för att få en så hög effektivitet som möjligt (Johansson et al.                  
2017). Vidare krävs inventeringen enligt Rushdi Al-Salehi (intervju, 2020-05-18) för att           
exempelvis undvika att giftigt material återanvänds. Han förklarade i intervjun att det som             
krävs för återbruk av material bland annat är noggrann demontering, säkerställning av            
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materialtyperna och bra distributionskanaler. Dessutom krävs tillräckliga mängder material         
för att nå bortom den privata marknaden.  
 
En annan utmaning med att öka återanvändningen av byggnadsmaterial är att konkurrensen            
måste vara styrd så att incitament finns för att göra de mest hållbara valen.              
Hållbarhetsaspekterna behöver alltså premieras på marknaden. Idag tillämpas ofta         
marknadsanvisningstävlingar där dessa incitament ofta saknas vilket gör att konkurrensen          
inte främjar det cirkulära byggandet (Rushdi Al-Salehi, intervju 2020-05-18).  
 
Forskningsprogrammet Mistra Closing the loop genomfördes 2016-2019 som ett tillämpat          
forskningsprojekt för att hitta bra sätt att öka materialåtervinningsgraderna av BR-avfall i            
Sverige. Med ett tvärvetenskapligt angreppssätt undersöktes sex huvudsakliga arbetsområden         
som fokuserar på hantering och materialåtervinning av BR-avfall från olika perspektiv.           
Projektet kom fram till framförallt fyra övergripande rekommendationer som skulle ge en            
förbättring på dessa punkter utifrån dagens förutsättningar. Dessa var följande: 
 

● God sortering vid källan är nödvändig för att nå höga materialåtervinningsgrader. 
● Beställarna behöver ställa ökade samt tydligare krav för avfallshantering och graden           

av materialåtervinning. 
● Kunskapsutbildning krävs för att få en god sortering med rena fraktioner. 
● Använd Sveriges byggindustriers riktlinjer för resurs och avfallshantering vid byggen          

för att ha en typ av standard på byggen (Björkman 2019).  
 

Vidare uppgav Rushdi Al-Salehi under intervjun (2020-05-18) att lagar och regler kring            
hantering av byggnadsmaterial måste stärkas. Han betonade att det behövs direktiv från            
politiskt håll för att byggbranschen ska kunna ställa om från linjär till mer cirkulär. Dessa               
lagar skulle behöva följas upp med sanktioner för att få till en fungerande marknad för               
återvunnet och återbrukat byggnadsmaterial (Rushdi Al-Salehi, intervju 2020-05-18). 
 
Det är svårt att göra något brukbart av använda byggnadsmaterial eftersom de sällan är              
producerade för att kunna användas sekundärt (Björkman, intervju, 2020-05-06). De          
återvinningsmål som finns är viktbaserade vilket gör att företagen satsar på att återvinna             
tunga material som metaller, bärande metallkonstruktioner och kablar samt betong. Att mäta            
mängden återvunnet material i vikt är en enkel metod men den har brister. Det är viktigt att                 
veta vilket material man återvinner och vad man ersätter det med, vilket en viktbaserad metod               
inte förtäljer (Björkman, intervju, 2020-05-06). Vidare anser Björkman att en alternativ           
lösning skulle vara om man fick se vilken klimatnytta som ges om ett material återvinns eller                
ersätts med ett annat. Men det systemet vore svårt att konstruera och tillämpa och dagens               
viktbaserade återvinningsmått är enklare och tydligare att följa. 
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5.1.3 Åtgärder för att öka återvinningen och återanvändningen inom Uppsala          
kommun 
Det är generellt en mycket större miljönytta att återanvända än att återvinna. Återanvändning             
kräver ofta minimal bearbetning innan materialet kan appliceras på en liknande plats med ett              
likartat syfte. Återvinning kräver däremot ofta att avfall bryts ner till ett homogent material,              
där appliceringen inte kan hålla samma värde som det materialet användes tidigare för, eller              
att det endast är en komponent i det nya materialet (Hobbs & Adams 2017). Exempelvis               
visar en studie gjord på Chalmers Universitet att betong gjord med 25 % återvunnen betong               
och 75 % jungfruligt material håller relativt hög standard, men blandas mer återvunnen             
betong in sänks kvaliteten hos det nya bearbetade materialet (Mahlet Tesfaye & Yuhdi Dwi              
2017). I studien har det framkommit några viktiga nyckelpunkter för att uppnå ökad             
återanvändning och återvinning som presenteras nedan. 

5.1.3.1 Standardiserat arbete och effektivare planering 

För att se till att företag jobbar likadant för enklare struktur, kan kommunen kräva eller               
uppmuntra till att använda Sveriges Byggindustriers resurs och avfallsriktlinjer (Sandström,          
u.å). För att öka återanvändningen av byggdelar skulle kommunen kunna uppföra ett            
återbrukslager. Detta finns redan i andra kommuner i Sverige, exempelvis Göteborg och            
Malmö. Uppsala kommun skulle därför kunna vända sig till dessa för inspiration och             
praktiska tips för ökat återbruk av materialen (Rushdi Al-Salehi, intervju 2020-05-18) .  

5.1.3.2 Noggrannare materialinventering 

För att kunna använda avfallet som uppkommit under byggnation och rivning är det viktigt              
att den sekundära råvaran är ren, alltså inte blandad med fraktioner av andra material              
(Björkman, intervju, 2020-05-06). Kommunen bör därför uppmana till en noggrannare          
materialinventering i rivningsobjekt. Björkman uppgav i intervjun att när en byggnad rivs i             
sin helhet är det i princip omöjligt att skapa rena materialflöden (2020-05-06). Krävda             
renhetsgrader beror till stor del på vilket material det är, samt vad de ska användas till. Här                 
måste sorteringen göras enkel och så att den kan göras på plats där den uppkommer               
(Miliute-Plepiene et al. 2020). En viktig del som löser stora delar av utmaningen att sortera               
materialfraktionerna är en tydlig materialinventering (Johansson et al 2017). Genom att           
analysera en byggnads tekniska beskrivning kan man skapa sig en bild av beståndsdelarna             
som finns i byggnaden och till exempel urskilja farliga ämnen. Från den tekniska             
beskrivningen går det även att identifiera viktiga material att återvinna, där           
återvinningsprocessen fungerar relativt bra i dagsläget. Ett exempel på sådant material är gips             
vars återvinningsprocess inte kräver stora mängder energi (Geraldo et al. 2017). Under tiden             
ett material brukas kommer de att utsättas för olika typer av belastning som kan komma att                
påverka kvaliteten (Johansson et al. 2017).  
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Björkman betonade i intervjun (2020-05-06) den roll som materialtillverkarna spelar för           
rivningsmaterialens kvalitet. Han menade att en del i problemet är att materialen idag             
produceras på ett sätt som dels innebär att kvaliteten på rivningsmaterialet blir för låg, dels så                
att det är svårt att få till rena materialfraktioner. Med andra ord är alltså en del av lösningen                  
att materialtillverkarna designar sina produkter så att det skapas förutsättningar för en enkel             
och effektiv återvinning (Björkman, intervju, 2020-05-06). Kommunen skulle därför kunna          
främja eller premiera de materialtillverkare som anpassar sina produkter så att Uppsala            
kommun kan nå sina klimatmål. 

5.1.3.3 Avfallshanteringsplan med tydliga insamlingskärl 

Uppsala kommun kan ställa krav på att en tydligare, mer strukturerad avfallshanteringsplan            
uppförs och används från början av ett projekt till projektets slut. I dagsläget används en               
sådan plan för att identifiera vilket avfall som produceras och planera vart respektive avfall              
bör skickas. För att få en högre effektivitet av återvinning och återanvändning bör även mer               
logistik- och transportberäkningar inkorporeras i avfallsplanen. Information om hur sortering          
av avfall bör ske är viktigt för en god avfallshantering på bygg- och rivningsplatserna. För att                
kunna ta tillvara på så mycket som möjligt av avfallet behövs också kunskap om hur mycket                
material kan blandas vid insamling utan att kompromissa med kvaliteten hos slutprodukten,            
det återvunna materialet(Mahlet Tesfaye & Yuhdi Dwi 2017). 

5.1.3.4 Samordning av transport 

Efter rivning av en byggnad finns stora materialvolymer att transportera. Transportfrågan blir            
viktig eftersom den klimatpåverkan från transporten gör att återvinning inte blir miljömässigt            
hållbart. För exempelvis betong, som ofta finns i stora volymer, förringas miljönyttan med             
återvinning om transporten till återvinningsanläggningen är längre än cirka 5 mil (Björkman,            
intervju, 2020-05-06).  
 
Även om en korrekt sortering utförs vid rivningsplatsen är det inte säkert att materialet når               
hela vägen till de som återvinner materialet. Eftersom det endast finns ett fåtal platser runtom               
i Sverige för återvinning gör dagens transportsystem för avfall att det blir för kostsamt för               
miljön och ekonomin. Avfallsmängderna är för små och avstånden till materialåtervinningen           
är för stora för att det ska löna sig (Johansson et al. 2017). En lösning är samordning av                  
transporter med nya byggnadsmaterial och byggavfallets olika materialfraktioner. Att även se           
till att de lastbilar som kör dessa sträckor har släp kan öka lönsamheten, då det är mer                 
lönsamt och bättre för miljön vid körning med släp då körningen pågår längre än 20 minuter,                
vilket ofta är fallet (Mahlet Tesfaye & Yuhdi Dwi 2017). Uppsala kommun bör därför främja               
samordning och planering av transporter.  

5.1.3.5 Styrmedel 

I dagsläget finns det inga egentliga styrmedel som kräver en viss mängd återvinning eller              
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återanvändning vid rivning av en byggnad (Björkman, intervju, 2020-05-06). Fastighetsägare          
har ingen skyldighet att sortera rivningsmaterialet i dess fraktioner vid rivning. De är dock              
bundna till beställarens krav vid kontraktskrivning, men oftast lämnas inget utrymme för            
återvinning, då det kostar mer för beställaren och resultatet blir detsamma (Stenmarck et al.              
2014). De regler som finns är bestämmelserna i PBL (Plan- och bygglag (2010:900) 2010),              
som endast reglerar anmälan om bygg-eller rivningsåtgärder eller ansökan om bygg- eller            
rivningslov och kraven på en kontrollplan som reglerar hanteringen av avfall. 

I miljöbalken (Miljöbalk (SFS 1998:808) 1998) saknas i dagsläget specifika bestämmelser för            
BR-avfall. Det som gäller är de allmänna hänsynsreglerna, och det generella kravet på             
egenkontroll. Formella rutiner och system för hur fastighetsägare eller byggentreprenörer ska           
ta hand om överblivet material eller material som går att återanvända efter rivning saknas.              
Det är en av de största orsakerna till varför så liten del av material återanvänds eller återvinns                 
(Miliute-Plepiene et al. 2020). Sådana lagstadgade krav skulle troligtvis inte uppskattas av            
branschen men så länge det saknas lagkrav och att beställare inte kräver återvinning är det               
svårt att motivera ökad återvinning för byggindustrin (Stenmarck et al. 2014). Kommunen            
kan för att bidra till ökat materialåterbruk bli hårdare med tillsyn av avfallshanteringen kring              
byggen. Tillsynen skulle exempelvis kunna leda till böter för de som inte följer kommunens              
riktlinjer. Vidare kan kommunen vara tydligare gentemot leverantörer, byggare och andra           
aktörer gällande vilka krav kommunen har (Rushdi Al-Salehi, intervju 2020-05-18).  

Det finns ett antal miljöcertifieringar för byggnader på den svenska marknaden idag (Sweden             
Green Building Council 2020). Dock tar endast några av dessa, exempelvis Miljöbyggnad,            
BREEAM-SE och LEED, hänsyn till producerat byggavfall i sin bedömning (Svensk           
Byggtjänst 2016). Björkman (intervju, 2020-05-06) ansåg att miljöcertifieringar kan vara en           
bra morot för att få ett cirkulärt byggande. Rushdi Al-Salehi (intervju 2020-05-18) ansåg att              
miljöcertifieringar såsom de används idag inte kan räknas som hållbarhetscertifieringar. Han           
menade på att miljöcertifieringar ställer de krav som redan finns idag men som inte följs.               
Indikatorerna och nivåerna som miljöcertifieringarna tillhandahåller kan fungera som verktyg          
som samordnar dagens miljökrav men på marknaden blir certifieringarna till “green washing”            
(Rushdi Al-Salehi, intervju 2020-05-18). Greenwashing (grönmålning) är ett begrepp som          
växt fram genom diskussioner och debatter och syftar till när företag eller verksamheter             
framställer något som bättre för miljön än vad det i själva verket är för att fungera som                 
marknadsföring (Jordens vänner, u.å).  

5.1.4 Relevanta studier för att öka återvinningsgraden i framtiden 
Det finns ett stort antal studier publicerade under de senaste sex åren som undersöker vilka               
utmaningar det finns att öka återanvändningen och återvinningen av BR-avfall och hur dessa             
utmaningar kan överkommas. Några belyser att det behövs mer utvecklade logistiska metoder            
och nätverk för att öka återanvändning- och återvinningsgraden inom byggbranschen          
(CCBuild – Centrum för cirkulärt byggande, u.å; u.å; Ghaffar et al. 2020; Rushdi Al-Salehi &               
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Rehn 2019). Andra studier undersöker hur egenskaperna hos materialet påverkas av att            
använda återvunna delar (Lotfi et al. 2015; Geraldo et al. 2017) och vissa utvecklar nya               
tekniker (Lotfi et al. 2014; dos Reis et al. 2020). Ett urval av studier som gjorts inom detta                  
område presenteras närmare nedan. 

5.1.4.1 Förbättringar som krävs för att öka återvinningen enligt bygg- och avfallsindustrin 

En enkätstudie från Storbritannien samlade svar från relevanta intressenter inom bygg- och            
avfallsindustrin om vad de ansåg var de främsta svårigheterna för att utveckla och utöka det               
cirkulära tänkandet och ha en ökad återanvändning- och återvinningsgrad i byggbranschen.           
De svarade även på frågan om vad de ansåg vara de främsta åtgärderna för att att öka det                  
cirkulära tänkandet. Studien visade att intressenterna ansåg att lagstiftning borde förtydligas           
inom återvinning av byggnadsmaterial samt att fokusera på smarta sätt att demontera            
byggnader och sätt att optimera kostnadseffektiva processer. Då skulle det skapas           
förutsättningar för en rättvis konkurrens mellan intressenter vilket uppmuntrar till          
investeringar i innovativa metoder för resursåtervinning, menade de tillfrågade. Intressenterna          
efterfrågade även mer omfattande och effektiva samarbeten mellan forskare, politiker och           
företagare för att kunna förbättra cirkulariteten av BR-avfall (Ghaffar et al. 2020).  
 
Enkätundersökningen visade även att graden av återanvändningen av komponenter kunde          
förbättras om nya metoder för rivning och selektiv demontering implementerades. 44% av            
intressenterna som var med i undersökningen svarade att det främst var förbättringar av de              
metoder som används på rivningsplatsen som måste utvecklas för att öka återvinningsgraden.            
Samtliga intressenter menade även att de tekniker och metoder som främjar ett cirkulärt             
system av produktion och avfall inte fick tillräckligt med uppmuntran idag. Därmed krävdes             
en mer målinriktad spridning av information för att öka medvetenheten hos allmänheten och             
byggbranschen. Av intressenterna svarade 41% av deltagarna att logistik var det största            
hindret mot återvinning av BR-avfall. Begreppet logistik definieras inte i studien men antas             
överensstämma med Nationalencyklopedins definition att logistikbegreppet kan handla om en          
organisationsstruktur för materialflöden (Nationalencyklopedin, u.å). För att i praktiken         
kunna utöka återvinning behövdes mer digitalisering och mer avancerade maskiner med           
innovativ teknik (Ghaffar et al. 2020). 

5.1.5.2 C2CA - en ny återvinningsteknik för betong och dess slutprodukts hållfasthet 

Genom ett EU-finansierat projekt med start i januari 2011 vid namn Concrete to Cement and               
Aggregate (C2CA) utvecklades en ny återvinningsteknik för att återvinna stora volymer           
betong till små aggregat och cement eller även kallat betongkross. Den nya tekniken syftade              
till att vara kostnadseffektiv, att ha låg klimatpåverkan och att den skulle gå att genomföra på                
rivningsplatsen (Lotfi et al. 2014).  
 
Tekniken som beskrevs i studien utgjordes av ett antal steg som först gick ut på att mekaniskt                 
sortera aggregaten efter storlek från den fuktiga cementblandningen. De största aggregaten           
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sorterades ut och krossades och den övriga blandningen maldes under flera minuter i en kvarn               
med en mindre diameter. Därefter användes Advanced Dry Recovery (ADR), en relativt ny             
lågkostnads- klassifikationsteknologi som separerar de kvarstående grövre och de finare          
partiklarna, renar dessa och tar bort vissa föroreningar. Slutprodukten av ADR blir således en              
grov aggregerad produkt och en finare fraktion med cementlim (Lotfi et al. 2014), (även              
kallat cementpasta bestående av cement och vatten (Nationalencyklopedin, u.å) samt mindre           
föroreningar som trä och plast. Slutligen avslutades processen med en kvalitetskontroll           
genom sensorer (Lotfi et al. 2014)).  
 
I en följdstudie publicerad år 2015, genomfördes ett antal tester för att undersöka             
egenskaperna på det återvunna betongkrosset som genererades av C2CA-tekniken. Studien          
jämförde hållfastheten av betong som innehöll 0 %, 20 %, 50 % och 100 % återvunnet                
betongkross. De huvudsakliga resultatet av studien var att användningen av återvunnet           
betongkross som substitut för nyproducerat kunde resultera i att porositeten av betongen            
ökade och att hållfastheten därmed sjönk. Det konstaterades även att valet av cement och              
mängden vatten i cementblandningen troligen hade en mer avgörande roll för hur hållfast den              
återvunna betongen blev. Med en lägre vattenhalt och genom användning av superplasticider            
blev egenskaperna av den återvunna betongen bättre. Lotfi et al. (2015) konstaterar att             
användning av återvunnet betongkross vid betongproduktion var en lämplig ersättning till           
nyproducerade aggregat. Om graden av återvunnen betongkross översteg 50 % bör           
applikationerna begränsas till mildare exponeringsförhållanden. Avslutningsvis konstateras       
även behovet av vidare studier för att utveckla återvinningstekniken C2CA ytterligare (Lotfi            
et al. 2015). 

5.1.5.3 Återanvändning av betongslam till gödningsmedel 

Betongslam är ett mycket vanligt byggavfall i hela världen. Eftersom betongslam är rikt på              
kalcium och metalloxider, som är effektiva komponenter för upptag av fosfat, kan det vara ett               
lovande material för att skapa en billig fosfat-adsorbent (dos Reis et al. 2020). Resultatet från               
studien av dos Reis et al. (2020) visade att såväl karbonatiserad som icke karbonatiserad              
betong var en ekonomisk och effektiv adsorbent av fosfat. Eftersom betong består av             
naturliga och miljövänliga material samt innehåller många essentiella makro- och          
mikronäringsämnen för växter, passar den fosfatbelastade betongen även som gödselmedel          
eller som annat jordförbättrande medel. Undersökningen visade att minst 36% av den            
absorberande fosfaten var tillgänglig för växter och det potentiella användningsområdet av           
icke-karbonatiserad betong som gödselmedel kunde därmed framhävas. Studien gjorde även          
en miljöanalys och underströk att betongadsorbenten inte släppte ut mer tungmetaller än vad             
som var tillåtet av the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) för               
bevattningsvatten. Författarna underströk dock även behovet av ytterligare forskning om          
växternas upptag och påverkan av betongslammet och den eventuella rörligheten av           
tungmetaller i jord (dos Reis et al. 2020).  
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5.1.5.4 Gips har potential för ökad återvinning  

I en studie av Geraldo et al. (2017) undersöktes hur gipspulvers egenskaper förändrades efter              
att ha genomgått en, tre och fem återvinningsprocesser och jämfördes med nyproducerat gips             
i Brasilien. Resultatet visade att den kemiska sammansättningen av gipset inte förändrades av             
återvinningsprocesserna. Skrymdensiteten minskade efter första återvinningsprocessen och       
minskade ytterligare efter den andra. Även partikelstorleken ökade under         
återvinningsprocesserna. Dessa förändringar ansåg Geraldo et al. (2017) vara så pass små att             
studiens slutsats blev att gips kan återvinnas näst intill oändligt antal gånger utan att              
kvaliteten på gipset påverkas nämnvärt. Författarna ansåg att återvunnet gips har en god             
mekanisk prestanda och att industrin för gipsåtervinning har en stor potential att öka och kan               
bidra med att producera mer miljövänliga återvinningsbara produkter (Geraldo et al. 2017). 

5.1.5.5 Verktyg för att beräkna det ekonomiska värdet och klimatbesparningspotentialen i en            
byggnad 

Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) leds av IVL Svenska miljöinstitutet och utvecklas            
i samverkan med övriga parter i innovationsprojekt. CCBuild fungerar som en arena där             
bygg- och fastighetsbranschens aktörer kan mötas och samverka kring återbruk och cirkulära            
materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. Arenan erbjuder kunskap, nätverk och           
digitala tjänster som till exempel en inventeringsapp, en produktbank, en marknadsplats och            
ett beslutsstöd (Centrum för cirkulärt byggande, u.å). I artikeln “Räkna på återbruk och rädda              
världen en sak i taget” skriver Rushdi Al-Salehi och Lukas Rehn att de har testat att använda                 
det verktyg som CCBuild erbjuder (2019). Med verktyget kunde de undersöka en byggnads             
inre fasta komponenter som fönster, dörrar och radiatorer och beräkna det ekonomiska            
inbyggda värdet och klimatbesparnings- potentialen i byggnaden jämfört med att bygga nytt            
(Rushdi Al-Salehi & Rehn 2019). Under en intervju (2020-05-18) kommenterade Rushdi           
Al-Salehi att verktyget var mycket bra och borde spridas mer på marknaden. Han trodde även               
att verktyget har en stor potential att utvecklas till att fungera även för byggnadsmaterial i               
byggnader.   

5.2 Hållbarhetsmodell 
Tabell 3 nedan visar resultatet från hållbarhetsmodellen för respektive kriterium och           
byggnadsmaterial. Resultatet visade att stål hade högst användning av GWP, energi och            
vatten vid både nyproduktion och återvinning. Det material som med lägsta resultatet, alltså             
lägsta resursanvändningen, för nyproduktion var trä, med lägst värden för både energiåtgång,            
avfallsproduktion och konsumentkostnad. Vid återvinning var tegel bäst med avseende på           
samtliga kriterier (se tabell 3).  
 
Vid analys av de normerade värdena för de olika kriterierna i hållbarhetsmodellen kan             
konstateras att stål har lägst värden av alla de fem materialen (se tabell 4 samt figur 1 och 2).                   
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Stål kan därför ses som minst hållbara materialet utifrån valda kriterier. Värdena skiljer sig              
avsevärt inom GWP, vattenåtgång, kostnader för konsument och producent, energiåtgång          
samt avfallssektorn. Nyproduktionen av ställ släpper till exempel ut 13 000 kg CO2-Eq per              
kubikmeter stål (det vill säga dess GWP), vilket kan jämföras med de resterande fyra              
materialen som alla hade värden mellan 200 och 450 kg CO2-Eq per kubikmeter material. På               
grund av de stora skillnaderna mellan det största värdet som i alla fall av undersökningen               
gäller för stål, och de andra fyra, blir det små skillnader mellan trä, betong, stål och tegel.  
 
Tabell 3. Data för respektive kriterium och material vid nyproduktion och återvinning.            
Värdena färgkodades från klargrön (lägst värde) till röd (högst värde) värdena           
däremellan blev färgkodade från ljusgrön (näst lägsta värdet) till gul (mittenvärdet) till            
orange (näst högsta värdet). Ju lägre värde desto mer hållbart kan materialet anses             
vara utifrån kriteriet. I de kolumner som är vita saknas data. Några av siffrorna              
inkluderar även LCA-aspekter såsom underhåll, transport och avfallshantering och         
detta noteras med en asterisk.  

Kriterium Enhet 

Nyproduktion Återvinning 

Betong Gips Tegel Trä Stål Betong Gips Tegel Trä Stål 

GWP 
kg CO2- 

eq/m3 300*1 200*2 460*3 4504 130005 300*1 170*2 0,23*6 1007 55005 

Energi- 
åtgång kWh/m3 730*3 920*2 1700*3 4504 307005 88*9 930*2 244 429 260005 

Vatten- 
åtgång l/m3 2050*3  3200*3 24004 2600011 2700*12 013 014  1300011 

Avfall 
 kg/m3 2812  4,88 1,615 320016     160016 

Kostnad 
konsument kr/m3 190012  10106 56017  190012  12406 4 98018  

Kostnad 
producent kr/m3 58012 121019   3800010 61012 71419 5406  4190010 

Källor: 1. (Yazdanbakhsh et al. 2018). 2. (Jiménez Rivero et al. 2016). 3. (Zabalza Bribián et al. 2011) 4.                   
(Fagraeus Lundström 2011) 5. (Grimes et al. 2008) 6. (Klang et al. 2003) 7. (Arm et al. 2014) 8. (Koroneos &                     
Dompros 2007) 9. (Quattrone et al. 2014) 10. (Moya & Boulamanti 2016) 11. (Colla et al. 2017) 12. (Jepsson &                    
Nyberg 2017) 13. (Lidholm 2020) 14. (Klint 2020) 15. (Träguiden 2015) 16. (Fact Sheet - Steel industry                 
co-products 2018) 17. (Skogskunskap 2020) 18. (Beijer Bygg 2020) 19. Medelvärde av mottagningsavgift för              
deponering respektive återvinning (Almasi et al. 2018). 
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Tabell 4. Normerade värden för nyproduktion respektive återvinning av         
byggmaterialen. Värdena har beräknats enligt exempel i appendix A. Färgkodningen          
skiljer sig mot tabell 3 på grund av avrundning till två värdesiffror men är gjord               
utifrån samma värdering som i tabell 3. 
 

Kriterium Enhet 

Nyproduktion Återvinning 

Betong Gips Tegel Trä Stål Betong Gips Tegel Trä Stål 

GWP 
kg CO2- 

eq/m3 0,98 1,0 0,96 0,97 0,0 0,95 0,97 1,0 0,98 0,0 

Energi- 
åtgång kWh/m3 0,98 0,97 0,94 1,0 0,0 1,0 0,96 1,0 1,0  0,0 

Vatten- 
åtgång l/m3 1,0   0,86 0,90 0,0 0,79 1,0  1,0   0,0 

Avfall 
 kg/m3 0,99   1,0 1,0 0,0           

Kostnad 
konsument kr/m3 0,0   0,25 1,0   0,49   1,0 0,0   

Kostnad 
producent kr/m3 1,0 0,97     0,0 0,99 0,98 1,0   0,0 

 
Stapeldiagrammen med resultatet från hållbarhetsmodellen (se figur 1 och 2) illustrerar hur            
hållbar nyproduktionen respektive återvinningen är för varje material. Vid framtagning av de            
normerade värdena jämfördes nyproduktion av samtliga material respektive återvinning av          
samtliga material med varandra. Diagrammen kan således tala om vilket material som har den              
mest hållbara nyproduktionen eller återvinningen. Däremot kan inte utläsas om nyproducerat           
material eller återvunnet material är mest hållbart eftersom dessa inte normerats med            
varandra. För den jämförelsen används istället tabell 3.  
 
Tabell 5 illustrerar de genomsnittliga normerade värdena för nyproduktion respektive          
återvinning. Det material som fått högst totala värde, det vill säga med högst stapel i               
diagrammet, representerar det material som enligt hållbarhetsmodellen fått störst         
sammanlagda resultat och är mest hållbart, (se figurer 1 och 2). För nyproduktion har trä den                
högsta stapeln och kan därför bedömas vara mest hållbart. För återvinning har tegel den              
högsta stapeln och är därmed mest hållbart utifrån modellen. Stål har lägsta stapeln för både               
nyproduktion och återvinning och kan därmed ses som minst hållbart. Eftersom data över             
vattenåtgång, avfall och kostnad för både konsument och producent saknas för vissa material,             
användes endast tre av de olika kriterierna i den sammanlagda siffran; GWP, energiåtgång             
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och kostnad. Gällande kostnad valdes i första hand kostnad för konsument, men för gips och               
stål där denna data saknades, användes kostnad för producent (se tabell 3 och 5).  
 

 
 
Figur 1: Normerade värden över nyproduktion av de fem byggnadsmaterialen. Normeringen           
är baserad på data i tabell 3, resultatet från hållbarhetsmodellen. Värdena har normerats             
enligt beräkning i appendix A och endast GWP, energiåtgång och kostnad ingick i figuren              
eftersom data saknades för övriga kriterier.  

 
 
Figur 2: Normerade värden över återvinning av de fem byggnadsmaterialen. Normeringen är            
baserad på data i tabell 3, resultatet från hållbarhetsmodellen. Värdena har normerats enligt             
beräkning i appendix A och endast GWP, energiåtgång och kostnad ingick i figuren eftersom              
data saknades för övriga kriterier.  
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I stapeldiagrammen (figur 1 och 2) hade de flesta materialen en liknande hållbarhetspoäng,             
dvs normerat värde för de kriterier som i denna rapport räknas som en miljöresurs.              
Undantaget var stål där värdena skilde sig markant från resterande av materialen. Nedan             
presenteras genomsnittet av alla normerade värden på kriterierna för de olika materialen (se             
tabell 5). Genomsnittliga normerade värdena skilde sig från den visuella presentationen i            
figurerna 1 och 2 eftersom samtliga kriterier med data ingått i beräkning av genomsnittet för               
materialen (se tabell 5). 
 
Tabell 5. Genomsnittliga normerade värden för materialen. Genomsnitten har         
beräknats utifrån de normerade värdena på samtliga kriterier i hållbarhetsmodellen.          
Värdena har summerats för respektive material varpå summan dividerats med antalet           
normerade värden. Observera att normerade värden inte kunde beräknas i de fall data             
saknades (se tabell 3) och att antalet normerade värden som ingick i            
genomsnittsberäkningen således skilde sig mellan materialen. 

Material Genomsnitt 
nyproduktion 

Genomsnitt 
återvinning 

Betong 0,99 0,81 

Gips 0,98 0,98 

Stål 0,0 0,0 

Tegel 0,80 1,0 

Trä 0,97 0,99 

5.2.1 GWP 
Vid analysen av GWP för de olika byggnadsmaterialen vid nyproduktion hade gips det             
högsta normerade värdet (se figur 1). Nyproduktionen av gips släpper ut cirka 100 kg mindre               
CO2-Eq/m3 jämfört med betong som visades vara tvåa i denna analys (se figur 1 och tabell                
3). Den data för gips som är presenterad i tabell 3 för kriterium GWP och energiåtgång kom                 
från en studie av Jiménez Rivero et al. (2016) vars LCA även innefattade användning och               
avfallshantering.  

5.2.2 Energiåtgång 
I jämförelsen mellan de valda fem materialen fick stål lägst normerat värde. De andra fick               
normerade värden väldigt nära varandra på grund av den stora skillnaden mellan stålets             
energiåtgång och de övriga materialens. En stor besparing av energi, cirka 1600 kWh/m3, kan              
göras vid återanvändning av tegel istället för nyproduktion. Denna stora besparing förklaras            
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av att återvinningsdata gällde för återanvändning av tegel, där inget nytt material behöver             
skapas (se tabell 3).  
 
Alla de undersökta materialen utom gips visade dock på en markant minskning av             
energianvändning när återvunnet material använts i processen kontra endast jungfruligt          
material. För gips var det istället en liten ökning av energiåtgången vid återvinning (se tabell               
3). Vid beräkning av data för återvinning togs procenten återvunnet material som används i              
den nya tillverkningsprocessen från de vanligaste halter som används i branschen. Data i             
tabell 3 gällde alltså inte nödvändigtvis för 100 % återvunnet material, utan för till exempel               
betong gällde en inblandning av 25 % återvunnet material, vilket kan vara missvisande. Men              
även om värdena inte var exakta och baserade på samma förutsättningar, sågs ändå en tydlig               
minskning i energiförbrukning med att återvinna kontra nyproducera material. 

5.2.3 Vattenåtgång 
För vattenåtgången vid nyproduktion jämfört med återvinning fanns respektive data för både            
stål och betong. Ingen data för gips och endast vattenåtgången för trä och tegel vid               
nyproduktion redovisas i denna rapport. Även om siffror saknades för vattenåtgången vid            
nyproduktion vid gips sågs att inget vatten gick åt vid återvinning. För stål minskade              
vattenåtgången markant med ungefär hälften, om återvunnet istället för nyproducerat material           
användes. För betong blev dock vattenåtgången större vid återvinning jämfört med           
nyproduktion, en skillnad på cirka 500 l/m3 (se tabell 3).  

5.2.4 Avfall 
Skillnaderna i producerat avfall vid nyproduktion av de olika materialen var stora. Minst             
avfall producerades för trä, endast 1,6 kg/m3 byggnadsmaterial, medan avfallsmängden vid           
stålproduktion uppgick till 3160 kg/m3. Data för avfallsproduktionen vid återvinning av           
materialen fanns endast för stål vilket omöjliggjorde normering (se tabell 3 och 5).  

5.2.5 Konsumentkostnad 
Vad gäller kostnaden för en konsument att köpa återvunnet respektive nytt material saknades             
data för stål och gips. Därför jämfördes endast betong, tegel och trä. För alla material utom                
betong var konsumentkostnaden högre för det återvunna materialet. Betongen köps och           
prissätts utifrån en viss klassning, därför skiljer sig inte priset för konsumenten (se tabell 3).               
En viss typ av betong med en märkning innebär samma kvalitet och pris oavsett hur den är                 
tillverkad (Jepsson & Nyberg 2017). 

5.2.6 Produktionskostnad 
Kostnaden för producenten var på samma sätt som kostnaden för konsumenten, högre för det              
återvunna materialet kontra det nyproducerade. Endast för gips var kostnaden lägre vid            
återvinning än nyproduktion. För trä och nyproduktion av tegel hittades ingen data. För stål              
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var kostnaderna markant högre, cirka 4200 kr/m3, för att återvinna jämfört med att producera              
nytt stål (se tabell 3).  

5.3 Byggnadsritningar och tekniska beskrivningar 

5.3.1 Materialinventering för de fem byggnaderna 
Byggnaderna bestod till största del av betong som visas i första kolumnen i tabell 6 nedan.                
Beräkningarna visade att tegel hade näst största volymen i byggnaderna. Ofullständiga           
tekniska beskrivningar gjorde att beräkningar av bjälklag och andra konstruktioner i           
byggnaderna inte kunde göras i vissa fall. Materialvolymerna användes för att beräkna            
möjliga miljöbesparingar vid återvinning av motsvarande volymer, se resultat i avsnitt 5.4. 
 
Tabell 6. Materialvolymer i de utvalda byggnaderna. Där materialet inte kunde           
beräknas eller inte fanns alls markeras detta med “x” i tabellen. 

  
Adress 

Betong 
[m3] 

Tegel 
[m3] 

Plåt 
[m3] 

Gips 
[m3] 

Trä 
[m3] 

Knivstagatan 10A 1500 650 x x x 

Knivstagatan 11 130 x 4,7 20 x 

Märstagatan 10 220 x 7,9 x x 

Säbygatan 23 250 x 8,6 x x 

Bergsbrunnagatan 4 8,7 x x x 3,4 

Summa: 2100 650 21 20 3,4 

5.4 Byggnadsritningar och hållbarhetsmodell  

5.4.1 Möjliga miljöbesparingar vid återvinning av materialen 
Utifrån beräkningarna av materialvolymerna i de utvalda husen i Boländerna, kunde           
eventuella miljöbesparingar beräknas vid återanvändning/återvinning av betong, gips, plåt,         
tegel och trä. I beräkningarna antogs stål och plåt vara likvärdiga. För vissa kriterier, bland               
annat kostnader, uppstod en negativ balans. För tegel erhölls exempelvis en skillnad i             
konsumentkostnad på -148 000 kr, vilket innebar högre kostnad för återvinning än            
nyproduktion. Andra kriterier, såsom exempelvis energiåtgång för betong gav positiv balans           
på 1,36 miljoner kWh vilket innebar att motsvarande energimängd skulle sparas om            
återvunnen betong använts i dessa byggnader istället för nyproducerad (se tabell 7).  
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Tabell 7. Beräknad besparing av resurser vid återvinning/återanvändning av 
materialen utifrån kriterierna i hållbarhetsmodellen. Negativ siffra innebär en ökad 
resursanvändning vid återvinning jämfört med nyproduktion. 

 

 
 
Total volym 

[m3] 

Sparade resurser vid återvinning/återanvändning 

GWP  
[kg CO2-eq] 

energi  
[kWh] 

vatten  
[l] 

avfall  
[kg] 

kostnad 
konsument 

[kr] 

kostnad 
producent 

[kr] 

Betong  2100 0 1 360 000 -1 380 000 59 400 0 -63 700 

Gips  20 612 -204 0 0 0 0 

Plåt  21 159 000 99 600 276 000 33 900 0 -82 700 

Tegel  650 297 000 1 080 000 2 060 000 3 100 -148 000 -348 000 

Trä  3,4 1 190 1 390 8 160 5 -15 000 0 

Totalt  2800 458 000 2 540 000 964 000 96 400 -163 000 -494 000 

 
För att ytterligare förenkla jämförelsen mellan nyproduktion och återvinning summerades de           
fem materialens totala resursanvändning och visualiserades (se figur 3). I figuren syns att             
totala energiåtgången för att nyproducera de volymer av betong, gips, plåt, tegel och trä som               
finns i de analyserade byggnaderna var större än vad som gått åt om återvunnet material               
används. Däremot illustreras i figuren att kostnaderna inte är mindre vid återvinning av             
materialen.  
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Figur 3. Visualisering av total resursanvändning för summerade materialmängder (se tabell           
7) i de analyserade byggnaderna. I figuren syns resursanvändning för nyproduktion           
respektive återvinning. 

6. Diskussion 

6.1 Litteraturstudie & intervjuer 

6.1.1 Åtgärder för att öka återvinningen och återanvändningen inom Uppsala          
kommun 

6.1.1.1 Noggrannare materialinventering 

För att det ska vara praktiskt genomförbart krävs en god kommunikation mellan beställare,             
rivningsföretag och materialtillverkare. Beställaren måste ställa krav på hur rivningen ska           
genomföras för att uppnå ökad återanvändning och återvinning. Enligt resultat i avsnitt 5.3             
“Byggnadsritningar och tekniska beskrivningar” kan fullständig materialinventering utifrån        
en gammal teknisk beskrivning inte alltid utföras. Därför kan materialinventeringen behöva           
göras på plats vid rivning. Rivningsaktörerna bör också ställa krav på att materialtillverkarna             
ska specificera hur deras produkter ska återvinnas. Detta för att underlätta att material från              
rivningar tas om hand på bästa sätt. Det gäller även att göra materialinventering vid              
nybyggnationer då det vanligen uppstår mycket överblivet material orsakat av spill och            
felbeställningar (Johansson et al. 2017). Det skulle spara mycket resurser om det skapades ett              
system för att först inventera allt det överblivna materialet för att sedan återanvända det i               
andra nybyggnatioer. 
 

 
31 

 



 

Om avfallsfraktioner från ett bygge kan hållas isär och så rena som möjligt, kan de återvinnas                
till material med lika god kvalitet och på så sätt undviks downcycling. För att garantera ett                
visst slutresultat till en beställare krävs oftast att man har en jämn materialkvalitet över tid för                
produkten. Genom att använda jungfrulig råvara kan detta direkt uppfyllas, och kvaliteten är             
känd hos slutprodukten. När återvunnet material blandas in kan det vara svårt att uppfylla              
dessa kvalitetskrav som finns på marknaden. Det är nämligen svårt att hitta en tillräckligt              
stort materialflöde av återvunnet material som håller liknande kvalitet. 

6.1.1.2 Styrmedel 

För att främja användningen av återvunnet eller återanvänt material skulle ett alternativ till             
lagkrav vara miljöbonusar som ges ut av kommunen. De skulle kunna fungera så att i de fall                 
företag kan uppvisa en viss sparad mängd koldioxidutsläpp, energiåtgång eller annan resurs            
vid rivning och nybyggnation, ges pengar ut som en subventionering för att motivera företag              
och beställare att ställa krav på återvinning och återanvändning. Det skulle även innebära att              
de extra medförda kostnaderna som återvinning och återanvändning ofta medför inte längre            
blir ett hinder för byggbranschen att öka återvinningsgraden. Ett annat alternativ för att             
främja återvinning och återanvändning är att kommunen inför upphandling av vilka företag            
som ska få bygga i till exempel främre Boländerna ställer krav på att byggföretagen ska se till                 
att deras hus blir certifierade med någon miljöcertifiering. Såväl Björkman som Rushdi            
Al-Salehi pekade dock på svagheter hos dagens miljöcertifieringar. Det kan därför diskuteras            
om det först krävs en uppdatering av de krav som miljöcertifieringar ställer innan kommunen              
använder miljöcertifieringar som ett krav vid upphandling. 

6.1.2 Osäkerhetsanalys av litteraturstudien 
Resultaten som presenterades i rapporten hade en viss osäkerhet. En orsak till detta var              
informationskällorna som utgick från olika förutsättningar som inte nödvändigtvis         
överensstämde med Uppsala. Vidare förklarade Björkman i intervjun (2020-05-06) att          
statistik kring återvinning har hög osäkerhet, eftersom allt det material som skickas till             
återvinningsanläggningar inte med säkerhet återvinns och sedan används på nytt. Dessutom           
baserades rapporten på avgränsningar. Samtliga avgränsningar som gjorts i studien krävdes           
dock för att arbetets tidsram skulle kunna hållas men bidrog till viss osäkerhet i resultatet               
eftersom andra aspekter också kunde varit relevanta och eventuellt bidragit till ett annat             
resultat.  

6.1.2.1 Pålitligheten hos de använda källorna 

De artiklar som var publicerade och vetenskapligt granskade bedömdes ha hög pålitlighet            
eftersom de granskats av andra kunniga inom området. Vidare bedömdes pålitligheten hos de             
rapporter från svenska myndigheter som ingått i studien som mycket hög. De sakkunniga som              
genom intervju delgett information hade kompetens inom området. Dock har muntliga källor            
större osäkerhet än skriftliga. En del av den information som hämtats från externa källor har               
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varit mätdata för olika kriterier i hållbarhetsmodellen. Dessa ansågs ha tillräcklig           
noggrannhet och god pålitlighet eftersom källorna varit publicerade (se noggrannare          
osäkerhetsanalys i avsnitt 6.3.2). Den information som däremot varit i form av bland annat              
lösningsförslag för ökad cirkularitet i byggsektorn kan dock ha varit vinklad. Vissa av dessa              
rapporter kan ha haft som agenda att få branschen att ställa om. Eftersom syftet med denna                
studie är att ge underlag till ett mer cirkulärt byggande i Uppsala kommun ansågs dessa källor                
ändå som lämpligt teoriunderlag i kombination med rapporter som problematiserade delar av            
en sådan omställning.  

6.2 Byggnadsritningar och tekniska beskrivningar 
De ritningar och tekniska beskrivningar som användes som underlag vid beräkning av olika             
materialvolymer var av mycket olika kvalitet. I vissa tekniska beskrivningar saknades           
information om materialtyp och dess dimensioner, ibland saknades även själva ritningen på            
byggnaden som den ser ut i dagens läge. Detta försvårade arbetet avsevärt då många materials               
volymer inte kunde beräknas trots att de egentligen finns i byggnaderna. Troligen finns därför              
volymer av material i de utvalda byggnaderna som försummats utifrån antaganden och            
beräkningar som potentiellt skulle kunna återvinnas. Det behövs utförligare inventeringar av           
byggnaderna för att få en bättre och noggrannare analys av materialvolymerna och            
byggnadernas återvinningspotential. 

6.2.1 Osäkerhetsanalys av byggnadsritningar och tekniska beskrivningar 
Ofullständiga tekniska beskrivningar gjorde att beräkningar av bjälklag och andra          
konstruktioner i byggnaderna inte kunde göras i vissa fall. Därför finns en stor             
osäkerhetsmarginal i de beräknade materialvolymerna. Vidare observerades under fältbesöket         
den 18:e april 2020 att husen i Boländerna var av olika typ och bestod av olika mängder av de                   
fem materialen. Därför kan beräkningarna av materialvolymer för de fem byggnaderna inte            
anses representativa för hela dagens Boländerna. Alltså bör beräkningarna av möjliga           
miljöbesparingar vid återvinning i denna rapport ses som exempelberäkningar. Liknande          
beräkningar skulle behöva göras i större skala för att med högre säkerhet ange vad resultatet               
av återvinning av de fem materialen i samtliga byggnader i främre Boländerna skulle bli.  
 
Även då materialvolymerna kunde beräknas fanns osäkerheter. Vid beräkning av          
materialvolymerna utifrån de tekniska beskrivningarna, togs bland annat inte hänsyn till om            
rena materialflöden skulle vara möjligt att få till vid rivning. Volymerna angav således totala              
mängden av respektive material som gick att beräkna utifrån byggnadsritningarna. De rena            
materialflödena är en avgörande faktor för att möjliggöra återvinning men är ofta svåra att få               
till enligt Björkman (intervju, 2020-05-06). Dessutom kan kvaliteten på materialen ha sjunkit            
eftersom byggnaderna stått i många år vilket försvårar återvinning (Johansson et al. 2017).  
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Därmed är de materialvolymer som användes för att beräkna miljöbesparingar (se tabell 6)             
inte med säkerhet de materialvolymer som i praktiken blir återvinningsbara efter rivning.            
Miljöbesparingarna i tabell 7 kan därför ses som idealfallet då 100 % av volymerna av de fem                 
materialen återvinns. Den typ av materialinventering som gjorts i denna studie i kombination             
med en noggrann demontering hjälper dock till att öka den andel av materialen som kan               
återvinnas (Johansson et al 2017; Björkman, intervju, 2020-05-06). Med ökad andel           
återvinningsbara materialfraktioner, stämmer alltså resultatet från denna rapport bättre med          
verkliga miljöbesparingar vid återvinning av rivningsmaterialet. Värt att notera är också att            
de analyserade byggnaderna även observerats bestå av andra material såsom plaster, vars            
återvinning skulle kunna bidra till ytterligare miljöbesparingar. Vid rivning bör därför           
materialinventeringen av byggnaderna utökas till att innefatta fler materialtyper än de fem            
som ingick i denna studie.  

6.3 Hållbarhetsmodell 
Den data som använts till hållbarhetsmodellen innefattar olika delar i materialens LCA            
eftersom motsvarande data inte hittades. Att LCA-aspekterna användning och         
avfallshantering togs med för exempelvis GWP och energiåtgång för gips blir en felkälla för              
denna studie eftersom alla dessa aspekter i LCA:n inte togs med i hållbarhetsmodellen för              
alla de andra byggnadsmaterialen.  
 
Vid jämförelse mellan hur mycket CO2-Eq/m3 som materialen släpper ut vid återvinning av             
materialet samt transport tillbaka ut till användningsområdet, hade tegel ett utsläpp som är i              
princip obefintligt (se tabell 3). Data i hållbarhetsmodellen gällde för återanvändning av            
tegel, vilket ger högre effektivitet än att återvinna teglet (Klang et al. 2003; Tang et al. 2020).                 
För de andra materialen var beräkningar för återanvändningen inte genomförbart eftersom           
återanvändningsmetoder eller data för dessa saknades. För exempelvis trä är dock           
återanvändning fullt möjligt (Cavalli et.al. 2016). I denna rapport har fokus lagts på att              
undersöka de vanligaste och mest effektiva metoder som används idag, och därför är inte              
återanvändningen med för de andra materialen.  
 
Alla material i rapporten släpper ut mindre kg CO2-Eq vid återvinningsprocessen jämfört            
med utsläppsmängden vid produktion av nytt material (se tabell 3). För betong var siffrorna i               
princip desamma efter avrundning vid nyproduktion och återvinning, båda gav ett utsläpp på             
cirka 300 kg CO2-Eq/m3 (se tabell 3). Även om stål hade högt GWP jämfört med de andra                 
materialen sågs att en stor besparing på cirka 7600 kg CO2-Eq/m3 kan göras om stålet               
återanvänds istället för att nyproduceras (se tabell 3).  

6.3.1 Prioritering av material för återvinning utifrån hållbarhetsmodellen 
Vilket material som bör prioriteras att återvinna eller återanvända beror på vilket kriterium             
som anses mest väsentligt att optimera. Det materialet med lägst genomsnitt av de normerade              
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värdena för nyproduktionen var stål (se tabell 5). Produktionen av stål var alltså minst hållbar               
utifrån modellen och därför skulle prioriterad stålåtervinning vara väl motiverad. Eftersom           
stålindustrin står för en betydande del av den svenska industrins utsläpp verkar det rimligt att               
stål var minst hållbart enligt hållbarhetsmodellen (Naturvårdsverket 2019). Det material med           
högst genomsnittligt värde för återvinning, som därmed antas vara mest hållbart, var            
återanvänt tegel (se tabell 5). Detta kan tolkas som att återanvändning av tegel var det mest                
hållbara materialet.  
 
Eftersom olika platser har olika tillgång till resurser såsom förnybar energi och vatten, kan de               
olika kriterierna viktas olika för att resultatet ska optimeras utifrån dessa förutsättningar.            
Vilket material som bör prioriteras för återvinning kan således variera mellan olika platser. I              
denna rapport har kriterierna viktats lika (se figur 1 och 2). 
  
Utöver de fördelar med återvinning som tydliggjorts i hållbarhetsmodellen kan andra positiva            
konsekvenser medfölja. Med ökad återvinningsgrad skulle byggindustrins konsumtion av         
råmaterial som extraheras ut jordskorpan minska. Eftersom industrin enligt Hossain och Poon            
(2018) globalt sett idag konsumerar cirka 60 % av extraherat råmaterial, skulle således             
gruvdriften i världen påverkas drastiskt. Eftersom sektorn dessutom producerar 50 % av            
jordens totala avfall skulle en global ökning av återvinning av byggnadsmaterial även få stora              
konsekvenser på de globala avfallsströmmarna. Resultatet från hållbarhetsmodellen visar att          
stål bidrar till största avfallsproduktionen, med 38 tusen kg avfall per nyproducerad            
kubikmeter stål, vilket skulle kunna indikera att återvinning av stål bör prioriteras särskilt för              
att globala avfallet från byggsektorn ska minska. Det är dock inte med säkerhet stål som står                
för största totala avfallsproduktionen eftersom den även beror på hur stora materialvolymer            
som produceras. Till exempel konsumeras enligt Hossain och Poon (2018) 25 gigaton betong             
i världen varje år, vilket talar för att återvinning av betong bör prioriteras för att minska                
jordens totala avfall. Andra parametrar som kan vara värdefulla att ta med vid bedömning av               
prioriterat material för återvinning, och som inte togs med i hållbarhetsmodellen, är            
exempelvis utsläpp av andra farliga ämnen. Förstudien visade bland annat att produktionen            
av tegel leder till utsläpp av svaveldioxid och fluorföreningar (Asif et al. 2007).  

6.3.2 Osäkerhetsanalys av hållbarhetsmodellen 
För att kunna göra beräkningar på hållbarhet för en komparativ analys konstruerades            
hållbarhetsmodellen med ett begränsat antal kriterier. Modellen var en förenkling av           
verkligheten och tog inte hänsyn till kriterier som skulle kunna vara relevanta, exempelvis             
utsläpp av försurande ämnen, användning av landyta. Det är möjligt att resultatet hade blivit              
annorlunda om andra kriterier togs i beaktning. De kriterier som valdes sågs dock som mest               
relevanta. I denna studie saknades dessutom indata till några kriterier i hållbarhetsmodellen            
för vissa material. Detta var ett resultat av den begränsade tidsramen för projektet och kan ha                
påverkat normeringen av övriga kriterier. Bedömningen av vilket material som bör prioriteras            
att återvinnas skulle således kunna sett annorlunda ut om data varit komplett. Dessutom har              
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tre värdesiffror använts i de ursprungliga samt normerade värdena för hållbarhetsmodellen           
vilket kan ha jämnat ut skillnader i resultatet.  
 
Vissa data till hållbarhetsmodellen innehöll fler aspekter i livscykeln än andra, men eftersom             
dessa utgjorde en liten del av totala LCA enligt källorna bedömdes studierna vara jämförbara,              
men detta bör tas i beaktning som möjlig orsak till felaktiga resultat. Som exempel skulle               
transportaspekten ingått i data för nyproduktion, men sådan data har inte hittats för alla              
material. För att få en mer noggrann jämförelse av materialen bör data där förutsättningarna              
lika som möjligt och alla inräknade delar av LCA:n var desamma använts. Vidare var den               
data som använts dels baserad på olika geografiska förutsättningar, så avvikelser från hur den              
verkliga situationen skulle bli i Uppsala kan förekomma eftersom studierna är gjorda på             
andra platser med andra förutsättningar. 
 
Normeringen som gjorts i hållbarhetsmodellen kan varit missvisande, då stål fick lägst värde             
för återvinning och nyproduktion trots att återvinning av stål är mer hållbart utifrån det data               
som använts. Det finns alltså potential till stora möjliga utsläppsbesparingar vid återvinning            
(se tabell 3, 4 och 7). Detta är ett resultat av hållbarhetsmodellens och normeringens design. I                
modellen jämfördes de olika materialen med varandra och inte respektive materials           
nyproduktion med dess återvinning.  
 
I hållbarhetsmodellen jämfördes en kubikmeter av varje material. Eftersom materialens          
densitet är olika (se tabell 8 i appendix B) motsvarar en kubikmeter material olika massa av                
materialen. Det är därför möjligt att resultatet skulle blivit annorlunda om exempelvis ett             
kilogram av varje material jämförts. Stålets låga normerade värden i hållbarhetsmodellen kan            
vara ett exempel på en konsekvens av enhetsomvandlingen. Stål har mycket högre densitet än              
de andra fyra materialen (se tabell B1 i appendix) vilket gjorde att vid omräkning från               
viktenhet till volym som gjordes för kriterierna till hållbarhetsmodellen multiplicerades datan           
med en större faktor än för de andra materialen. Vid miljöcertifieringar av byggnader och på               
byggarbetsplatser i allmänhet mäts dock avfallet i kilogram (Björkman 2020).  

6.4 Jämförelse med tidigare LCA-studie 
Hållbarhetsmodellen i denna studie skiljer sig från den LCA som Huedo et al. (2016) tidigare               
presenterat. Eftersom den studien gjorde en LCA bestående av flera faser och moment än              
hållbarhetsmodellen i denna studie är det svårt att jämföra den här rapportens slutresultat med              
resultatet för Huedo et.als (2016) studie. LCA:n gjord av Huedo et. al (2016) tar även med en                 
standardavvikelse för de olika värdena, och ger på så sätt en tydligare bild av hur trovärdiga                
slutresultaten är. Dessutom har alla de stora byggnadsdelar och material i utvalda byggnader             
analyserats och tagits med i studien. På grund av skillnaderna i de olika modellerna görs               
ingen jämförelse av slutresultatet då stora materialfraktioner i de utvalda byggnaderna i            
främre Boländerna jämförs med en byggnads hela sammansättning som presenterades av           
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Huedo et.als (2016). Dessutom innehöll den LCA:n inte återvinningsaspekten, vilket var           
viktigt för studien i denna rapport.  

6.5 Byggnadsritningar i kombination med hållbarhetsmodellen 

6.5.1 Möjliga miljöbesparingar vid återvinning av materialen 
Beräkningarna visade att både GWP, energiåtgång, vattenåtgång och avfallsproduktionen         
minskar vid återvinning av materialen i byggnaderna jämfört med nyproduktion. Faktumet att            
det saknades data för vissa kriterier och material i hållbarhetsmodellen (se tabell 3), ledde till               
att samtliga miljöbesparingar inte kunde beräknas.  
 
Om all betong, gips, plåt, tegel och trä i de analyserade byggnaderna skulle återvinnas skulle               
alltså användningen av miljöresurser minska jämfört med om man använde sig av            
nyproducerat material (se figur 3). Däremot ses i tabell 7 att återvinning av varje enskilt               
material inte ger besparing av resurser. Återvinning av en kubikmeter betong kräver            
exempelvis 1,38 miljoner liter vatten mer än nyproduktion av samma volym, och återvinning             
av gips kräver 204 kWh mer energi per kubikmeter än nyproduktion. Miljöbesparingarna är             
dock beroende av vilken återvinnings-/återanvändningsmetod som tillämpas. I        
hållbarhetsmodellen användes i denna studie främst generella data för återvinning och           
återanvändning av materialen som alltså inte var specificerade för någon viss typ av             
återvinning eller återanvändning. Litteraturstudien visade att materialen kan återvinnas på fler           
än ett sätt, samt att nya tekniker finns som skulle kunna ta sig in på marknaden. Resultatet                 
från beräkningarna i tabell 7 är alltså inte speciellt anpassade till de förutsättningar som finns               
i Uppsala kommun utan bör betraktas som generella.  
 
I tabell 7 och i figur 3 syns tydligt att flera miljöresurser kan sparas vid återvinning av dessa                  
fem material. Däremot visade sig de flesta materialen ha en ökad ekonomisk kostnad för både               
konsument och producent vilket kan vara en förklaring till att marknaden inte ställt om till               
mer återvinning idag. Detta menade Rushdi Al-Salehi (2020-05-18) i en intervju. Han            
förklarade att konkurrensen inom byggbranschen idag saknar incitament för att de mest            
hållbara valen ska bli de mest lönsamma. Detta kan vara del i förklaringen till varför               
återvinning av byggnadsmaterial inte genomförs i stor skala idag trots de stora besparingar av              
miljöresurser som ses i tabell 7.  

7. Slutsatser 
Det finns fungerande återvinningsmetoder för samtliga material förutom för trä vilket tyder            
på att det inte krävs att någon ny teknik utvecklas för att kunna öka återvinningsgraden av                
betong, gips tegel och stål. För trä kan det behöva tillkomma nya lösningar för att kunna                
utveckla återanvändningen och återvinningen. Resultatet från hållbarhetsmodellen indikerar        
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att miljöbesparingar kan göras för samtliga material om de återvinns. De material som sticker              
ut särskilt i resultatet är dels stål med mycket stor klimatpåverkan vid både nyproduktion och               
återvinning, dels tegel med god hållbarhet vid återbruk. Gips, trä och tegel fick höga resultat               
av hållbarhet vid både nyproduktion och återvinning och kan därmed antas vara fördelaktiga             
att använda som material när nya byggnader ska uppföras. Däremot innebär dagens            
återvinningsmöjligheter ökade kostnader om återvunnet material ska användas istället för          
nyproducerat. 
 
Det finns ett stort antal åtgärder som Uppsala kommun kan vidta för att gynna en ökad                
återanvändning och återvinning. Vid upphandling kan kommunen säkerställa att företag          
använder sig av Sveriges Byggindustriers resurs- och avfallsriktlinjer inför uppförande och           
rivning av byggnader. De kan ställa krav på att en noggrannare materialinventering            
genomförs innan rivning. Det måste även finnas förutsättningar för en effektiv demontering            
där det skapas rena materialflöden till återvinning och en avfallshanteringsplan med tydliga            
insamlingskärl för respektive material. Eftersom det endast finns ett fåtal          
återvinningscentraler för BR-avfall i Sverige finns det risk att miljönyttan av att återvinna             
förringas på grund av långa transporter. Därför är det även viktigt att främja samordning av               
transporter som gör det mer miljövänligt och ekonomisk lönsamt att återvinna. Vidare kan             
Uppsala kommun skapa incitament för företagen att öka användningen av återvunnet material            
genom att exempelvis ge ut miljöbonusar och ställa krav på miljöcertifieringar. Om företag             
som satsar på återanvändning och återvinning premieras medan företag som inte gör det             
bestraffas skapas förutsättningar för ett cirkulärt byggande. Många av de krav som ställs idag              
på återvinning och avfallshantering är viktbaserade. Det bör ses över om det kan finnas ett               
annat bättre måttsystem eftersom materialens vikt kan vara vilseledande.  
 
Ny forskning tyder på att det finns både nya användbara tekniker för återvinning av betong               
och även nya användningsområden. Nya studier visar även att gips har en stor potential för att                
få en effektiv återvinning om den utökas eftersom forskning visar att gips kan återvinnas              
oändligt antal gånger utan att kvaliteten förändras märkbart. Vidare finns det verktyg på den              
svenska marknaden som kan beräkna klimatbesparningspotentialen och det ekonomiska         
inbyggda värdet i byggnader och dessa verktyg har potential att utvecklas vidare till att bli               
mer anpassade för byggnadsmaterial. 
 
Om Uppsala kommun vidtar ovanstående åtgärder inför rivningen av främre Boländerna kan            
miljöbesparingar göras. Därtill främjar kommunen omställningen till ett mer cirkulärt          
samhälle.  
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Appendix 
För mer information om hållbarhetsmodellen samt antagandet och slutsatser som dragits           
kring de olika kriterierna, se rapporter W-20-83/L-10 samt W-20-83/L-13 till och med            
W-20-83/L-16. Byggnadsritningar och tekniska beskrivningar finns att se i arbetsrapporten          
W-20-83/L-17. Beräkningar av materialvolymer i exel finns i arbetsrapporten W-20-83/L-18. 

A. Exempelberäkning för normering av värden i hållbarhets-        
modellen 
För exempelberäkning av normeringen användes kriteriet GWP vid nyproduktion eftersom          
fullständiga data hittats till hållbarhetsmodellen för kriteriet (se tabell A1). 
 
Tabell A1. Data över GWP vid nyproduktion för de olika materialen, avrundat till två              
värdesiffror. I tabellen presenteras även de motsvarande normerade värdena för GWP. 

 
 
Material 

GWP [kg CO2/m3] 
Nyproduktion 

Normering GWP 
Nyproduktion  

Betong 3001 0,98 

Gips 2002 1 

Tegel 4603 0,96 

Trä 4504 0,97 

Stål 130005 0 

 
Källor: 1. (Yazdanbakhsh et al. 2018). 2. (Jiménez Rivero et al. 2016). 3. (Zabalza Bribián et                 
al. 2011) 4. (Fagraeus Lundström 2011)  5. (Grimes et al.  2008)  
 
Normeringen för GWP vid nyproduktion gick till så att högsta värdet, 13 000 gavs              
referenssiffran 1 och lägsta värdet, 200, referenssiffran 0 (se ekvationer A1 och A2). 
 

3 000  1 → 1 (A1) 
 

002 → 0 (A2) 
De övriga värdena i intervallet mellan 200 - 13 000 dividerades med differensen mellan              
högsta och lägsta värdet, i detta fall 12 800 (se ekvationer A3-A5) 
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, 23  300
12800 = 0 0 (A3) 

, 35  450
12800 = 0 0 (A4) 

, 36  460
12800 = 0 0 (A5) 

 
För att högsta normerade värdet skulle motsvara det miljömässigt eller ekonomiskt bästa            
inom kriteriet, inverteras värdena genom att subtrahera dem från 1 (se ekvationer A6-A10). 
 

 1 − 0 = 1 (A6) 
, 3 , 77 ≈ 0, 8  1 − 0 2 = 0 9 9 (A7) 
, 5 , 65 ≈ 0, 7  1 − 0 3 = 0 9 9 (A8) 
, 6 , 64 ≈ 0, 6  1 − 0 3 = 0 9 9 (A9) 

 1 − 1 = 0 (A10) 
 
Dessa normerade värden presenteras tillsammans med ursprunglig data i tabell A1. 

B. Densitet för de fem byggnadsmaterialen 
I tabell B1 återfinns de densiteter som använts till enhetsomvandling i hållbarhets- modellen.             
För beskrivning av hur enhetsomvandlingen gjordes, se avsnitt 4.5.2. 
 
 Tabell B1. Densitet för de fem byggnadsmaterialen 

Material Densitet [kg/m3] Källa 

Betong 2380 (Zabalza Bribián et al. 2011) 

Gips 840 Medelvärde av värden från två källor (Siniat BV        
2014; Wekla AB 2015) 

Tegel 1705 (Randers Tegel AB) 

Trä 460 (SkogsSverige 2016) 

Stål 7900 (Density of Steel 2020) 

 

C. De fem utvalda byggnaderna 
Tekniska beskrivningar av byggnaderna finns i arbetsrapporten: W-20-83/L-17 
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C.1 Knivstagatan 10A 

 
foto: Ellen Stenlund 

 
 
Byggnadsritning, Uppsala Kommun 
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C.2 Knivstagatan 11 

 
foto: Ellen Stenlund 

 
47 

 



 

 
 
Byggnadsritning, Uppsala Kommun 
 

C.3 Säbygatan 23 

 
foto: Ellen Stenlund 
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Byggnadsritning, Uppsala Kommun 
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C.4 Bergsbrunnagatan 4 (endast tillbyggnad) 

 
foto: Ellen Stenlund 

 
 
Byggnadsritning, Uppsala Kommun 
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C.5 Märstagatan 10 

 
        foto: Ellen Stenlund 

 
Byggnadsritning, Uppsala Kommun 
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D. Databas och sökord som använts för källor i rapporten 
Vid informationssökningen användes olika databaser och sökord (se tabell D1 och D2). 
 
Tabell D1. Databas och sökord som använts för att hitta information och data till              
frågeställningarna. 

Databas Sökord 

GOOGLE scholar ("recycling" AND "building materials" AND "technical") 

Scopus ("building trade" OR "construction industry") AND recycling 
AND solutions  

Scopus ("building material*" OR "construction waste*") AND reuse OR 
re-use OR recycle AND innovation* 

Scopus ("building material*" OR "construction material*") AND reuse 
OR re-use OR recycle AND challenge* 

Scopus Recycle AND brick 

Scopus Recycle AND brick AND europe 

Scopus Re-use AND brick 

Scopus Demolition process 

Scopus Demolition AND building 

Uppsala 
universitetsbiblioteks 
datatjänst 

("recycling" AND "building materials" AND "technical") 

Uppsala 
universitetsbiblioteks 
datatjänst 

reuse building material 

Uppsala 
universitetsbiblioteks 
datatjänst 

concrete AND construction AND LCA 

Uppsala 
universitetsbiblioteks  
datatjänst 

concrete AND construction AND recycling  
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Uppsala 
universitetsbiblioteks 
datatjänst 

concrete AND Life cycle assessment  

Uppsala 
universitetsbiblioteks 
datatjänst 

concrete AND LCA 

Uppsala 
universitetsbiblioteks 
datatjänst 

building materials AND Life cycle assessment  

Uppsala 
universitetsbiblioteks 
datatjänst 

building materials AND LCA 

 
 
Tabell D2. Databas och sökord som använts för att hitta data till hållbarhetsmodellen. 

Google Scholar Particle board production 

Google Scholar Trä livscykelanalys 

IVL Svenska 
miljöinstitutet 

gips 

Nationalencyklopedin 
- NE 

gips 

Nationalencyklopedin 
- NE 

gipsskiva 

Nationalencyklopedin 
- NE 

gipstak 

Nationalencyklopedin 
- NE 

betong 

Scopus Life cycle AND construction AND brick production 

Scopus Re-use AND brick AND water 

Scopus Re-use  AND  clean  AND bricks 

Scopus gwp  AND  brick  AND  production 

Scopus energy  AND  brick  AND  production 

Scopus "production cost"  AND  brick 
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Scopus "production cost"  AND  ( "construction materials"  OR  "building 
materials" )  

Scopus "production cost"  AND  ( "construction materials"  OR  "building 
materials" )  AND  brick* 

Scopus "Life Cycle Cost Analysis"  AND  ( brick*  OR  "building 
materials" ) 

Scopus "Life Cycle Cost Analysis" AND (brick* OR "building 
materials") 

Scopus LCC  AND  brick* 
 

Scopus Wood life cycle 

Scopus Wood  AND construction sweden 

Uppsala 
universitetsbiblioteks 
datatjänst 

concrete AND Life cycle assessment  

Uppsala biblioteks 
datatjänst 

concrete AND LCA 

Uppsala 
universitetsbiblioteks 
datatjänst 

building materials AND Life cycle assessment  

Uppsala 
universitetsbiblioteks 
datatjänst 

building materials AND LCA 
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Arbetsfördelning 
 
Protokollansvarig/Sekreterare: Johan & Disa 
 
Antecknar under möten. Har koll så att protokoll skrivs. Organiserar dessa i vår gemensamma 
Google drive-mapp för tydlig struktur och organisering. Eftersom det är två sekreterare vid 
det här tillfället turas de om att anteckna varannat möte var. 
 
Projektledare: Ellen 
 
Har koll på deadlines, och ser till att saker blir klara i tid. Bokar in och styr upp interna möten 
i gruppen en gång i veckan, och har koll på vårt gemensamma schema. Ser till att diverse 
rapporter som ska utföras görs, samt även att de laddas upp på studentportalen. Ansvarig för 
ett teambuildingevent! 
 
Kontaktansvarig kommun & Stuns: Sara 
 
Håller kontakt via mail med kontaktperson på kommunen och kontaktperson på Stuns, samt 
planerar in möten med dessa och ser till att mail med diverse frågor från arbetsgruppen 
kommer till både kommunen och Stuns. 
 
Kontaktansvarig handledare: Alice 
 
Håller kontakt med handledaren för projektet, samt bokar in och bjuder in till möte med 
handledaren en gång i veckan 
 
 
Arbetstider 
 
Vi jobbar under vardagar 9-17, där man själv får ta lunchpaus och raster inom arbetet när man 
vill/känner att det behövs. Tiderna är inte skrivna i sten, utan kan vara flexibla vid behov. Vi 
jobbar inte under helger och röda dagar, utom vid absolut kris. Minst en gång i veckan har 
gruppen återsamlingsmöte där man diskuterar hur det går, och om någon behöver 
hjälp/feedback på sitt arbete. 
 
Arbetsstruktur 
 
På grund av Corona kommer vi träffas över Zoom tillsvidare. Vi kommer även träffas fysiskt i 
framtiden, hur ofta/när är ännu inte bestämt. 
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Ersätter 
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  Författare 
 Johan, Sara; Ellen, Disa, Alice 

Handledare 
Monica Mårtensson 

Rapportnamn 
Projektplan 

  
 
Sammanfattning 
 
Nedan följer vår första preliminära projektplan. Den ger en bakgrund över Urban mining, samt 
beskriver vårt syfte med projektet, hur vi kommer gå tillväga och vad våra frågeställningar är som vi 
ska besvara. Våra roller i projektet redovisas även. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projektplan - Urban Mining  

Bakgrund 
Urban mining är utvinningen av metaller och andra material från 
byggnader och infrastruktur. För att kunna återvinna dessa material krävs 
ofta mekaniska och kemiska behandlingar som inte är hållbara.Urban 
mining utgår från samhället som en resursbas där material som samlas 
över tid utgör ett resurs-förråd som kan komma till användning igen 
genom återanvändning eller återvinning (SGU, 2020). Till exempel används 20 % av det 
nedgrävda kabelnätet ej i Stockholm, och det totala kopparvärdet i kablarna uppgår till flera 
miljarder kronor (Stena Recycling, 2020). 
 
Men för att potentialen med urban mining ska kunna nyttjas fullt ut krävs nya styrmedel och 
tekniker för att det ska vara lönsamt och effektivt. En rapport från SGU visar på stora 
osäkerheter hur miljön påverkas vid urban mining, samt vilken återvinningspotential de olika 
källorna innehåller (Ljunggren & Ingemarsdotter, 2014). 
 
I dagsläget finns rekommendationer på hur befintligt byggnadsmaterial bör återanvändas, och 
möjligheterna är många. Problemet är att det inte sker i vid rivning, materialen sorteras ej och 
tas inte om hand på korrekt sätt. Vid rivning av byggnader återvinns och återanvänds bara en 
väldigt liten del. Det är billigare och smidigare för byggföretagen att slänga allt och köpa nytt 
material som de använder för att bygga från grunden själva. Möjligheterna finns för att skapa 
bättre förutsättningar för återvinning och återanvändning, och med en rivningsinventering 
med lista på befintligt materiel bör sortering och återanvändning av tex gips, lättbetong och 
spånskivor bör vara relativ enkel att applicera. (Ekobyggportalen, 2020)  
 
Ordet hållbarhet kan ha flera betydelser; ekonomisk, social, eller ekologisk hållbarhet till 
exempel (KTH, 2020). I detta arbete kommer ordet framförallt att fokusera på ekologisk 
hållbarhet, det vill säga hållbart på ett sätt som gynnar miljön på både kort och lång sikt. 
Även inom ekologisk hållbarhet kan en avvägning behövas göra av vad ordet faktiskt syftar 
till. Det kan till exempel handla om utsläpp av miljöfarliga föroreningar, förbrukning av 
icke-förnybara energikällor eller användningen av råmaterial. Detta, med flera, är aspekter 
som kommer tas i beaktning i detta arbete vid jämförelsen mellan olika byggnadsmaterial 
respektive byggmetoder.  
 
Det kommer bli allt viktigare att samhället tar tillvara på de resurser som redan nyttjats för att 
nå hållbarhet- och klimatmål, samt möjligen ge ökad vinst för byggföretag och kommuner. 
 
 



 

Syfte 
Syftet med detta arbete kommer att vara att undersöka dels vilka möjligheter som finns idag 
att återvinna/återanvända byggnadsmaterial på plats vid rivning, och dels vilka framtida 
möjligheter som finns för att återvinna/återanvända byggnadsmaterial i högre grad än i 
dagsläget. Gällande byggnadsmaterial som finns idag, kommer arbetet att koncentreras till 
vilka möjligheter som finns för fem byggnader i Främre Boländerna i Uppsala. Arbetet syftar 
till att ta fram konkreta lösningar för att öka graden byggnadsmaterial som kan 
återvinnas/återanvändas. Dessa lösningar kommer framförallt vara ur ett 
hållbarhetsperspektiv, men också ekonomisk och energimässig gynning kommer att tas 
hänsyn till. Rörande framtida möjligheter för återvinning/återanvändning av 
byggnadsmaterial, kommer arbetet resultera i mer generella lösningar som skulle kunna 
appliceras vid byggnationer, snarare än konkreta lösningar som kan appliceras just i Främre 
Boländerna.  
 
Problem/Uppgift 
Projektet syftar till att svara på nedanstående frågeställningar inom området: 

 
Nutida möjligheter: 
 
❖ Hur mycket återvinns/återanvänds av byggmaterial idag generellt i Sverige? 

 
❖ Vilka tekniska metoder används för att återanvända/återvinna byggnadsmaterial i Sverige? 

 
❖ Finns det hållbarare lösningar att återanvända/återvinna mer byggmaterial i Främre 

Boländerna? Vad krävs för att det ska användas i praktiken, och vilka utmaningar/problem 
kan man tänkas stöta på? 
 

❖ Vilket material bör prioriteras att återvinna/återanvända utifrån ett hållbarhetsperspektiv i 
Främre Boländerna? 
 

Framtida möjligheter: 
 
❖ Vilka nya mer hållbara tekniker/innovationer kan komma att bli användbara i framtiden 

vid återvinning/återanvändning?  
  

❖ Vilka material kan vara bra att bygga framtida hus med för att kunna 
återanvända/återvinna det materialet i Sverige? 

 
 
Avgränsningar 
Området som ska analyseras avgränsas till 5 rivningsfärdiga byggnader inom Främre 
Boländerna. Den avgränsningen anses viktig då projektarbetet har en begränsad tidsram och 



 

hela området är mycket stort. Eftersom att exakta siffror gällande vinst och 
byggnadskostnader är svåra att få tag på kommer projektet inte gå in i detalj på ekonomiska 
aspekter gällande vinsten.  
 
Metoder och Genomförande 
Vetenskaplig Litteraturstudie 
För att besvara frågeställningarna kommer metoden främst att vara en vetenskaplig 
litteraturstudie. I största möjliga mån ska litteraturen som används vara publicerad i 
vetenskapliga tidsskrifter. Information om hur källsökningen görs kommer sparas i en tabell 
där uppgifter om datum för sökningen, sökord och hur många träffar man fick noteras för att 
förtydliga arbetet för gruppen och för att studien ska kunna bli reproducerbar. Urval för 
litteraturstudien kommer att utvecklas allt eftersom men exempelvis är en avgränsning att 
källorna ska anses vara relevanta för de förutsättningar och klimat som finns i Främre 
Boländerna och i Uppsala för de frågeställningar där det är relevant.  
 
Kontakt med relevanta aktörer 
Mer specifika uppgifter om de fem utvalda byggnaderna för studien, som t.ex. vilka 
byggmaterial som finns i byggnaderna och detalj- och rivningsplaner, förväntas fås av 
uppdragsgivaren Uppsala Kommun eller av byggföretag (via uppdragsgivaren). Därav krävs 
löpande kontakt med Uppsala kommun, Stuns och handledare som resurs för detta arbete. 
Om sådana källor används i rapporten kommer dessa tydligt presenteras som “Icke publicerat 
material” i referenslistan. För att få en överskådlig bild av de fem byggnader som väljs ut för 
studien i Främre boländerna kommer ett platsbesök genomföras. Platsbesöket kommer att 
dokumenteras med fotografier och anteckningar.  
 
Beräkningar och jämförelser 
För att kunna bedöma hur hållbart det är att öka mängden byggmaterial som återanvänds eller 
återvinns kommer ett antal beräkningar genomföras över t.ex. energianvändning vid 
återvinningsprocesser, utsläppsmängder av växthusgaser vid transport av material och under 
återvinningsprocesserna, mängden nyproducerat material som kan ersättas av återanvänt 
material samt ekonomiska kostnader som läggs till eller tas bort vid ökad återanvändning och 
återvinning. Utifrån dessa beräkningar kan sedan jämförelser göras för hur hållbart det 
beräknas bli för olika grad av återanvändning och återvinning av de fem utvalda byggnaderna 
i Främre Boländerna.Vilka av dessa beräkningar och jämförelser som är möjliga och 
relevanta för denna studie beror på vilken data litteraturstudien och kontakten med aktörer ger 
och kommer därför att bedömas när undersökningen har kommit längre. 
 
Flödesschema 
För att på ett enkelt och pedagogiskt sätt redovisa och redogöra för flöden för byggmaterialen 
och de ovannämnda jämförelserna kan flödesscheman användas. Ett flödesschema kan 
beskriva en systematisk procedur beskriver hur man utför en beräkning i ett ändligt antal steg 



 

anger hur man utför en beräkning eller löser ett givet problem (Marklund 2020). Matlab och 
Simulink kan användas som modell för att skapa sådana flödesscheman.  

Ansvarsfördelning 
Projektledare: Ellen 
Arbetsuppgift: Ha koll på deadlines, interna möten, se till att rapporter lämnas in/laddas upp. 
Ansvara för Teambuilding.  
Protokollansvarig/Sekreterare: Johan & Disa 
Arbetsuppgift: Antecknar under möten. Har koll på att protokoll skrivs. Lägger det i 
drive-mappen så att de blir organiserat. 
Kontaktansvarig Uppsala kommun & Stuns: Sara 
Arbetsuppgift: Håller kontakt via mail, planerar in möten och kommunicerar frågor. Ringer 
eventuellt vid behov.  
Kontaktansvarig handledare: Alice 
Arbetsuppgift: Mejlar Monica och fixar möten med henne och ansvarar för att skapa Zoom 
mötesrum.  
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Sammanfattning 
 
Nedan följer vår första preliminära projektplan. Den ger en bakgrund över Urban mining, samt 
beskriver vårt syfte med projektet, hur vi kommer gå tillväga och vad våra frågeställningar är som vi 
ska besvara. Våra roller i projektet redovisas även. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projektplan - Urban Mining  

Bakgrund 
Urban mining är utvinningen av metaller och andra material från 
byggnader och infrastruktur. För att kunna återvinna dessa material krävs 
ofta mekaniska och kemiska behandlingar som inte är hållbara.Urban 
mining utgår från samhället som en resursbas där material som samlas 
över tid utgör ett resurs-förråd som kan komma till användning igen 
genom återanvändning eller återvinning (SGU, 2020). Till exempel används 20 % av det 
nedgrävda kabelnätet ej i Stockholm, och det totala kopparvärdet i kablarna uppgår till flera 
miljarder kronor (Stena Recycling, 2020). 
 
Men för att potentialen med urban mining ska kunna nyttjas fullt ut krävs nya styrmedel och 
tekniker för att det ska vara lönsamt och effektivt. En rapport från SGU visar på stora 
osäkerheter hur miljön påverkas vid urban mining, samt vilken återvinningspotential de olika 
källorna innehåller (Ljunggren & Ingemarsdotter, 2014). 
 
I dagsläget finns rekommendationer på hur befintligt byggnadsmaterial bör återanvändas, och 
möjligheterna är många. Problemet är att det inte sker i vid rivning, materialen sorteras ej och 
tas inte om hand på korrekt sätt. Vid rivning av byggnader återvinns och återanvänds bara en 
väldigt liten del. Det är billigare och smidigare för byggföretagen att slänga allt och köpa nytt 
material som de använder för att bygga från grunden själva. Möjligheterna finns för att skapa 
bättre förutsättningar för återvinning och återanvändning, och med en rivningsinventering 
med lista på befintligt materiel bör sortering och återanvändning av tex gips, lättbetong och 
spånskivor bör vara relativ enkel att applicera. (Ekobyggportalen, 2020)  
 
Ordet hållbarhet kan ha flera betydelser; ekonomisk, social, eller ekologisk hållbarhet till 
exempel (KTH, 2020). I detta arbete kommer ordet framförallt att fokusera på ekologisk 
hållbarhet, det vill säga hållbart på ett sätt som gynnar miljön på både kort och lång sikt. 
Även inom ekologisk hållbarhet kan en avvägning behövas göra av vad ordet faktiskt syftar 
till. Det kan till exempel handla om utsläpp av miljöfarliga föroreningar, förbrukning av 
icke-förnybara energikällor eller användningen av råmaterial. Detta, med flera, är aspekter 
som kommer tas i beaktning i detta arbete vid jämförelsen mellan olika byggnadsmaterial 
respektive byggmetoder.  
 
Det kommer bli allt viktigare att samhället tar tillvara på de resurser som redan nyttjats för att 
nå hållbarhet- och klimatmål, samt möjligen ge ökad vinst för byggföretag och kommuner. 
 
 



 

Syfte 
Syftet med detta arbete kommer att vara att undersöka dels vilka möjligheter som finns idag 
att återvinna/återanvända byggnadsmaterial på plats vid rivning, och dels vilka framtida 
möjligheter som finns för att återvinna/återanvända byggnadsmaterial i högre grad än i 
dagsläget. Gällande byggnadsmaterial som finns idag, kommer arbetet att koncentreras till 
vilka möjligheter som finns för fem byggnader i Främre Boländerna i Uppsala. Arbetet syftar 
till att ta fram konkreta lösningar för att öka graden byggnadsmaterial som kan 
återvinnas/återanvändas. Dessa lösningar kommer framförallt vara ur ett 
hållbarhetsperspektiv, men också ekonomisk och energimässig gynning kommer att tas 
hänsyn till. Rörande framtida möjligheter för återvinning/återanvändning av 
byggnadsmaterial, kommer arbetet resultera i mer generella lösningar som skulle kunna 
appliceras vid byggnationer, snarare än konkreta lösningar som kan appliceras just i Främre 
Boländerna.  
 
Problem/Uppgift 
Projektet syftar till att svara på nedanstående frågeställningar inom området: 

 
Nutida möjligheter: 
 
❖ Hur mycket återvinns/återanvänds av byggmaterial idag generellt i Sverige? 

 
❖ Vad består de fem utvalda byggnaderna i Främre boländerna huvudsakligen av för 

material? Av dessa, vilka återvinnings-/återanvändningsmetoder används idag? 
  

❖ Finns det hållbarare lösningar att återanvända/återvinna mer byggmaterial i Främre 
Boländerna? Vad krävs för att det ska användas i praktiken, och vilka utmaningar/problem 
kan man tänkas stöta på? Här illustreras ett flödesschema med beräkningar på hållbarhet. 

 
❖ Vilket material av de utvalda bör prioriteras att återvinna/återanvända utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv i Främre Boländerna? 
 

❖ Vilka åtgärder kan Uppsala kommun vidta för att öka återvinningen/återanvändningen? 
 

 
 
Framtida möjligheter: 
 
❖ Vilka nya mer hållbara tekniker/innovationer kan komma att bli användbara i framtiden 

vid återvinning/återanvändning gällande de utvalda materialen i fokus?  
  

❖ Vilka material kan vara bra att bygga framtida hus med för att kunna 
återanvända/återvinna det materialet i Sverige/Uppsala? 



 

 
 
Avgränsningar 
Området som ska analyseras avgränsas till 5 rivningsfärdiga byggnader inom Främre 
Boländerna. Den avgränsningen anses viktig då projektarbetet har en begränsad tidsram och 
hela området är mycket stort. Eftersom att exakta siffror gällande vinst och 
byggnadskostnader är svåra att få tag på kommer projektet inte gå in i detalj på ekonomiska 
aspekter gällande vinsten.  
 
Metoder och Genomförande 
 
För att besvara frågeställningarna kommer metoden främst att vara en vetenskaplig 
litteraturstudie. I största möjliga mån ska litteraturen som används vara publicerad i 
vetenskapliga tidsskrifter. Information om hur källsökningen görs kommer sparas i en tabell 
där uppgifter om datum för sökningen, sökord och hur många träffar man fick noteras för att 
förtydliga arbetet för gruppen och för att studien ska kunna bli reproducerbar. Urval för 
litteraturstudien kommer att utvecklas allt eftersom men exempelvis är en avgränsning att 
källorna ska anses vara relevanta för de förutsättningar och klimat som finns i Främre 
Boländerna och i Uppsala för de frågeställningar där det är relevant. Om tillräcklig 
information inte går att hitta i publicerade studier, får intervjuer med sakkunniga användas för 
att besvara frågan. Relevanta personer att fråga kan exempelvis vara anställda på SKANSKA 
eller Max Björkman. 
 
För att svara på frågan om de fem byggnadernas material och återvinningsprocess kommer 
troligtvis hjälp av kunniga behövas. Om bygglov ej kan fås, ska metoden vara att rådfråga till 
exempel byggherrar och utbildare på byggingenjörsprogrammet vad byggnaderna kan bestå 
av. Dels vilka material men också vilka mängder av respektive material. Om ritningar eller 
liknande fås, kan detta tänkas användas, men också egna bilder tagna av byggnaden för att få 
en överblick. Ägare till de olika fastigheterna kan tänkas användas för att även där få en 
inblick i materialen i huset, men också storleken så att mängden av varje material kan styrka 
ett antagande. En mindre litteraturstudie kan även tänkas göra, för att få fram data över till 
exempel hur mycket betong ett hus i snitt innehåller (per kvadratmeter osv.). Med detta som 
underlag, kommer sedan fem material att väljas ut, som kan tänkas vara särskilt intressanta att 
redovisa om. Denna fråga kommer att bygga vidare på delar från förstudien.  
 
För att svara på frågan om hållbarare lösningar att återanvända/återvinna mer byggmaterial 
ska en hållbarhetsmodell utvecklas. Som ett första steg ska vi välja ett antal kriterier som man 
kan bedöma hållbarheten utifrån. Därefter ska vi bygga upp modellen med ett antal 
beräkningar där vi t.ex. tittar på utsläppsmängder, energianvändning, ekonomiska kostnader 
m.m. och gör jämförelser. Möjliga jämförelser är mellan återvinning av olika material, olika 
återvinningssätt, eller olika andel av återvinningsgrad. Resultatet från hållbarhetsmodellen 



 

ska visualiseras i ett flödesschema. Om det framkommer av modellen att det finns 
förbättringspotential ska vi om det är möjligt föreslå nya lösningar som ökar hållbarheten 
utifrån litteraturstudie och intervjuer. För att besvara den andra delfrågan om hur det ska 
göras i praktiken ska vi använda oss av en litteraturstudie samt ställa frågor till relevanta 
aktörer, t.ex. stora byggföretag i Sverige (Skanska, NCC), återvinning/återbruksföretag 
(Ragn-Sells) och personer som jobbat med liknande frågor förut (Max, Robin). Förstudien 
har genom litteraturstudie hittills visat att några av de utmaningar och förbättringsmöjligheter 
som finns idag är on-site förändringar (t.ex börja mäta det som slängs/återvinns i större grad), 
managementlösningar, lagstiftning (t.ex krav på tester som måste genomföras för att det 
återvunna materialet ska godkännas), vem som ska vara ansvarig för återvinningen på 
byggplatsen m.m. 
 
För att besvara frågeställningen om åtgärder som uppsala Kommun kan vidta för att öka 
återvinningen så kommer vi främst undersöka nya återvinningsmetoder från andra frågor som 
kan tillämpas i Uppsala. Vi kommer även göra en mindre litteraturstudie kring administrativa 
eller management lösningar som kan tillämpas i idealfallet, det vill säga när obegränsade 
resurser finns. Det kan t.ex. handla om vilka nya återvinningsmetoder som kan införas, om 
användning av miljöcertifiering av fastigheter (införa nya/uppdatera de gamla) kan vara en 
metod, eller om användning av tävlingar för att få en motivation för byggföretagen att satsa 
på återvinning kan vara ett sätt att öka återvinningen. 
 
 
Framtida möjligheter: 
 
För att besvara frågeställningarna om de framtida möjligheter som finns så kommer vi göra 
en litteraturstudie med tydliga avgränsningar såsom: 
 

■ Studierna får vara från år 2000 (detta årtal kan komma att ändras vid behov) och 
framåt för att räknas som nya och relevanta. 

■ Studierna ska diskutera metoder att återvinna de fem valda materialen från tidigare 
frågeställning. 

■ Studierna ska antingen föreslå nya tekniska lösningar på återvinning eller 
certifieringar som kommunen kan införa. Innovationerna ska kunna fungera i Uppsala 
utan exempelvis orimliga transportsträckor.  

■ “Mer hållbara tekniker” kan antingen syfta till hur hög grad som kan återvinnas eller 
hur hållbar tekniken i sig är. 
 

För att kunna avgöra vilka material som kan vara bra att bygga framtida hus med kommer vi 
dels använda oss av litteraturstudier och även våra egna slutsatser från tidigare 
frågeställningar. En viss del kan även beakta hur materialet ska användas för att öka 
återvinning/återanvändning, men detta i väldigt generella aspekter.  
 



 

Hållbarhetsmodell 
Vi har skapat en hållbarhetsmodell där olika faktorer ska vägas in för att kunna jämföra och 
vikta hållbarheten hos olika material. 
 
Bedömningen av hållbarheten kommer att baseras på beräkningar över olika kriterier som 
GWP (global warming potential), energianvändning vid återvinningsprocesser, hur mycket 
avfall som produceras, hur stor del av ett material som går att återvinna ekonomiska aspekter 
och vattenåtgång. Bedömningen kommer att göras både för nyproduktion av material och 
återvinningsprocessen av material. 
 
 
För att få en tydligare överblick kommer vi normera värdena för de olika materialen, ta det 
lägsta inom kriteriet som 0 och högsta som 1, och sen får resten av talen normerade värden 
inom det intervallet. Vi vill fokusera på det mest hållbara materialet, därför kommer sedan de 
normerade värdena inverteras så att det mest hållbara får störst värde i tabellen. 
 

Kriterier  Enhet  Nyproduktion 
(tillverkning+transport?) 

Återvinning 
(transport?) 

GWP(CO2 utsläpp)  kg.Eq.CO2/m2(m3)  x  x 

Kostnader  SEK  x  x 

Resurs  Enhetslös 0-1   x   

Energiåtgång  kWh/m2(m3)  x  x 

Effektivitet 
återvinning 

%    x 

Avfall  kg/m2(m3)  x   

Vattenåtgång  l/m2(m3)  x  x 

 
Inspiration tagen från A model for the sustainable selection of building envelope 
assemblies, Huedo et al (2016) 
 
 
Flödesschema 
För att på ett enkelt och pedagogiskt sätt redovisa och redogöra för flöden för byggmaterialen 
och resultaten utifrån jämförelserna kan flödesscheman användas. Ett flödesschema kan 
beskriva en systematisk procedur för hur man i ett ändligt antal steg anger hur man utför en 
beräkning eller löser ett givet problem (Marklund 2020). Matlab och Simulink kan användas 
som modell för att skapa sådana flödesscheman. 
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Första möte med handledare 

  

 

  
  

Tid:  11-11:30 

Plats: Zoom 

  

Närvarande:                       Johan, Disa, Ellen, Sara, Alice 

personer  

  

  

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

  

1)   Meddelanden 

Kulkul, första mötet, fett taggade!!  

 

2)   Lägesrapport 

 

Planeringen som gjorts innan var att vi skulle träffa vår handledare Monica och ställa lite 

övergripande frågor för att hjälpa oss att få en tydlig bild av vad som ska göras i 

projektet, samt få lite hjälp med frågor/struktur inför uppdragsgivare imorgon. Nedan 

följer frågor och svar från mötet. 

 

Frågor handledare: 
 

1. Tips på projektplan? Hur lägger man upp det, vad ska vara med? 
 
Bakgrund, syfte och frågeställningar 
Bra att vi formulerar syfte och frågeställningar 



Fundera på att dela upp arbetet mellan er, göra en tidsplan 
Gör ett särskilt dokument för GANTT-schemat utöver de andra grejerna 
 

2. Tips på saker att tänka på/förbereda sig för inför mötet med Uppsala Kommun? 
 
Se fråga 5. 

 
3. Hur ofta ska vi hålla kontakt med handledaren? Ska vi/hon säga till när det är 

dags att ses? 
 
En gång i veckan, vi kan testa med olika tider, vi mailar Monica om tider så får hon 
säga om hon kan 

 
4. GANTT-schemats roll i själva projektplanen? 

 
Det är själva tidsplanen som vi använder i projektet, gör en egen fil med detta tillhörande 
projektplanen 
 

5. Hur gör vi med avgränsningen i själva området? Ska vi ha med de båda två 
stora övergripande frågorna? 

 
Tänk först själva vad ni är mest intresserade av, vi får säga att vi inte kan leverera allt, vi får 
de att acceptera ett spår. Be de vad vi ska prioritera av de båda två 
Har vi fria händer? Vad är DE mest intresserade av? 
Vi har ett möte innan och säger vad vi är mest intresserade av gällande frågan, så vi ger de 
en tydlig bild av vad vi vill ha 
Ena är hur vi ska använda materialet, de andra är om alla material som finns 
Mest om hur man ska använda metaller, typ rör och sånt 
Känns inte som att projektbeskrivningen fokuserar på det, menar de mer allmänt? 
 

6. Tips på GANTT-schema mall? 
 
Googla runt, se om vi kan hitta nåt bra, finns olika varianter, ofta nåt exceldokument, vi löser 
 

7. Tips på roller? Vilka är bra att ha? 
 
Kolla på föreläsningen om rollerna. Hur ska vi träffas? Fika en gång i veckan viktigt <3 
 

8. Allmäna tips från Monica: 
 
Recurring meeting, har samma rum hela tiden, kolla på inställningar i ZOOM 
 
Nån för alltid anteckningar 
Bra att ha det på papper så att alla har uppfattat samma sak, sen kan man läsa det, så kan 
man diskutera de 

 



 

 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

 

Disa: Ansvarig för att ordna ett zoom-möte med kommunansvarig imorgon klockan 9-10. 

Alla: Ha ett till möte eftermiddagen 2/4-2020 där vi bestämmer vad vi är intresserade av 

gällande uppgiften.  

Sara: Bjuder in till eftermiddags mötet, försöker göra ett recurring room på zoom 

Alla: bestämma hur vi planerar upp morgondagen, görs på eftermiddagsmötet. 

 

4)   Till nästa gång 

Ha en underbar lunch! Glöm inte att vara ute i det fina vädret :D  

  

  

  

  

  

  

Vid protokollet 

Johan Wallsten 

  

  

Justeras 

Alla minus Alice 
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Tid:  13:30-15:30 

Plats: Zoom 

  

Närvarande:                       Johan, Disa, Sara, Ellen, Alice 

personer  

  

  

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

  

1)   Meddelanden 

Vi har nu formulerat en första projektidè samt kommit på frågor som vi ska ta med vår 

uppdragsgivare imorn. 

  

2)   Lägesrapport 

Allt känns bra, vi börjar få ett litet hum om detta nu  

 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Vi har nu formulerat en projektidè samt kommit på frågor som vi ska ta med 

uppdragsgivaren imorgon på mötet, se nedan: 

 

 
 
 
 
 



Total idè:  
 

Vi vill kolla på ett avgränsat område inom främre boländerna. 
 
Vi vill söka efter lösningar för bättre resursutnyttjande inom en snar framtid, där redan 
tillgängligt material återanvänds till nytt hållbart byggmaterial som ska gå att återanvända i 
flera steg.  
 
I och med de vill vi utföra en fördjupad miljöinventering. 
 
I slutet vill vi uppmärksamma lovande tekniker som kan komma att bli mycket användbara i 
framtida byggnadsprojekt. I och med det vill vara innovativa och blicka framåt.  

 

  

Frågor 
1. Hur mycket info kan vi få av er? Byggmaterial, detaljplan på området, rivningsplan? 

Även hur mycket de återvinner i nuläget? 
2. Vad menar ni med begreppen lokal avfallstrappa? Samt urban mining? 
3. Allmänt om arkitektfirman? Hur har de tänkt att samarbetet ska vara? Kommer vi ha 

fortsatt kontakt med de?  
4. (Ska vi undersöka hur befintliga hus ska kunna återanvändas, alltså dem som idag 

ska eller redan är rivna. Eller ska vi kolla på vad hus ska byggas av idag, för att om 
40 år kunnas återanvändas då dem rivs?) beror vad de säger om vår totalidè 

5. Har ni gjort några undersökningar och rapporter på området? Har ni redan börjat i 
något hörn? Har ni markundersökningar? Vi behöver faktiska data på området som vi 
kan analysera? Känns bra att kunna göra energiberäkningar på området så att vi kan 
redovisa hur mycket man sparar etc. Mer specifika siffror på vad saker kostar, tar för 
energi/kräver ström, känns svårt att hitta kostnader och exakta värden. 

6. Finns det några specifika material ni tycker är intressant att vi kollar på? Eller tänker 
ni mer generellt? 

7. Utbildning av personal på plats gällande återvinning. Bara för att vi visar på hur man 
kan göra det är det inte säkert att de kommer använda det. 

 

 

 

4)   Till nästa gång 

  

Alla:  Fundera på roller inom projektet 

Alice: Fixa GANTT-schema 

Ellen: Lös Google Calendar till alla 

  

  

  

Vid protokollet 



Johan Wallsten 

  

 Justeras 

Alla 



 

  

Självständigt arbete i miljö- och 
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  Författare 

 Disa Ekholm 

Handledare 

Monica Mårtensson 

Rapportnamn 
Planering av arbetet med förstudien 

 

  

Sammanfattning: Rapporten innehåller dokumentation från ett projektgruppsmöte där 

arbetet med förstudien planerades och delades upp.  

 

Tid:  09:15 

Plats: Zoom 

  

Närvarande:                       Disa, Sara, Ellen, Alice, Johan 

personer  

  

Dagordningen för projektgruppsmötet 

  

1)   Meddelanden 

På grund av att vi arbetat mycket effektivt ligger vi nu före i tidsschemat!  

  

2)   Lägesrapport 

Projektplanen färdigställd och ska presenteras i eftermiddag.  

 

  

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Nu  påbörjas arbetet med förstudien som ska delas upp mellan gruppmedlemmarna. 

 

Nedan följer förslag på sökord som vi kommer använda inom förstudien. 

Urban mining 

Återvinning 

Återanvändning 

Byggnadsmaterial 

Betong 

Sverige 



Effektivitet 

Rivningsprocess 

 

Följande frågor och sökord kommer informationssökningen till förstudien fokusera kring: 

● Hur går rivningsprocessen till? Ellen 

Rivning, process, hus, byggnadskonstruktion, nybyggen, skrot 

● Vad byggs hus av / byggdes av (material)? Alice 

Byggmaterial, konstruktion, hus, anläggning, industrier 

● Återvinningsprocessen (teknisk) Johan 

Återvinning, process, återbruka, byggsektor, uppsamling, avfallsmängd 

● Återanvändningsprocessen (enklare lösningar) Ellen 

Återanvändning, lagring, transport, resurser, kvalitèt, produkt, lagstiftning 

● Byggindustri -miljöpåverkan Disa 

Byggindustrin, miljöbov, hållbarhet, hållbar utveckling, klimatavtryck 

● Främre Boländerna (planer för framtiden, material i husen som ska rivas m.m.) 

Väntar på info från kommun 

Främre boländerna, planer, material, kostnader, detaljplan, PBL 

● Framtida innovationer/tekniker inom byggbranschen Sara 

Framtiden, innovativa lösningar, modern, byggteknik, ny teknik 

återvinning/återanvändning 

  

4)   Till nästa gång 

Gruppmedlemmarna försöker hitta information om frågorna och påbörja varsin 

L-rapport.  

Ellen får i uppdrag att kolla upp hur man bäst löser frågan om källhantering. 

 

  

Vid protokollet 

Disa Ekholm 

  

  

Justeras 

Johan Wallsten 

  

 



 

  

Självständigt arbete i miljö- och 
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  Författare 

 Disa Ekholm 
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Rapportnamn 
Kommentarer från projektplaneringspresentationen 

 

Sammanfattning: Dokumentet innehåller främst de kommentarer som gruppen fick 

under sin presentation av projektplaneringsredovisningen.  

  
Tid:  15:45 

Plats: Zoom 

Närvarande:                     Disa, Sara, Ellen, Johan, Alice 

 

Dagordningen för projektgruppsmötet  

  

1)   Meddelanden 

Inga meddelanden 

  

2)   Lägesrapport 

Arbetet med förstudien fortsätter enligt planen. 

Presentationen av projektplanen gick bra!  

 

Renskriven sammanfattning av kommentarer från Cecilia och Marcus: 
 

- Metod och planering 
Projektgruppen behöver definiera hur man kan avgöra en lösnings “hållbarhet” så att 

lösningar kan jämföras med varandra och “hållbaraste” lösningen kan lyftas fram.  

 

Metoden bör alltså byggas så att vi kan säga vad som är mest hållbart och vikta olika 

lösningar mot varandra. I detta fall kan det vara lämpligt med en hållbarhetsmodell med 

parametrar som vi kan använda för att kvantitativt bestämma vad som är hållbarare/mindre 

hållbara lösningar. Dessa parametrar måste sedan kunna graderas på något sätt, exempelvis 

via sifferkodning, färgkodning, diagram eller liknande. Huvudsaken är att 

hållbarhetsmodellen blir pedagogisk och användbar. I en PPT på studentportalen står om en 

MIFO-metod som kan vara till inspiration. 

 



Kursledningen tipsade om följande bygge av metoden: 

Ifall resultatet ska kunna påvisa vad som är mer eller mindre hållbart utifrån ett 

flödesdiagram/schema behöver gruppen fundera över vilka data som kan illustreras i 

diagrammen och användas för att bedöma hållbarhet för att veta vilken information som 

eftersöks. Alltså kan metoden gärna skrivas “baklänges”.  

 

Vidare tipsade kursledningen om att använda den nya utvecklade metoden till att skriva ett 

lite mer detaljerat ganttschema så att arbetet kan flyta på bättre. Den 29 april ska metoden 

vara så väldefinierad så att det går att jobba med den. Då ska även ett första utkast av 

“hållbarhetsmodellen” vara klart.  

 

- Val av ramar inom projektet 
Det är troligtvis till projektgruppens fördel att fokusera på just fem specifika byggnader i 

boländerna. Hittar man sedan motsvarande hus på någon annan plats kanske projektets 

resultat kan tillämpas även där. Att dokumentera byggnaderna och området med fotografier 

verkar vara en bra idé så att gruppen vet och kan minnas hur det ser ut på platsen. När 

gruppen vet vilka hus som ska ingå i arbetet kommer det hela bli mer konkret.  

 
- Förstudien 

Till förstudien är tanken att gruppen ska öka sin grundkunskap inom området. Studien kan 

vara mycket bredare än den slutgiltiga rapporten. Ett tips är att tänka på vad som kommer 

behövas i fråga om kunskap för att arbetet ska kunna göras bra. Tanken med förstudien är 

också att ge återkoppling på gruppens skrivande och källhantering.  

 

Kanske görs en avgränsning till vissa material i slutrapporten, dock inte i förstudien. Efter 

förstudien kan frågeställningarna eventuellt anpassas till vad som verkar mest aktuellt att 

undersöka.   

 

Efter genomförd förstudie ska gruppens metoder och frågeställningar revideras.  

Varje vald metod ska kunna kopplas till en frågeställning. Gruppen bör fundera på “Kan vi 

svara på den här frågan med den valda metoden? Om inte bör metoden anpassas alternativt 

frågeställningen ändras. 

  

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Varje L-rapport till förstudien ska vara klar innan den 22/4-2020. Då ska själva förstudien 

börja skrivas samman.  

  

4)   Till nästa gång 

Alla ska ha jobbat vidare enskilt med sin del av förstudien. 

  

Vid protokollet 

Disa Ekholm  

  

Justeras 

Sara Westerström 



 

  

Självständigt arbete i miljö- och 
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Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
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Datum 

16/4-2020 

Ersätter 

  Författare 

 Disa Ekholm 

Handledare 

Monica Mårtensson 

Rapportnamn 

Andra möte med stuns 

 

Sammanfattning: Dokumentet innehåller minnesanteckningar från det andra mötet med 

STUNS och kommunen (dvs uppdragsgivaren). I dokumentet finns tips på hur vi kan gå 

vidare med arbetet bl. a. gällande metodkonstruktion, kontakter och information om de fem 

byggnaderna i främre boländerna. 
  

Tid:  13:15 

Plats: Zoom 

  

Närvarande:                       Anders, Karolina, Sara, Alice, Johan, Ellen och Disa (även Fredrik  

    under andra halvan av mötet) 

 

 

Dagordning 

  

1)   Meddelanden 

 

Inga meddelanden. 

  

2)   Lägesrapport 

 

Kommunen och STUNS verkar nöjda med vårt arbete med projektplaneringen och ser 

med spänning fram emot fortsättningen av arbetet. Mötets syfte var främst att ge oss 

kontakter att använda i förstudien (som gruppen just nu jobbar på) samt senare till 

själva slutrapporten.  

 

Arbetet löper fortfarande enligt planerna.  

  



3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

 

Antecknade kommentarer från mötet:  

● Metod och modellbygge: 

- Anders tipsar om att det finns en modell för deklarering av byggmaterial som 

IVL tagit fram. Den är öppen och handlar om byggmaterialval, främst för 

nybyggnationer men innehåller klimatdeklarationskrav som kanske kan vara 

till nytta.  

- Anders föreslår att man som kontrollfråga i metoden kanske kan höra sig för 

på företagen hur de ställer sig till att återvinna, om de ser det som möjlighet. 

Riksbyggen kan säkert ställa upp på det.  

- Anders tycker det känns lite som man pratar om hur mkt material man kan 

återanvända, men finns ju andra värden också som exempelvis 

köksinstallationer som skulle kunna tillvaratas. Typ återanvändning av gamla 

fina dörrar. För att få återvinningsgrad/återbruksgrad krävs en marknad även 

för de andra delarna.  

- Fredrik tycker gruppen ska presentera sin vy: vad tycker vi kommunen kan 

kräva av företagen? VIlka värden ser vi? Vad bör bevaras? Finns det projekt 

nationellt och internationellt som gjort något liknande?  

- Karolina tycker projektplaneringen verkar bra, gedigen och ordningsam. 

- Vad gör man av tegel från ett hus från 58? Det är vad den lokala 

avfallstrappan ska tala om.  

- Åk ut och bilda er en egen uppfattning. Det är på plats som man kan intervjua 

och göra så mycket mer. Vad kan man prata med dem om? Att prata med 

människorna är jätte värdefullt.  

- Vore drömscenario om vi kan säga vad kommunen kan kräva av de som ska 

bygga nytt och att sätta värden på det som finns.  

 

 

● Info om de fem byggnaderna: 

- Man får titta i kommunarkivet (bör även finnas digitalt) för att få information 

om byggnader. Då går man på fastighetsbeteckning och kan få ut kopior på 

ritningen. Ibland finns både arkitekt- och konstruktionsritningar (som är mer 

detaljerade gällande material).  

- Förhoppningen är att de fem byggnaderna har fått bygglov innan de byggdes 

och tar man inte de äldsta husen bör man kunna hitta byggnadshandlingar i 

arkivet. Inga konstigheter, bara att gå till kommunen och fråga. Titta på 

kommunens hemsida.  

- Anders vet inte om rivningsplan finns tillgänglig för oss eftersom de 

uppkommer i ett sent skede. Eventuellt finns rivningsklara byggnader i 

området men det är ovisst. Anders kan ta reda på det.  



- Kan vara bra att åka till platsen och få en egen uppfattning om vad för slags 

byggnader det är. Om det finns på kommunens hemsida brukar det stå vem 

som jobbar med det.  

- Om man vill gå och välja byggnader själv i området kan man kolla upp 

adresserna och sedan hitta fastighetsnumret för att hitta mer info. Om detta 

tar för mycket tid kanske det finns material från liknande arbeten, typ vad 

som brukar finnas i ett vanligt hus från samma tidsperiod.  

 

 

● Kontakter: 

- Karolina har skickat ett mail till gruppen med kontakter som kan tänkas vara 

relevanta för arbetet. Mailet kan hittas i den gemensamma drive-mappen.  

- Anders tipsar om att STENA recycling borde ha koll på rivningsmassor. 

- Titta annars på vilka kontakter som materialvalsgruppen använder sig av. 

- Titta på sidan Resource, se vidare anvisningar i Karolinas Mail.  

- Arkitekter kanske inte sysslar så mkt med rivning, men däremot hur man 

återvinner hela byggnader som de står och bygger om dem. Jämför man det 

med boländerna där byggnaderna kommer rivas blir det en annan aspekt. 

- Anders kan skaka fram fler kontakter kring vad som händer i boländerna. 

- Uppsala Växer -> främre boländerna. 

https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/framre-bolanderna/ “Om du har 

frågor till projektledningen kan du skicka e-post till Gustav.Hector@svefa.se 

.” 

- Eftersom vi inte kan så mkt materialvetenskap kan det vara bra att ha kontakt 

med de stora företagen inom rivning så man får en känsla för flöden. Vart, 

hur, vem gör det osv.  

 

 

4)   Till nästa gång 

Nytt möte bestäms till onsdag 10-11 nästa vecka. Till dess ska Karolina, Fredrik och 

Anders bjudas in till det mötet via den delade kalendern. 

  

  

  

  

Vid protokollet 

Disa Ekholm 

  

  

Justeras 

Johan 
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Tid:  15:00 

Plats: Zoom 

  

Närvarande:                     Johan, Disa, Sara, Ellen, Alice, Monica 

personer  

  

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

  

1)   Meddelanden 

Alla tycker det har gått bra med deras del på förstudien, och börjar bli klara med sin 

gemensamma del. Har varit lite svårt att hitta information i gruppen, men vi känner att 

man lär sig eftersom. Alla är fortsatt taggade på projektet! 

 

2)   Lägesrapport 

 

Monica undrar hur det går med förstudien. Alla är relativt klara med sin del, och vi 

kommer ägna onsdag-fredag att sammanställa våra gemensamma resultat.  

 

Det är svårt att få exakta bygglov på byggnaderna i Främre Boländerna som vi är 

intresserade av, det tar tid och kommer troligen kosta pengar. I byggloven står det vad de 

olika byggnaderna innehåller för material. Om vi inte får tillgång till den här 

informationen kommer vi få göra en egen bedömning. Anders säger att det bara är att gå 

in på kommunens hemsida, vilket inte visar sig vara så lätt. Vi har pressat honom att 

prata med sina kontakter, och vi ska få ett klarare besked imorgon på mötet med 

kommunen. 

 



Går inte det får vi hitta andra idealhus som exempel att jämföra med troligen. Vi får kolla 

med honom på mötet imorgon och där bestämma hur vi ska gå tillväga. 

 

  

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

 

Vi får reda på av Monica att vi ska ha någon form av metodbeskrivning där vi beskriver 

hur vår förstudie har gått tillväga. Det får vi diskutera hur vi lägger upp det imorgon när vi 

sammanställer våra resultat. Vi bör även redan nu titta på strukturen på hela rapporten 

där vi lägger en struktur och förslagsvis delar upp detta. 

 

Ett nytt möte är bestämt med Monica den 28:e april klockan 14:00. Vi kommer även 

träffas imorgon i gruppen 9:15 och börja sammanställa våra olika delar av förstudien. 

Utgående från lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras. Varje 

beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om ändring, 

åtgärd/uppgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen. 

  

4)   Till nästa gång 

 

Inget speciellt, Ellen och Sara jobbar på med sina delar av rapporten. Johan, Disa och 

Alice börjar imorgon på morgonen med att lägga ihop allas delar till en stor förstudie. 

  

  

  

 

Vid protokollet 

Johan Wallsten 

  

  

Justeras 

Disa Ekholm 
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Tid:  10:00 

Plats: Zoom 

  

Närvarande:                       Sara, Alice, Johan, Ellen, Disa Anders, Karolina, Fredrik 

  

  

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

  

1)   Meddelanden 

Inget särskilt, arbetet fortlöper som vanligt. Vi känner att vi ligger bra till i vår planering.  

2)   Lägesrapport 

Arbetet med förstudien löper på bra och alla gruppmedlemmar börjar bli klara med sina 

L-rapporter.  

Vi har stött på problem med att få ut info om byggnaderna i boländerna (verkar både 

kosta pengar och ta lång tid). 

Det börjar trilla in svar på mailen till sakkunniga inom området. Mötet med Max som 

skulle varit i eftermiddag skjuts dock upp till nästa vecka. 

Gustav Hector (ansvarig för projektet) har svarat på mailet och kan eventuellt lotsa 

vidare till byggherrarna.  

Arbetet fortsätter med att sätta samman samtliga L-rapporter till förstudien 

(G-rapporten).  

 

  

 



3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Info från kommunen (Anders): 

● Vi har stött på problem med att hitta info om byggnaderna (vi har ringt och det 

kommer ta lång tid och kosta att få fram). Kan Anders hjälpa oss? 

- Anders har jobbat som konsult och även i den rollen letat ritningar på 

byggnader. På den tiden var det ganska enkelt. Det har krånglat till sig. Vi ska 

inte ge upp än. Anders har haft mycket att stå i på sista tiden. Har inte haft 

möjlighet att rota i detta men ska försöka göra det. Han har några namn och 

kan försöka ringa. Han ska försöka ta reda på vem som kan ge ut 

handlingarna och ge oss det numret. Han är inte säker på att han har tillgång 

till arkivet tyvärr.  

- När vi får bygglovshandlingarna kan vi lättare välja fem byggnader och se vad 

som kan göras i verkligheten. Går ju att skriva om teoretiska byggnader också 

men vore roligt att få skriva specifikt. Anders undrar om vi funderat på vilka 

hus vi vill undersöka. Vi tycker inte det spelar så stor roll, bara det kanske går 

att använda materialet och att det går att få info om husen. Vi vill ta 

byggnader där det är möjligt att återvinna. Dessutom också att byggnaderna 

inte är K-märkta.  

- Anders meddelar: I bästa fall finns konstruktionsritningar, men ofta kommer 

man ganska långt med de dokument som finns. Om ni pekar på vilka fem ni 

vill ha underlättar ni för er själva. Det bli mer konkret att arbeta då. Vi ger 

alltså fem adresser till anders som kan luska fram info.  

Vi har industriellt byggande, dvs röjer rent och bygger nytt. Väldigt få länder och 

kommuner som har organiserat sätt att återvinna material. Mycket går tyvärr på 

tippen, säger Anders.  

Data om Urban Mining: svårt att samla alla data, finns inte att få tag på på enkelt sätt. 

Även för kommunen. Utmaning att öppengöra data. Men får man några exempel kan 

man använda det i liknande fall sedan.  

 

 

Fredrik tipsar: 

Ibland när man har brist på data får man gå ut och titta själv, fota, dokumentera. Kanske 

välja de tre mest spännande adresserna och gå till kommunen och säga: kan vi få info 

om dessa? Vi är endast intresserade av vilka material som ingår. Klura också redan nu 

på vad vi vill få reda på utifrån de data vi kommer få. Typ infoga i en excelfil eller något 

som man kan förbereda. Om man börjar med sina frågor går det ganska enkelt när man 

väl får datan. 

 

När vi vet beståndsdelarna ska vi kolla på vad det kan återanvändas till och hur man 

bäst kan återvinna dem.  

 

 



 

 

 

 

 

De kommunala personerna berättar hur de vill ha det. Antingen gör man det linjärt eller 

så skapar man system för att göra det mer gynnsamt att återvinna. När man byggde 

juvelen, samlade man alla byggare (organisation som jobbar med hållbart byggande: 

Hållbar byggnad) Finns även hållbart byggande i klimatprotokollet. Blev ett projekt där 

man kastade väldigt lite. Byggdes av skanska. Tillsammans med alla byggare och 

snickare hade man målet att kasta så lite som möjligt och vägde det man kastade. 

Problemet med att kasta är ju dock att om man köper en rulle med ledning och tar en 

meter måste man kasta resten. Detta är något som kommunen beslutat om och måste 

ändra. Anders tror dock inte kommunen styr detta. 

 

 Anders var med och skrev tävlingsunderlaget till juvelen. Kommunen satte kravet att 

juvelen skulle vara miljöcertifierad men sa inte vilken certifiering. Så kommunen kan 

ställa krav på certifieringar om de äger marken. Har haft tävlingar när de beskriver vad 

de vill ha och frågar vad det bästa branschen kan erbjuda. I främre boländerna är det 

betydligt svårare eftersom de inte äger marken. Är dilemma eftersom de inte har 

lagstöd att ställa krav. Däremot kan man säga att många i byggbranschen är med på 

fossilfritt sverige och det är därför man ska leta efter möjligheter såsom vi gör just nu. 

Det ska vara tydligt vad sakerna är värda. Behövs en slags marknadsplats för sakerna, 

större yta, där materialen kan hitta användning.  

 

 

Info från STUNS om slutevent: 

Event där vi får presentera vad vi gjort för alla andra grupper och företag samt 

utomstående gäster och höga höns. I år kommer eventet vara digitalt. Studenter fick 

förra året göra filmer på sig själva 1 minut: vad är största utmaningarna, hur har vi gått 

tillväga, oväntade insikter från arbetet, hur kan detta hjälpa agenda 2030 osv... I år kan 

det vara spännande, men också att få inblick i vardagen under denna tid. Typ 

cykelfilmklipp eller likn. Så man får inblick i hur arbetet går till. Vill visa att vi är ute i 

verkligheten. Fånga deras intresse och visa under en kort stund vad vi har gjort. Visa vad 

vi vill att STUNS ska tänka på för att tolka oss? 

Ta med 3 aspekter: 

● Vad har vi försökt ta er an 

● hur ser vi på världen 

● vad vill vi att stuns ska göra? 

När man ska räkna på detta uppstår utmaningar som ex att bygghandlingarna inte 

stämmer. En öppen byggdatabas skulle kunna förenkla detta.  

 



Vi kommer nå ut till väldigt många relevanta personer med våra arbeten och de kanske 

inte alltid känner till kostnaden med deponi exempelvis. Väldigt bra att lyfta för att öka 

motivationen hos beslutsfattare. Vilka medel kan frigöras att lägga på återvinning om 

man slutar deponera?  

 

Gruppen har fattat beslut att be om info av Anders om fem av följande byggnader: 

 
 

1. Bergsbrunnagatan 15 tentasal 
2. Knivstagatan 11 
3. Knivstagatan 8-10 
4. Märstagatan 14 
5. Säbygatan 8 
6. Säbygatan 23 
7. Säbygatan 11  
8. Bergsbrunnagatan 4 
9. Bergsbrunnagatan 6 
10. Bergsbrunnagatan 8 

  

4)   Till nästa gång 

Vi väljer ut några adresser till främre boländerna och skickar till Anders direkt efter 

mötet. 

Nytt möte med beställare planeras näst nästa vecka, tisdag 5:e maj kl 14:30-15:30. 

 

Karolina ska ringa Anders imorgon för att trycka på att han kollar upp eventuell info om 

byggnaderna vi skickar till honom efter mötet kl 12:00. 

 

  

  

  

  

  

Vid protokollet 

Disa Ekholm 

  

  

Justeras 

Johan Wallsten 

  

 



 

  

Självständigt arbete i miljö- och 

vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 

W-20-83 / P-08 

Datum 

24/4-2020 

Ersätter 

- 

  Författare 

 Disa Ekholm 

Handledare 

Monica Mårtensson 

Rapportnamn 

Första möte efter förstudien 

  

 

  

Tid:  09:15 

Plats: Zoom 

  

Närvarande:                      Sara, Ellen, Alice, Johan, Disa 

  

  

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

  

1)   Meddelanden 

Vi har jobbat på så bra så vi tar tidig helg! 

  

2)   Lägesrapport 

Vi har nu skickat in förstudien! Och ligger alltså en dag före i schemat. 

  

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

● Två personer ska påbörja jobbet med mittredovisningen. Tills redovisningen ska vi 

arbeta fram en hållbarhetsmodell, alltså de kriterier som vi ska använda för att 

bedöma hållbarhet. -Johan och Ellen 

● Alla ska ringa de kontakter som inte svarat på mailen vi skickat. 

● Vi påbörjar arbetet med första slutrapporten - Disa, Sara och Alice 

● Gruppen går tillsammans igenom frågeställningarna och metoden och gör eventuella 

ändringar 

● Sara ringde Anders som sa att saker kommit emellan, underlättar dock om vi skickar 

fastighetsbeteckningar. 



● Vi kollade under mötet upp fastighetsbeteckningarna på husen i boländerna 

 

4)   Till nästa gång 

Sara mailar Cecilia och frågar hur mittredovisningen ska gå till 

Disa bjuder in Max Björkman till möte förmiddagen 6:e maj 

Sara skickar mail till Anders med fastighetsbeteckningar 

  

  

  

  

Vid protokollet 

Disa Ekholm 

  

  

Justeras 

Johan Wallsten 

 



 

  

Självständigt arbete i miljö- och 

vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 

W-20-83 / P-09 

Datum 

27/4-2020 

Ersätter 

  Författare 

 Disa Ekholm 

Handledare 

Monika Mårtensson 

Rapportnamn 

Möte med Anders 

  

 

  
  

Tid:  10:30 

Plats: Zoom 

  

Närvarande:                      Alice, Sara, Disa, Anders 

  

  

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

  

1)   Meddelanden 

Inga meddelanden 

  

2)   Lägesrapport 

Arbetet med metodbeskrivningen och mittredovisningen löper parallellt.  

Vi behöver verkligen info om fem byggnader i främre boländerna denna vecka. Vi 

hoppas få det på detta möte.  

 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Anders har inte fått tag på någon på bygglovsinfo. Han ska försöka efter mötet. Om man 

ska försöka med bygglovsinfo och kanske välja ut fem stycken. Listan på byggare var 

ganska lång så man skulle kunna ringa Gustav Hector så han kan säga vilka byggare som 

är viktigast. Parallellt med Anders kontaktletande. Kapa ner listan på tio byggnader till 

fem. Har vi fastighetsägare? Ett fastighetsbolag som vasakronan är med i 

klimatprotokollet och är orienterade åt detta håll och skulle kunna vara... Anders kan 

inte lova något eftersom han inte pratat med någon än. Spontant tänker han att fem 



byggnader inte låter så svårt. Egentligen ska det inte göra någon skillnad om han hör av 

sig istället för oss. Men det låter på Anders som att han kan få fram handlingarna, men 

han är inte säker. Han vill inte ge upp utan att ha testat. Citurne och castellum är bolag 

som kanske är intresserade av att få en sådan rapport.  

 

Anders säger att vi släpper byggloven så tar han hand om det.  

 

Vi kan ta kontakt med byggarna och fastighetsägaren. Kolla upp och lägg till 

fastighetsägare på listan med de åtta.  

 

  

4)   Till nästa gång 

Vi skickar lista på ägarna till byggnaderna och ringer Gustav Hector. 

Anders kontaktar bygglovsinfo. 

 

  

  

  

  

  

  

Vid protokollet 

Disa Ekholm 

  

  

Justeras 

Sara Westerström 

  

 



 

  

Självständigt arbete i miljö- och 

vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 

W-20-83 / P-10 

Datum 

3/4-2020 

Ersätter 

– 

  Författare 

Sara Westerström 

Handledare 

Monica Mårtensson 

Rapportnamn 
Första mötet med Kommun och Stuns - 3/4 

 

 

Sammanfattning:  
Rapporten innehåller en sammanfattning av det första mötet med uppdragsgivare Uppsala 

kommun och Stuns.  

  
Tid:  Ej noterat 

Plats: Zoom 

Närvarande: Disa, Sara, Ellen, Johan, Alice, Karolina (Stuns), Anders (kommun) och Monica 

(handledare). 
 

Dagordningen för projektgruppsmötet  

  

1)   Meddelanden 

Inga meddelanden 

  

2)   Lägesrapport 

Vi är i startskedet av projektet.  

 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Sammanfattning av möte med Karolina & Anders 

Presentationsrunda: 
Karolina från Stuns och Anders kommer vara med ganska mycket i vårt projekt 
Anders är energistrateg, stadsbyggnadsprojekt, Karolina agronom.  



Bakgrundsinformation till projektet: 
● Uppsala ska utvecklas väldigt mycket och byggas ut kraftigt. (Sydöstra stadsdelarna 

= Bergsbrunna). Materialhantering, kretslopp, återvinning, renovering - många frågor 
som det behövs mer kunskap om inför dessa stora byggnadsprojekt. Idag saknas det 
återbruksplanering och marknad för återvinning idag.  

● Kortare livslängd på byggnader idag.  
● Uppsalas klimatfältplan 
● Uppsala klimatprotokoll → Fokusgrupp byggmaterialval 

- En kommundriven organisation. Stora företag som NCC och Skanska är med.  
● Uppsala paketet - världens mest hållbara stad, kretslopp 

Information om projektet: 
● Ett motiv av detta projekt är att motivera byggare, kommun och allmänheten att få 

upp intresse för detta område. Vilka värden finns i det befintliga egentligen? 
● Vad finns i byggnader idag som bara slängs idag, vad kan vara värdefullt för 

“världen” (inte ekonomiskt liksom).  
● Hitta vad vi tycker är mest spännande, vad vi vill lära oss mer om och vad vi är bra 

på och vi kan då styra in projektet på det. Anders och Karolina pratar mest generellt - 
vi studenter ska vara mer specifika.  

● Det är egentligen inga krav på projektet alls - utan vi får bedöma vad vi tycker är 
intressant. 

● Det här caset är helt nytt, vi ska gärna titta på nya lösningar från andra länder. Det 
kanske inte är huvudfokus men de skulle tycka att det vore jätteintressant om det 
finns ett litet sådant avsnitt i vår slutrapport. Kortfattat omvärldsanalys med länkar är 
alltså superintressant.  

● Intressant att titta på olika typer av byggnader i Främre boländerna. Ta gärna ett hus 
i taget och jobba som en trappa se till att stegen hinns med. Beroende på hur lång tid 
det tar så kan vi anpassa hur många byggnader vi undersöker osv. Titta specifikt på 
något hus/några hus och ta sen frågorna vidare till ett mer allmänt perspektiv. 

● Vi behöver inte vara så noga/specifika med exakta data, det är de inte så 
intresserade av. Från deras håll så tycker de att uppskattade siffror fungerar jättebra. 
Vi behöver inte ha exakta siffror.  

● Gå gärna runt lite i området och ta lite kort.  

Svar på våra frågor: 
1. Hur mycket information om projektet kan vi få av er? Byggmaterial, detaljplan 

på området, rivningsplan, hur mycket återvinns i nuläget osv? 
● De ska undersöka vidare och svara på denna fråga löpande.  
● De har inte så mycket exakta data som de kan ge. 
● I Boländerna pågår planprocess. Anders är inte superinsatt där men kan hjälpa oss 

komma i kontakt med rätt personer och få information.  
● byggmaterial borde det kunna ta reda på 



● rivningsplan kanske finns info 
● prata gärna med NCC om hur mycket som återvinns i nuläget.  

 
 

2. Vad menar ni med begreppen Lokal avfallstrappa, Urban mining och lågt 
hängande frukter? 

● Lokal avfallstrappa – ungefär som en energitrappa, optimeras, effektiviseras och 
minimeras.  

● Urban mining – egentligen sällsynta metaller som man återvinner från produkten. 
Idag har begreppet breddats, kan t.ex. vara att man tar dessa sällsynta råvarorna 
från avfallsvatten. Vi kan hitta material från det som idag betraktas bara som “skräp” i 
staden och hus ska vi göra för att ta tillvara på detta på ett bättre sätt. I vårt fall är det 
från byggmaterial. metaller, fosfor, kväve osv.  

● Lågt hängande frukter – åtgärder som är enklare att genomföra.  
 

3. Hur fungerar samarbetet med arkitektfirman? Hur kommer den fortsatta 
kontakten att föras med de?  

● Arkitektfirman kommer inte samarbete med oss pga Corona.  
 

4. Har vi förstått det rätt att vi ska undersöka hur material från befintliga hus som 
ska rivas skulle kunna återanvändas? Eller ska vi undersöka vad för material 
nybyggnationer ska använda för att i framtiden kunna återanvändas då dem 
rivs? 

● Vi kan titta på hur nybyggnationer ska byggas i framtiden för att kunna återanvändas 
ifall vi tycker det låter mest intressant. Vi kan välja mycket själva vad vi vill fokusera 
på.  

 
5. Har ni gjort några undersökningar och rapporter på området främre 

Boländerna? Har ni redan börjat i något hörn? Har ni markundersökningar? 
● Anders ska undersöka om vi kan få kontakt med någon som vet statusen på 

Boländerna-projektet och detaljplaner.  
 

6. Finns det några specifika material ni tycker är intressant att vi kollar på? Eller 
tänker ni mer generellt? 

● Vilka material tror ni i gruppen är intressanta och varför? Fundera också på att vår 
undersökning måste uppfylla de kurskrav som ställs i vår utbildning också.  
 

7. Hur sker den fortsatta kontakten med er på Uppsala Kommun? 
● Löpande kontakt med Karolina och Anders - om vi har frågor så hör vi av oss till dem!  
● Skicka mail till Karolina och Anders - de skickar vidare. Teknikfrågor kan Karolina inte 

svara på men kan hjälpa att hitta vidare kontakt. Vi får gärna ringa henne om vi vill.  
Anders mail: anders.hollinder@uppsala.se. 

● Anders och Karolina kan finnas med som bollplank. Monica kan vara bra som stöd 
om vad som passar in i vår utbildning.  

● De kan hjälpa oss att komma i kontakt med personer som kan hjälpa oss - inte att 
intervjua till rapporten.  



 
8. Användbara länkar 

● https://klimatprotokollet.uppsala.se/om-klimatprotokollet/fokusgrupper/fokusgrupp-byggmaterialval
/ 

● https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/uppsala-vaxer/uppsalapaketet/ 

 
4)   Till nästa gång 

Vi påbörjar arbetet med projektplan.  

  

Vid protokollet 

Sara Westerström  

  

Justeras 

Johan Wallsten 



 

  

Självständigt arbete i miljö- och 

vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 

W-20-83 / P-11 

Datum 

29/4-2020 

Ersätter 

  Författare 

 Disa Ekholm 

Handledare 

Monika Mårtensson 

Rapportnamn 
Respons från mittredovisning 

 

  

 

  
  

Tid:  13:15 

Plats: Zoom 

  

Närvarande:                       Sara, Ellen, Johan, Disa, Cecilia, Markus 

  

  

 

  

1)   Meddelanden 

Inga meddelanden 

  

2)   Lägesrapport 

Arbetet med att korrigera förstudien är nästan klart 

 

  

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Respons från Cecilia och Markus: 

Klockrent att utnyttja kunniga personer på universitetet 

Kanske när man viktar samman kriterierna att olika kriterier är värda olika mycket. I 

nuläget är viktfaktorn 1 för alla kriterier, men det kan vara värt för oss att tänka på. Hör 

med beställaren. Vi kan hitta på någon viktning utifrån kommunens önskemål. Ju fler 

saker vi får med, desto mindre syns exempelvis växthusgasutsläppen. Energiåtgången 

kan bero på vilken typ av energi som används. För betong finns exempelvis energiåtgång 

som inte är kopplat till produktionen utan till materialet som sådant. Vi behöver 



specificera vad energiåtgång respektive utsläpp innefattar. Så att det står tydligt vad vi 

menar. Vi behöver troligtvis begränsa vad som ingår i varje kriterium beroende på vad vi 

hittar.  

 

Vi får feluppskattningsmarginal på resultatet om vi hittar olika siffror. Om det finns olika 

uppgifter om samma sak tycker cecilia att vi testar med olika indata i modellen och ser 

vad vi får för olika resultat. Det är värdefull information, dels med antal värdesiffror men 

också vilken osäkerhet som finns. 

 

I tabellen blandas språk (svenska/engelska) och resurs borde kanske heta resursindex 

som är enhetslöst. I enhetskolumnen står inte endast enheter. Resursindex måste 

beskrivas hur man tar fram för de olika ämnena. Viktig del i metoden att beskriva hur 

den görs, kanske med motivering hur andra har gjort.  

 

Vi får lov att plocka data från olika källor. 

 

  

4)   Till nästa gång 

Vi fortsätter revidera förstudien utifrån Monicas kommentarer. 

  

  

  

  

  

  

Vid protokollet 

Disa Ekholm 

  

  

Justeras 

Sara Westerström 

  

 



 

  

Självständigt arbete i miljö- och 

vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 

W-20-83 / P-12 

Datum 

6/5-2020 

Ersätter 

  Författare 

 Disa Ekholm 

Handledare 

Monica Mårtensson 

Rapportnamn 

Möte med Max Björkman 

  

 

  
  

Tid:  10:00 

Plats: Zoom 

  

Närvarande:                       Sara, Alice, Johan, Ellen, Disa, Max Björkman 

  

  

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

  

1)   Meddelanden 

Inga meddelanden 

  

2)   Lägesrapport 

Arbetet med att söka information om olika material utifrån hållbarhetsmodellen 

fortsätter. 

Vi har fortsatt svårt att få tag i bygglov. 

Mötet med Max ger förhoppningsvis lite inspo och info :)  

 

 

  

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Frågor till Max: 

● Under utmaningar inom managementlösningar står att återvinning ofta kommer med 
höga kostnader kring transport, behandling och planering. Om man bortser från 
planering, är det dyrare att återvinna byggmaterial idag än att använda sig av 



nyproducerat? Eller skulle du säga att det största hindret för återvinning idag är 
kostnader eller bristande management (eller något helt annat)? 

- Generellt så är det nog i stort mer kostsamt att återvinna material än att 
använda jungfrulig råvara. Säkert finns variationer när det kommer till olika 
materialslag, men man har en stor utmaning (återvinningsindustrin) för att det 
ska vara mer lönsamt att återvinna. Väldigt stor skillnad mellan avfall vid 
nybyggnation och rivning. Det som går att få ekonomiskt hållbart är metaller 
och därför är det ofta det man prioriterar idag. Det är svårt att göra något 
brukbart av övriga material eftersom många av de material som säljs inte är 
producerade för att kunna användas sekundärt. River man en byggnad finns 
stora betongvolymer, och transportfrågan blir viktig eftersom den typ av 
klimatpåverkan som transporten genererar gör att återvinning inte blir 
klimatmässigt hållbart (om det måste transporteras mer än 5 mil).  

- Det är en tröskel att gå från linjärt till cirkulärt system, för det kommer kraftigt 
ekonomiskt stöd och hjälp från regering osv. 

 
● Vet du ungefär hur mycket av allt rivningsmaterial som återvinns i Sverige idag? 

- Återvinningsgrad på ett hum i en byggnad: Väldigt olika. Max tittade på 5 eller 
6 stycken. Denna typ av statistik är väldigt osäkert eftersom det som skickas 
in i en anläggning för återvinning inte alltid kan återvinnas. Dessa byggnader 
hade hög grad av återvinning (speciellt utvalda case av byggföretagen för 
showoff?). Man får räkna som materialåtervinning om man använder betong 
som konstruktionsmaterial på deponi, men det är ju inte samma sak som att 
återvinna till ny byggnad. Återvinningen av betong i studien som Max 
använde i sin rapport är bara på lab-nivå än så länge. Denna typ av process 
gjordes en LCA på, och energiåtgången för detta är stor i jämförelse med 
nyproduktion. Kanske är då vinningen att man slipper göra ytterligare ingrepp 
på naturen och gräva fram mer råvara.  

 
● Du skriver att kemisk återvinning behövs för plast, finns det inte redan? Eller är det 

att det är för ineffektivt och dyrt så att det inte används? 
- Mycket har att göra med kostnadsbilden, dyra processer. Hur kan man 

garantera att man får in tillräckligt stora flöden för att det ska löna sig med en 
kemianläggning? Det drivs projekt från återvinningsanläggning i Göteborg 
vilket kräver jätteinvestering och man vill veta att det kommer löna sig.  

 
● När du skriver om GWP, vilka kriterier finns med där? Transport, användning under 

levnadstid, produktion? 
- Max skickar rapporten så vi får kolla. 

 
● Ni skriver mest om återvinning, tror du att återbruk/återanvändning också kan vara en 

lösning i Sverige? 
- Återbruk är ju bättre eftersom det krävs mindre processer generellt sett.  

 
 

 



● Är det återvinningsteknikerna som måste utvecklas? 
- mycket av tekniken finns, men de måste hamna rätt för att kunna återvinnas, 

men det är också producenterna som måste designa om sina produkter så att 
de ska kunna återvinnas. Man ska alltså bygga så att det blir så lätt som 
möjligt att få rena materialströmmar. Jätteviktigt att det blir lätt att ta isär 
materialfraktionerna. Som det är nu när man blandar, finns all teknik som 
krävs för att ta isär byggnader som de ser ut idag men det blir för dyrt 
eftersom arbetskraften blir kostsam, pga det tar mycket längre tid. Man går på 
metaller, bärande metallkonstruktioner och kablar samt det tunga som gör att 
man kan nå återvinningsmål som alltid är viktbaserade (vilket max 
ifrågasätter, alltså EU:s mål med 70% återvinning i vikt till 2020). Är lätt att 
mäta i vikt men man missar mycket eftersom det är viktigt vilket material man 
återvinner och vad man ersätter det med osv. Bättre skulle vara om man fick 
se vilken klimatnytta man kan få om man återvinner ett material eller ersätter 
det med ett annat. Typ om man återvinner ett kg guld, hur mycket återvunnen 
betong motsvarar det i klimatnytta. Men eftersom detta vore väldigt svårt, är 
det viktbaserade ändå en väldigt enkel lösning.  
 

● Vad tror du om lagkrav? 
- Personligen tror jag det. Många i näringslivet kan tycka det är dåligt med 

lagkrav, men max tror det är viktigt för att få till detta. Allt lämpar sig inte på 
återvinning, utan det är viktigt att man får in designfasen och 
produktionsledet. tex klimatnytta per kg återvunnet. Svårt för EU att lagstifta 
pga de frågor som kommer väckas.  
 

● Vad tror du om miljöcertifieringar? 
- Jag tror det generellt kan vara en bra väg framåt. Måste kunna få råvaran 

såld till någon som kan använda den, annars faller det hela. Vissa lyfter dessa 
aspekter och vissa gör inte det. Där man får poäng för återvinning är det 
viktbaserat. Problem med det är att bärande balkar är väldigt tunga och 
metaller vilket gör att man kanske redan uppnår vissa kriterier trots att man 
ganska länge återvunnit metaller. Men jag tror det är en bra morot för att få till 
cirkulärt byggande och att kundunderlaget visar efterfrågan. 
 

● Vilka delar i LCA behöver man ta med för att kunna väga nyproducerat mot 
återvunnet material? 

- Vår ser bra ut, men viktigt att se över energiåtgången för 
återvinningsprocessen som sådana (kan vara svårt att hitta data på). Vissa 
hävdar att återvinning blir det först när råvaran används på nytt. 
Återvinningsprocesser kan kräva stora mängder energi. 
 

● Kan det vara lösning att blanda i återvunnet i nyproducerat? 
-  Att använda lite använt (ex 25 % gipr) i nyproduktion kan vara en lösning, 

men det beror på kvalitetskrav. Men inblandning är jättevanlig, eftersom 
kvaliteten blir för låg om man tar 100 % gammalt rivet material.  

 



● Är det bra att titta på de materialen vi valt? 
- Det är inte mycket betong som cirkulerar, mycket hamnar på deponi så det 

händer inte så mycket med det, men det är viktigt att kolla på eftersom en stor 
del av byggmaterialet är betong. En stor del är jord och schaktmassor, men 
det kollar ju inte vi på. Tegel är intressant utifrån återbruk där Danmark är 
intressant, de har kommit långt. Stål är bra, även gips eftersom det ofta 
nämns som exempel. Kan man skruva upp från 25 % återbrukat? Trä 
jätteintressant eftersom det är förnyelsebart men ändå en resurs som man 
inte bör åsidosätta. Omloppstiden för en gran i sverige är ju ändå kanske 80 
år så om man bränner upp ett träd binds det koldioxidet inte förrän på 80 år, 
och frågan om det är i samma mängd som koldioxidutsläppet som sker när trä 
förbränns..  

 
● Är det inte värt att återvinna betong? 

- Det är mest utfyllnadsmaterial på deponi som det används till idag. Finns 
många anledningar till varför, exempelvis att hos en betongtillverkare finns 
olika fack för olika kvaliteter, och man har inte plats att ta in rivningsmaterialet 
(fysisk plats). Transporterna är också knöligt, man kan inte transportera 
särskilt långt för att det ska löna sig klimatmässigt. Att återvinna på plats låter 
intressant men max har hört att det finns många tankar och ideer för andra 
material, exempelvis plast. Han har ingen aning om det skulle gå att återvinna 
betongen på plats.  
 

● Vilka metoder för återvinning funkar och används idag? 
- Max jobbar mest med återvinning av elektronikdelar. Återvinning av metaller 

är man duktig på att återvinna. Bra eftersom det ger positiva 
klimatkonsekvenser (går åt massa energi åt att utvinna “nya” metaller. Funkar 
bra eftersom det är ekonomiskt lönsamt. Där det inte är tydligt att det är 
ekonomiskt lönsamt, fixar inte marknaden att återvinna. Plast hjälper inte oss 
att nå målet med 70 % men max ville lyfta det eftersom det är fossilt och inte 
får så mkt uppmärksamhet idag. Mnn det är svårt att få lönsamt. Sortering 
över lag är svårt idag och det krävs för att få lönsamhett och för att 
återvinningen ska funka. I Sverige är ju arbetskraften förhållandevis dyr, vilket 
gör att det kostar mycket att sortera eftersom det är en tidskrävande process. 
Når man målet med 70 % genom att man lägger betong på deponi så är det 
ett lätt sätt att nå målet. Det går att få det att räknas som återvinning om man 
visar att det ersätter något annat konstruktionsmaterial. I en programserie på 
P1 om återvinning av bilar finns en fraktion som är det mest finkorniga 
material man får (metaller, plast mm). En del av det kan man använda som 
konstruktionsmaterial på deponi och då kallas det för återvinning. Vilken lag? 
Kanske reglerat i EU eller så. Tror inte i PBL.  

 
- Byggbranschen har färdplan att bli fossilfria 2045. Bra att ha riktning men sen 

får man se vad som krävs för att nå dit. Finns även inom betongindustrin. 
 
 



 
● Vad ska man söka på för att hitta målen?  

- http://fossilfritt-sverige.se/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft/fardplaner-for
-fossilfri-konkurrenskraft-byggbranschen/  

 
Mail från Max med förtydligande: 
Vill också passa på att skicka med ett litet förtydligande när det gäller återvinning av betong och att transporterna 
snabbt kan äta upp klimatnyttan jämfört med att använda primära råvaror. Det skiljer sig mellan olika länder och 
regioner beroende på exempelvis tillgången på primär råvara. I Sverige har vi gott om berg för produktionen av 
grus och sand men i länder så som Danmark och Nederländerna är bilden en annan. I de länderna har man 
också kommit längre med att få till en bredare användning av rivningsbetong än vi gjort i Sverige vilket säkert till 
stor del helt enkelt beror på den lägre tillgången på material som finns att tillgå och att använda vid tillverkningen. 
  
/Max 
 
 
Max ger oss tillåtelse att referera till detta möte i rapporten, samt använda hans rapport i vår 
egna.. 
 
 
 

  

4)   Till nästa gång 

Till nästa gång fortsätter arbetet med de olika materialen och hållbarhetsmodellen. Vi 

börjar även skriva lite på första slutrapport. 

  

  

  

  

  

  

Vid protokollet 

Disa Ekholm 

  

  

Justeras 

Johan Wallsten 
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Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

  

1)   Meddelanden 

Inga meddelanden 

  

2)   Lägesrapport 

Arbetet med att söka information om olika material utifrån hållbarhetsmodellen 

fortsätter. Vi har nu fått tag på kommunen och skickat in förfrågningar på fem bygglov 

som ska ta max 3 arbetsdagar, och förfrågan skickades in 6 maj/2020. Vi har nu börjat 

skriva en del på första slutrapporten. Allt känns bra hittills. 

  

 

 

 

 

 

 

 



3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

 
 
Frågor till monica: 
 

● Vad ska vara med i första slutrapport? Alla delar eller bara några? 
 

- Vi har fram till den 20:e att lösa detta. 1:a slutrapport utkast nu på onsdag behöver 
inte allt vara klart. Vill helst ha ritningarna så vi kan analysera detta. Har fått tid med 
arkitekter som kan hjälpa oss med tolkning av ritningarna nästa fredag. Vi bör då 
reda ha fått tag på ritningarna och analyserat detta, men arkitekterna bör kunna 
hjälpa oss med detaljer. 

 
● Hur ska vi gå tillväga om vi inte får teknisk information? 

 
- Gör så mycket ni hinner. Monica är fundersam om att vi har lite olika enheter 

gällande m2 och m3. Räknar vi på någon medelanvändning i byggnaden? Monica 
undrar. 

 
- Svar från gruppen: I det exemplet hade de tagit för respektive material, mätt 

tjockleken och på så sätt räkna ut per volym (m3 per m2). Vi kommer använda volym 
av de olika materialen när vi jämför. På grund av densitetsskillnader kommer vi oss 
gå tillväga på det sättet. 

 
Monica: Hur har vi tagit fram vår hållbarhetsmodell?  
 

- Disa har skrivit lite om hur vi tänkt när vi tagit fram den, tagit inspiration från en annan 
källa. 

 
Tillbaks på hur länge vi ska vänta på att få tag information innan vi byter. Monica undrar. 
 

- Svårt med exempelhus i boländerna pga de är väldigt olika och konstiga, svårt att få 
just ett representativt hus. Anledningen till att vi valde fem hus var att vi ville få med 
ett stort spektrum.  

 
Det borde finnas ritningar på allt, men återstår att se. Ellen har pratat med kommunen och 
de säger att det tar 1-3 arbetsdagar att få teknisk beskrivning och bygglov för våra valda 
byggnader. Får ha lite is i magen.  
 
Monica har fortfarande lite kommentarer på revideringen av förstudien. Behöver kolla 
igenom så alla referenser stämmer överens. Vi får dubbelkolla att alla referenser stämmer 
överens med vad vi faktiskt refererar till. 
 
 

● Fråga om rapportstrukturen. Ska vi använda mallen som finns i kursboken?  
 



Monica undrar själv om vi tycker den är bra. Man kan modifiera efter sina behov. Dock viktigt 
att hålla isär resultat diskussion och resultat tycker Monica. Skiljer sig dock från kursboken. 
Först beskriva figurer och tabeller i resultatdelen, sen kan man börja med att ha egna ideer 
och funderingar i diskussionen som sedan leder till slutsatsen. Bra att göra detta för att hålla 
en bra struktur. Vi kan göra egna slutsatser utifrån de resultat vi har fått fram utan att ha 
någon källhänvising på detta. viktigt för att kunna göra något eget och inte bara använda oss 
av litteraturstudie.  
 
Monica: Vart tar vi våra siffror ifrån? 
 

- Alla har fått varsitt material att leta efter. Sökningar har skett på bibliotekets söktjänst, 
scopus osv.  

 
Monica menar att det är viktigt att visa att värdena inte är exakta. Mycket olika faktorer 
spelar in, vilket land det är, transportskillnader osv. Viktigt att belysa detta. 
 
Monica: Hur gör ni med intervjuer? Skicka ut ett informationsbrev först är viktigt. Monica 
skickar en länk på hur man gör när man formulerar ett informationsbrev. Ska vara tydligt om 
de vill vara anonyma är det okej. Det är frivilligt att närsomhelst dra sig ur en intervju, men 
det materialet de har gett oss ska vi få använda. Kan aldrig kräva att någon ska ställa upp på 
intervju.  
 

● Sara mailade om uppgifter om gips. Måste dock fråga om lov om man får använda till 
det? Hur ska man referera till det? 

 
Monica: Personlig kommunikation kallas det säger Monica. Så länge man frågar om tillåtelse 
att använda det de säger är det okej. Bör presentera sig om vilka man är och vad man gör. 
Ska det de säger vara med i rapporten bör man fråga om det för att undvika missförstånd. 
 
 
Monica har kommenterat, skriver inte de här, tas muntligt med oss och revidering sker när 
valda delar tas till vår slutrapport. 
 
Monica har även kommentarer på vår hållbarhetsmodell gällande de kriterier vi skrivit. I 
kommentarerna till projektplanen visas länken på hur man skriver informationsbrev. Även 
dessa kommentarer revideras när valda delar tas till vår slutrapport. 
 

4)   Till nästa gång 

Till nästa gång fortsätter arbetet med de olika materialen och hållbarhetsmodellen. Vi 

fortsätter sammanställa första slutrapporten. Vi börjar även analysera materialen om de 

tekniska beskrivningarna av byggnaderna så fort vi får de. 

 

 

Vid protokollet 

Johan Wallsten 



Justeras 

Disa Ekholm 
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1)   Meddelanden 

 

Vi har börjat revidera vårt första utkast på slutrapporten samt analysera 

byggnadsritningarna, och har bokat möte med arkitekt på måndag 10.00. 

  

2)   Lägesrapport 

 

Vi går igenom Monicas kommentarer på vårt 1:a utkast på slutrapporten. 

 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

 

Numrera de olika sektionerna för att lättare kunna hitta. 

 

Struktur: Först 3.1 resultat, sen litteraturstudier? 

Skriv i samma ordning som i metod!! 

Huvudrubrik: Metod 



Underrubrik: Litteraturstudie 

Underrubrik: Intervju 

Underrubrik: Hållbarhetsmodell 

Huvudrubrik: Resultat 

Underrubrik: Litteraturstudie 

Underrubrik: Intervju 

Underrubrik: Hållbarhetsmodell 

Huvudrubrik: Diskussion  

Underrubrik: Litteraturstudie 

Underrubrik: Intervju 

Underrubrik: Hållbarhetsmodell 

OSV... 

 

Bryt i strukturen vid vilket material bör prioriteras utifrån hållbarhetsmodellen till att  

 

Intervjuer bör ligga före byggnadsritningarna. 

Bra att visa via frågor vi förberett till de olika intervjuerna. Ta då upp vad de sa, sen 

rubriken hållbarhetsmodell.  

Informationen om materialen till hållbarhetsmodellen bör vara en underrubrik till 

hållbarhetsmodellen, så att allt som handlar om hållbarhetsmodellen hamnar under 

just där. 

Vill ha en särskild rubrik över att vi räknar på Boländerna. Vi har inte hunnit lägga in det i 

rapporten, ska göras tills tisdag. Behöver inte presentera sina beräkningar, ta med de 

i appendix.  

 

Se till att ha samma struktur som vi har i metoden som vi har i resultat och slutsats. 

 

Sida 23, bör skriva att vi inte hunnit kolla på dörrar, fönster och så, lägg in i 

avgränsningar.  

Gällande gran/furu, kolla vilken det egentligen ska vara.  

 

Vi diskuterar hur vi ska göra med hållbarhetsmodellen. Bör ha en metoddiskussion där vi 

mer diskuterar hur vi har gått tillväga(i diskussionsdelen). Bör slå ihop alla 

referensssifror för att få en vinnare. Endast då ta med ett resultat-stapeldiagram där 

vi tar med de kriterier där det finns värden för alla ämnen.  

 

Ta bort de normerade värdena från tabellerna, kör bara de i flödesschemarna, alltså de 

normerade värdena. 

 

Lägg även till exempelberäkning för de normerade värdena i diskussionen för att 

tydligare åskådliggöra hur vi går tillväga. 

 



Måste ha inledning i rapporten. 

 

Diskutera endast våra egna resultat i diskussionsdelen, får ej ta upp några nya källor. 

Omstrukturering behöver göras.  

 

Alla förkortningar behöver skrivas ut i texten och förklaras första gången de används. 

 

En med ordlista ord, en med ordlista förkortningar. Som läsare kanske man vill ha 

förklaringen direkt i texten. 

 

Lägg begreppsdefinitioner tidigt, direkt efter innehållsförteckningen. 

 

Skit i ordlistan. Bättre att bara förklara direkt i texten. 

 

Kolla på Anavitor? Färdig LCA-modell. Dock lite sent påtänkt. Finns ej för återvinning. 

Bör dock skriva en mening om att en färdig modell finns! Alltså just Anavitor 

 

Fundera på det att vi också borde sökt på svenska när vi sökte info. Bra att ha med till 

utvärderingen av rapporten. 

 

Tryck på det i diskussionen att det var mycket som var svårt att hitta. 

 

 

 

 

 

 
4)   Till nästa gång 

 

Fixa klart alla kommentarerna samt ändra strukturen på rapporten och lägg in analysen 

av de valda byggnaderna. 

 

 

Vid protokollet 

Johan Wallsten 

 

 

Justeras 

Sara Westerström 
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Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

  

1)   Meddelanden 

Inga meddelanden 

  

2)   Lägesrapport 

Vi jobbar som vinden med slutrapportens alla delar 

  

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Frågor till Robin Rushdi Al-Salehi 
 

● Tror du att återbruk/återanvändning kan vara en lösning i Sverige även för 
byggmaterial? (t.ex. tegel går att återanvända bra) 
Jag tror att allt handlar om att få till en bra demontering och man måste veta vad för 
material det är så man slipper de giftiga. Finns en marknad och kan man möta 
kvalitetskrav med garantier finns det absolut en marknad. Men det finns absolut 
andra hinder.  
 



● Vilka hinder är de största? 
Måste vara enkelt, säkerställt vad det är för material, demonterat på ett 
fackmannamässigt sätt och det måste finnas bra distributionskanaler och tillräckliga 
mängder för att någon ska vilja köpa. Är det för lite av något kanske det kan vara 
något för privata marknaden.  
 
Vi har stat med lagar och regler, miljörätt etc. som i detta fall måste stärkas. Måste bli 
dyrare att hålla på idag på samma sätt som det blev dyrare med gamla 
avfallshanteringen. Det måste bli dyrare att göra fel för att få till en fungerande 
marknad.  
 
I artikeln var det främst mindre beståndsdelar, som fönster, pentryn, sådant som är 
byggnadstillbehör, fast inredning, inte lös. Är det något särskilt man bör fokusera på 
först för återbruk? 
Man måste nog gå samma trappa som när man bygger upp ett hus men göra det 
omvänt. Lösa delar, fast inredning, rumskompletteringar och stommar. Urbanmining 
är ju en resursbank och där tar man inte grunden först. Sen om man vill göra detta är 
en annan fråga.  
 

● Vilka åtgärder kan Uppsala kommun vidta för att öka 
återvinningen/återanvändningen?  
Kommunen kan göra jättemycket. Uppsala kommun är jag besviken på. Göteborg 
och malmö har återbrukslager. Finns massa kommuner som gör detta. Är otroligt 
mycket nykonstruktion och exploatering i uppsala som inte är av återbrukad karaktär. 
De måste inse att de kan styra marknaden åt det hållbara hållet och inte tro att 
marknaden kan sköta sig själv. Nu i corona märker man att marknaden behöver 
hjälp.  
 

● Kan du komma på konkreta förslag? 
Man kan bli hårdare med tillsyn, hur hanterar man avfallen i byggena. Granska, 
inventera och se om lägsta nivån hålls. Det tror jag inte att den gör. Börja dela ut 
böter för att visa vad som sker om man inte skärper sig. Visa att vi vill att ni gör på 
detta sätt. Vara tydliga gentemot alla leverantörer, byggare etc. “i kommer inte ge er 
markanvisningar om ni inte följer kraven vi har”. Kommunen enorm upphandlare, 5 
miljoner/miljarder? varje år.  
Har skrivit artiklar om miljöcertifieringar som är hygienfaktor och inte 
hållbarhetscertifiering. Egentligen de krav vi har idag men som inte följs. 
Miljöcertifieringar, såsom de används av fastighetsbolagen anser han vara 
greenwash. Indikatorerna och nivåerna är verktyg som hjälper att samordna dessa 
aspekter men på marknaden är det greenwash.  
 
Använder verktyg från IVL som har tagits fram där man kan beräkna ekonomiska 
inbyggda värdet i byggnaden och klimatbesparningspotentialen jämfört med att 
bygga nytt. Skulle behöva spridas på marknaden. Bra verktyg! Kan även fungera för 
byggmaterial. Borde vara självklar fortsättning av detta verktyg. Han kan koppla oss 



samman med IVL efter detta. BM-beräkningsmodellen. Byggsektorns egna 
beräkningsverktyg eller något heter den. Bra att titta på.  

 
● Vad är det främsta som behövs för att få byggbranschen/fastighetsbranschen att bli 

mer cirkulär? Kan Uppsala kommun göra något för att främja detta? 
Hårda lagar hade varit perfekt, som man faktiskt följer upp och där det finns 
sanktioner om man inte gör som man ska. Bästa piskan i så fall för att få marknaden 
att rätta till sig. Behöver alltså komma från det politiska för att få omställning på bred 
front. Kan branschen själv göra något? Det är tråkigt, för man pratar gärna om att 
konkurrens ska leda till förbättring, men ingen vill ju utsättas för konkurrens. Tycker 
inte det är konkurrens att vinna markanvisningstävlingar. Konkurrensen måste vara 
så att incitament finns att göra de mest hållbara valen för att bli fördelaktig. FInns 
aktörer som sprider kunskapen om detta med få som tar tills sig detta, försvinner i 
sociala medier. Hoppas man att förändringen ska gå åt det hållet krävs mycket 
arbete. Det som krävs för att hållbarhetsaspekterna ska premieras finns inte på 
konkurrensmarknaden. Man har inte behövt göra på nytt sätt eftersom det saknats 
drivkraft.  

 

 

  

4)   Till nästa gång 

Vi fortsätter med slutrapporten 

  

  

  

  

  

  

Vid protokollet 

Disa Ekholm 

  

  

Justeras 

Sara Westerström 
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Förstudien innehåller en översiktlig beskrivning av byggnaderna i Främre Boländerna och 
dess vanligaste byggnadsmaterial. Vidare beskrivs byggindustrins klimatpåverkan, de regler 
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Inledning 
Boländerna i sydöstra Uppsala är ett område med främst industri- och företagslokaler. Flera 
av de byggnader som finns där har kvar samma grundstruktur som när de byggdes, vilket för 
flera av dem var i början av 1900-talet. Boländerna har tidigare varit ett industriområde för 
produktion av olika livsmedel såsom bageri, slakteri och även en glassfabrik (Franzén & 
Ejdesjö 2003).  
 
Efter en egen fältstudie kan man idag se en rad olika verksamheter i Boländerna. Det finns 
bland annat olika utbildningslokaler såsom tentamenssalar och skolbyggnader. Det finns 
olika träningslokaler som gym och ju-jutsuklubb och det finns till och med en religiös 
byggnad. Men framförallt domineras området av olika företag inom bygg- eller 
fordonssektorn. Verkstäder, bilförsäljare, och byggföretag med relativt låga och breda 
byggnader, som ofta täcker stora delar av tomten. Verkstäderna är ofta byggda av plåt, men 
även tegel, trä och betong förekommer som byggmaterial i området. Förutom det som syns 
från utsidan, tros alla byggnader innehålla varierande mängder plast och metaller av olika 
slag. Utöver stomme och fasad, består byggnaderna av olika typer av dörrar, planglas 
(samlingsnamn för glas i fönster och fasader), stuprör, takbeklädnad och lister av olika slag. 
Runt omkring byggnaderna finns också många gånger staket eller stängsel. Det här 
observerades under ett fältbesök i Främre Boländerna den 18:e april 2020.  

Metodbeskrivning 
För att besvara de ursprungliga frågeställningar som presenterades i projektplanen delades 
arbetet upp med några bredare frågor för att få en ökad kunskap inom ämnet. Frågorna 
syftade till att undersöka vad husen i Främre boländerna är byggda av, hur själva 
återvinningsprocessen ser ut rent tekniskt, hur byggnation av hus påverkar miljön samt om 
framtida innovationer inom Urban Mining gällande byggnadssektorn.  
 
För att besvara dessa frågor används ofta begreppet återanvändning och 
återvinning.Begreppet återanvändning syftar i denna rapport till att materialet används igen, 
utan att det genomgår större processer, såsom nedbrytning och separation av olika 
beståndsdelar, eller kemisk behandling av materialet. Begreppet återvinning syftar istället till 
att materialet genomgår någon typ av förändring eller omarbetning, för att undvika att 
materialet bara hamnar på deponi.  
 
För att ta reda på fakta har en litteraturstudie varit den största källan till information. Källorna 
är av olika typer, såsom böcker, diverse artiklar, och forskningsstudier. Artiklarna hittades 
genom att använda diverse databaser såsom Scopus och Elsevier från Uppsala Universitets 
bibliotekstjänster. Ett käll-och referensdokument har använts för att få en tydligare överblick 
över kombinationen av sökord som har använts, för att kunna återkomma till detta senare. 
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Samtliga använda artiklar är publicerade och peer-reviewed. Gällande avsnittet “Ny forskning 
inom området” är samtliga studier som presenteras där publicerade under de senaste 6 åren, 
alltså från 2014 och framåt eftersom det ansågs kunna räknas som ny forskning utan 
ytterligare efterforskningar. Dessutom genomfördes ett fältbesök för att samla information 
om Främre Boländerna genom observation.  
 

Byggindustrins klimatpåverkan 

Koldioxid och energi 
Varje år överskrids den planetära gränsen för bland annat utsläpp av koldioxid (Rockström et 
al. 2009). FNs klimatpanel IPCC rekommenderar att alla sektorers utsläpp bör minskas med 
75 % för att undvika en okontrollerad klimatförändring (European Commission 2012). 
 
Hus och byggnationer bidrar till klimatförändringarna under hela deras livscykel. Först krävs 
energi för att framställa byggmaterialet, sedan för diverse transport-, installation- och 
konstruktionsprocesser. Själva driften av husen kräver energi för bland annat uppvärmning 
och underhåll. När byggnaden ska tas ner, krävs energi för rivning och hantering av avfallet 
(de Klijn-Chevalerias & Javed 2017). Denna livscykel för hus och byggnationer svarar för 40 
% av energianvändningen och 30 % av de antropogena växthusgasutsläppen i världen 
(Brejnrod et al. 2017). Därav kommer cirka 5-10 % av koldioxidutsläppen från byggsektorn, 
det vill säga själva byggnationsfasen i husets livscykel, vars största utsläppsfaktor är 
betongproduktion (European Commission 2012). Utöver växthusgaser släpper industrin ut en 
stor andel globalt sett av de komponenter som ger surt regn (Asif et al. 2007).  
 
Ett mått på den energi som går åt för totala byggnadsfasen, alltså bland annat 
materialproduktion, transporter och konstruktion, är så kallad “embodied energy” (inbyggd 
energi). Enligt en studie beräknades den inbyggda energin till cirka 227 GJ för ett kedjehus 
med tre sovrum. Huset bestod främst av trä, glas, aluminium, betong och keramiska plattor 
(Asif et al. 2007). Till konstruktionsfasen och produktion av byggnadsmaterialet går mellan 
2-38 % av en byggnads totala energiförbrukning åt. Mindre än 1 % av energin går i 
genomsnitt åt till rivning och hantering av avfallet, då de vanligaste metoderna för 
avfallshantering tas i beaktning (Zabalza Bribián et al. 2011).  
 
För att utvärdera byggmaterialets klimatpåverkan införde en studie av Zabalza Bribián (2011) 
begreppet bruttogolvyta. Begreppet syftar till det material som åtgår för att bygga varje 
genomsnittlig ytenhet av ett vanligt lägenhetshus. Studiens resultat visade att varje 
kvadratmeter bruttogolvyta i ett standardhus i snitt har material vars framställning krävt 
energi motsvarande förbränning av 150 liter petroleum, det vill säga drygt 5750 megajoule. 
Vidare visade studien att materialframställningen orsakar 0,5 ton koldioxidutsläpp. Utöver 
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det tillkommer utsläpp från andra processer kring byggandet som transporter och 
installationer (Zabalza Bribián et al. 2011).  
 
Brejnrod med flera (2017) mätte i en studie byggnadernas hållbarhet genom att jämföra deras 
klimatavtryck relativt jordens bärförmåga. I studien kom man fram till att även en byggnad 
med hållbar drift överskrider jordens bärförmåga per capita. Därmed krävs att byggprocessen 
minskar sitt avtryck för att hus ska kunna ses som miljömässigt hållbara (Brejnrod et al. 
2017).  

Råmaterial och avfall 
Byggindustrin konsumerar uppskattningsvis 60 % av allt råmaterial som extraheras ur 
jordskorpan (Hossain & Poon 2018). I Europa grävs 4,8 ton mineral upp ur jordskorpan per 
person och år endast med syftet att producera betong (European Commission 2012). Vidare 
producerar sektorn 50 % av jordens totala avfall (Hossain & Poon 2018). I EU uppgår 
avfallet till 850 ton per år (Marinković 2013). 

Materialval 
De material som används i byggnationer har bedömts utgöra minst 50 % av den inbyggda 
energin i byggnader (Zabalza Bribián et al. 2011). Därför kan alltså byggnadens 
klimatpåverkan reduceras kraftigt om materialet väljs med hänsyn till klimataspekten. 
Dessutom beror inbyggd energi bland annat på val av energikällor vid byggnationen och 
materialens tillverkningsprocess och varierar därför mellan olika platser i världen beroende 
på deras förutsättningar (de Klijn-Chevalerias & Javed 2017).  
 
Många av de material som idag används i byggen, däribland stål, aluminium, koppar, 
PVC-plast och glas, bidrar till stor klimatbelastning (Zabalza Bribián et al. 2011). PVC står 
för polyvinylklorid, vilken är en vanlig, stark, lätt plast som används inom 
byggnadsbranschen (Fråne et al. 2019 s. 35). Byggmaterial bidrar till en stor klimatbelastning 
eftersom det krävs mycket energi och råmaterial samt att produktionen innebär många 
processer. Dessutom transporteras de ofta långväga från produktionen av materialet till 
byggplatsen vilket ger långa transporter (Zabalza Bribián et al. 2011). Just transporten 
beräknades i en studie motsvara 88 % av materialets GWP (Global Warming Potential, det 
vill säga mängd koldioxidekvivalenter som släpps ut för att framställa en viktenhet av 
materialet). 7% av GWP kom från utrustningen och 5 % från själva materialet (Sandanayake 
et al. 2018). 
 
För att kunna jämföra olika material med avseende på klimatavtryck beräknades vattenåtgång 
respektive mängd utsläpp av koldioxidekvivalenter vid produktionen av materialet i en studie 
av Zabalza Bribián (2011). I studien kom man fram till att aluminium har hög GWP på 8,571 
kg koldioxidekvivalenter per kg producerat aluminium, i jämförelse med exempelvis betong 
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vars GWP är 0,137 kg koldioxidekvivalenter. Vidare visade sig produktionen av PVC kräva 
relativt mycket vatten, 512 liter per kg producerad PVC, i jämförelse med exempelvis vanligt 
tegel vars produktion endast kräver 1,89 liter vatten per kg tegel (se figur 1). Beräkningarna i 
studien utgick från Europas förutsättningar (Zabalza Bribián et al. 2011). 
 

 
Figur 1. Miljöpåverkan i form av vattenåtgång och utsläpp av koldioxidekvivalenter per kg 
byggmaterial för några vanliga material. Data hämtat från (Zabalza Bribián et al. 2011). 
  
Ett annat sätt att visualisera olika materials klimatavtryck gjordes i en studie där man tittade 
på klimatavtrycket, i form av energiåtgång och koldioxidutsläpp, för en genomsnittlig 
kvadratmeter bruttogolvyta i ett spanskt lägenhetshus. Beräkningar gjordes på hur stor andel 
av klimatavtrycket som kom från de olika materialen som i genomsnitt användes på varje 
kvadratmeter i huset. I studien kom man fram till att exempelvis stål motsvarade en stor del 
av energiåtgången per kvadratmeter, 25,5 %, medan dess andel av koldioxidutsläppen per 
kvadratmeter endast var 18,7 %. Keramik visade sig utgöra relativt stor del av både 
energiåtgången och koldioxidutsläppen, 21,5 % respektive 20,3 % (se figur 2) (Zabalza 
Bribián et al. 2011).  
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Figur 2. Relativt bidrag från olika material till energiåtgång och koldioxidutsläpp för 
produktion av 1 m2 genomsnittlig golvyta i ett vanligt spanskt lägenhetshus. Figur skapad 
utifrån data hämtad från (Zabalza Bribián et al. 2011).  
 

Rivningsprocessen 

Plan och bygglagen beskriver vilka regler och lagar som finns när en rivning ska göras. För 
att få riva en byggnad krävs ett rivningslov. Rivningslov krävs vid rivning av hela eller delar 
av ett detaljplansområde eller utanför ett sådant område om kommunen har bestämt det. 
Ansökan om rivningslov måste innehålla en rivningsplan som prövas av byggnadsnämnden 
och själva rivningen får inte påbörjas förrän ett startbesked ges. Byggherren är ansvarig för 
att en kontrollplan finns för rivningsåtgärden, där det ska framgå vilket farligt avfall som 
rivningsåtgärden ger upphov till och hur det avfallet ska tas om hand.  
Undantag från regeln om rivningslov gäller för områden utanför detaljplaneområden, där en 
anmälan om rivning istället görs till byggnadsnämnden (Plan- och bygglag, SFS 010:900).  
 
I miljöbalken (SFS 1998:808) saknas specifika bestämmelser om just rivningsavfall. Rivning 
och byggverksamhet är betraktad som en miljöfarlig verksamhet och de allmänna 
hänsynsreglerna i 15 kap. 16 § gäller enligt ordningen: 
“Den som behandlar avfall eller är ansvarig för att avfall blir behandlat ska se till att det 

   1. Återvinns genom att det förbereds för återanvändning, 

   2. Materialåtervinns, om det är lämpligare än 1, 
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   3. Återvinns på annat sätt, om det är lämpligare än 1 och 2, eller 

   4. Bortskaffas, om det är lämpligare än 1-3. 

Den behandling av avfallet som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet ska 
anses som lämpligast, om behandlingen inte är orimlig.”  

Vad som anses som “orimlig” behandling bestäms enlig Rimlighetsavvägningen i 2 kap. 7 § i 
miljöbalken  (SFS 1998:808)  där det står att kravens orimlighet bestäms utifrån nyttan av 
skyddsåtgärder jämfört med kostnaderna för åtgärderna. 

Återanvändning av byggmaterial 

I Sverige genereras det nio miljoner ton byggavfall varje år, där endast ett tiotals ton av 
byggavfallet återanvänds till nya byggnationer. Allt större fokus läggs på att utveckla 
återanvändningen av bygg och rivningsmaterial och ett flertal kommuner i Sverige har börjat 
fokusera på återbruk av byggmaterial. Däremot finns inga formella rutiner eller system för 
hur fastighetsägare eller byggentreprenörer ska ta omhand överblivet material eller material 
som går att återanvända efter rivning, vilket orsakar att så liten del av material återanvänds 
(Miliute-Plepiene et al. 2020).  
 
En av orsakerna till att så liten del av byggmaterialet återanvänds till nya byggnader är att det 
inte finns något system som sköter processen att transportera, lagra och disponera materialet 
vidare. Sedan finns ingen ekonomisk vinning idag att fokusera på att hantera byggmaterial 
försiktigt eller att lämna in det på återanvändningsstation, då arbetskostnaden blir betydligt 
större då dekonstruktionen av en byggnad tar längre tid. En annan svårighet med att 
återanvända hela byggmaterial är att det inte finns någon certifiering av kvalitén på material 
som ska återanvändas (Hobbs & Adams 2017). 

Återvinning av byggmaterial 
När en byggnad nått sin slutliga livslängd, eller inte längre behövs, rivs den. I och med det 
bildas en mängd olika blandat avfall som måste tas om hand. Ofta är byggnaderna som rivs 
äldre, och kan innehålla byggnadsmaterial där farliga ämnen är närvarande som inte längre är 
tillåtna, till exempel asbest. Att återvinna byggnadsmaterial kan visa sig vara en svår uppgift. 
Under tiden ett material brukas kommer de att utsättas för olika typer av belastning som kan 
komma att påverka kvaliteten. Ett exempel på detta är betong, som under sin livstid 
karbonatiseras (Johansson et al. 2017). Karbonatisering är en process som innebär att 
kalciumhydroxid i betong reagerar med koldioxid i luften och bildar kalciumkarbonat 
(Karbonatisering - Svensk Betong). Den här processen ökar hållfastheten hos själva betongen, 
men kommer minska skyddet den har mot armeringskorrosion. Med armeringskorrosion 
menas korrosionen som sker på armeringsjärnen inuti betongen (Johansson et al. 2017). 
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En annan utmaning för en ökad återvinning är att en del produkter och byggdelar som 
används i byggnader inte består av endast en typ av material, utan den är sammansatt av 
många olika material, vilket gör separeringsprocessen svår. Ofta är det kvalitetsaspekten som 
sätter stopp för återvinning. Används en ny råvara med 100 % känd sammansättning vet man 
exakt vad materialet har för kvaliteter. När inblandning sker med återvunnet material blir 
kvalitetsstämpeln svår att uppfylla eftersom att det är svårt att hitta stora materialströmmar av 
återvunnet material där materialet har en jämn kvalitet (Johansson et al. 2017).  
 
När en gammal byggnad rivs, har materialet varit placerat i den givna byggnaden under en 
lång tid. Materialet har funnits i en miljö som kan påverka dess ursprungliga egenskaper. Till 
exempel kan byggnaden ha varit utsatt för fukt, vilket kan göra att mögel har etablerat sig på 
materialet. Det är dock möjligt att genom upphettning eller någon annan form av bearbetning 
kunna jämföra slutprodukten i det återvunna materialet med nya material (Johansson et al. 
2017). Nedan följer de vanligaste materialen som finns i byggnader som har stora 
återvinningsmöjligheter. 

Vanliga byggmaterial och dess egenskaper 

Aluminium 

Bakgrund 
Plåt tillverkas huvudsakligen av aluminium, och för att öka hållbarheten kan andra metaller 
tillsättas som legering, t.ex koppar, zink, kisel eller magnesium. Plåt kan användas som fasad. 
Aluminium används också i stor utsträckning vid tillverkning av rör och stänger (Burström & 
Nilvér 2018).  

Klimatpåverkan 
Aluminium kräver mycket energi vid produktionen. Dessutom släpps en rad föroreningar ut, 
däribland koldioxid, svaveldioxid, polyaromatiska kolväten och andra växthusgaser såsom 
perfluorkarboner och tetrafluorometan (Asif et al. 2007). Liksom för bauxit och koppar leder 
framställningen till att de naturliga råvarutillgångarna töms, vilket gradvis ökar 
energiåtgången för att få råmaterialet ur jordskorpan. Denna miljöpåverkan kan minskas om 
sekundärt, det vill säga återvunnet, aluminium, stål och koppar används. I själva verket sparas 
utsläpp på 11,3 kg koldioxid för varje kg sekundärt aluminium som används istället för 
nyproducerat aluminium. För koppar är motsvarande siffra 1,7 kg och för stål 1,2 kg sparade 
koldioxidutsläpp. (Zabalza Bribián et al. 2011).  
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Återvinning 
Idag beräknas en tredjedel av det aluminium som används vara från återvunna källor. Det 
finns stora fördelar med aluminiumåtervinning, den främsta fördelen är att energiåtgången 
vid produktionen minskar med 93 % jämför med en primär framställning av materialet. 
Kostnaden för återvinningsprocessen är låg då i princip endast smältning behövs för att 
utvinna metallen igen och materialet behåller samma kvalitéer som innan. 
Inom byggnadsindustrin har det visats att 80% av aluminiumet som används kan återvinnas 
till nytt aluminium (Mark E.Schlesinger 2013). 

Keramiska byggnadsmaterial 

Bakgrund 
Tegelsten, tegelpannor och kakelplattor, med mera, tillhör alla gruppen keramiska 
byggnadsmaterial. De är framförallt gjorda av lera och är ett av de äldsta byggnadsmaterialen. 
Idag tillsätts även rena oxider eller någon typ av silikater vid tillverkningen (Burström & 
Nilvér 2018). Tegelsten är det näst mest vanliga byggnadsmaterialet efter betong (Tang et al. 
2020). 

Klimatpåverkan 
Keramikplattor har mycket stor klimatpåverkan associerade med produktionen eftersom 
ämnen som koldioxid, svaveldioxid, fluorföreningar och i vissa fall krom släpps ut (Asif et 
al. 2007).  

Återvinning 
När man pratar om keramiska material inom byggnadssektorn hör tegel till den absolut 
vanligaste (Tang et al. 2020). Därför fokuseras återvinningen av keramiska material på just 
tegelstenar i den här förstudien. Ett problem med att återvinna tegelstenar är att de inte har 
samma kvalitet som jungfruliga tegelstenar, och inte klarar de moderna kvalitet- och 
miljöstandarder som gäller för motståndskraft, sprickbildning och teglets 
värmeledningsförmåga. Med jungfrulig menas nytt, oanvänt och oberört material. Ett 
alternativ är då att ta tegelstenar från innerväggar och då använda de i andra innerväggar med 
mindre mekaniska krav, vilket gör att dessa komplikationer kan bortses från (Klang et al. 
2003). 
 
För att rengöra gamla tegelstenar från gammalt murbruk, kan en hydraulisk maskin med 
stålkanter användas. En sådan maskin skapades av ett företag i Halmstad, Sverige. 
Tegelstenar förs till maskinen manuellt, och staplas efter rengöring manuellt. Själva 
maskinen opereras av en till två personer. Dessa tegelstenar har minskat en del av sin 
mekaniska styrka, men kan fortfarande användas till syften där belastningskraven inte är så 
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höga, med mycket goda resultat. Om en byggnad ska rivas och en annan ska uppföras i 
närheten där tegel krävs som material, minskas transporten avsevärt jämfört med att ta dit 
nytt material, och det blir ett mycket mer hållbarare alternativ (Klang et al. 2003). Om 
tegelstenarna är krossade och det behöver skapas nya, används det keramiska avfallet som 
ursprungsmaterial. Det blandas sedan med vatten, för att gjutas till önskad form. Därefter får 
tegelmassan torka och stelna, för att sedan brännas. Studier visar dock att det kräver högre 
temperaturer under längre bränningstid för att få gammalt tegelkrossbaserad massa att ha 
tillräckligt mekanisk styrka (Tang et al. 2020).  

Trä 

Bakgrund 
Trä är en naturligt förekommande råvara som växer överallt omkring på vår jord. Det 
återfinns i nästan alla byggnadsdelar i en byggnad förutom i grunden, då trä är biologiskt 
nedbrytbart. Beroende på vilken funktion träet fyller eller vilka krav som ställs på det så kan 
livslängden variera kraftigt, upp till tusentals år (Johansson et al. 2017). Trä kan användas 
inom en rad olika områden inom byggnadskonstruktion och finns även ofta som skivor, till 
exempel spån-, fiber eller plywoodskivor. Vissa träslag kan ha ett inbyggt försvar mot olika 
varianter av skadlig inverkan. Utöver detta kan även träet ha impregnerats med något medel 
för att minska dess nedbrytbarhet (Burström & Nilvér 2018). 

Klimatpåverkan 
Byggmaterial av trä har generellt lägre miljöpåverkan, speciellt de som kräver mindre 
behandling och bearbetning. Eftersom träden absorberar koldioxid under tillväxtfasen, kan 
byggmaterialet ha en negativ koldioxidbalans. Till exempel ger varje kubikmeter laminerat 
trä som inte förbränns då byggnaden rivs ett nettoupptag av 582 kg koldioxid. Denna siffra 
kan jämföras med att samma volym stål och förstärkt betong släpper ut ungefär 12 kg 
respektive 458 kg koldioxid. Ofta leder dock bearbetningen av träet samt det faktum att 
materialet inte återanvänds efter dess livstid till ett nettoutsläpp (Zabalza Bribián et al. 2011). 
Vidare kan trä anses återvinningsbart eftersom det kan användas till mycket annat efter att 
husets livstid är över (Asif et al. 2007).  

Återvinning 
Idag återvinns och återanvänds en liten del av trämaterialet från bygg- och rivnings-avfallet i 
Sverige. På grund av innehållandet av farliga kemikalier, samt tillgängligheten till jungfrulig 
råvara bränns det mesta av trämaterialet för energiåtervinning gällande värmeproduktion i 
Sverige. (Johansson et al. 2017). På grund av de stora variationerna i träets mekaniska 
egenskaper hos gammalt och nytt trä, samt effekten av olika faktorer genom åren som kan 
påverka varaktigheten hos träet och hur mycket belastning det kan klara av, är 
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återvinningsmöjligheterna och återanvändningsmöjligheterna svåra. Det är svårt att få 
information om vad träet har för egenskaper helt enkelt (Cavalli et al. 2016). 
 
En studie av Cavalli et al (2016) visar ändå att böjhållfastheten och böjstyvheten hos många 
trämaterial förblir oförändrad över tiden, eller minskar på ett icke signifikant sätt. Detta gäller 
även drag- och kompressionsstyrka. Dock kan inget av dessa resultat visa på att det är 100 % 
säkert att återanvända timmer i byggnader. Framförallt trä som utsätts för stor belastning 
genom året och har blivit påverkade av väder ger en stor osäkerhet att kunna användas vidare. 
Dock bör materialet kunna användas i nya strukturer som inte har lika höga krav på 
belastning. Istället för att trä-material ska användas i ett rent bärande syfte i en byggnad kan 
det istället användas på andra ställen i ny byggnad, med annat syfte som inte ställer lika höga 
krav på mekanisk hållfasthet (Cavalli et al. 2016). 

Betong 

Bakgrund 
Betong är ett av de allra vanligaste byggnadsmaterialen som används, och består framförallt 
av tre komponenter: aggregat, cement och vatten (Johansson et al. 2017). Aggregat är ett 
samlingsnamn för sand, grus och sten (Burström & Nilvér 2018). Det finns i många delar av 
en byggnad, såsom i grundplattan, ytterväggarna, innerväggarna, och innertaket (Johansson et 
al. 2017). 

Klimatpåverkan 
Varje år konsumeras kring 25 giga ton betong i världen och dess miljöpåverkan blir mycket 
stor på grund av de stora kvantiteter som produceras (Hossain & Poon 2018 ; Scrivener & 
Kirkpatrick 2008). Produktionen innebär en stor förbrukning av naturresurser och energi, 
utsläpp av växthusgaser och stor avfallsproduktion (Marinković 2013). Dessutom leder den 
kemiskt komplexa produktionsprocessen till att ämnen som bland annat tungmetaller, 
organiska kolväten, svaveloxider, kväveoxider och alkaliskt restvatten släpps ut (Asif et al. 
2007).  
 
En av betongens beståndsdelar är aggregaten, vars förbrukning inom EU uppgår till 224 
miljoner ton varje år i byggindustrin. Den genomsnittliga sträckan för transport av naturliga 
aggregat till betong inom EU beräknades i en studie till 40 km. Det beräknades också att 
återvunna aggregat bara skulle behöva transporteras i genomsnitt 10-30 km. Om aggregaten 
skulle återanvändas, skulle alltså EU kunna minska sina växtgasutsläpp med 87,750 ton 
koldioxidekvivalenter enbart från de minskade transportsträckorna (Wałach et al. 2019). 
 
Som tidigare konstaterat är bygg- och rivningsavfall (BR-avfall) en av de största fasta 
avfallströmmarna i världen. Den störst delen av denna är just end-of-life (EOL) betong. Att 
återvinna EOL betong tillbaka till byggnadssektorn, eller endast se till att det kommer till en 

13 



 

användning med en hög effektivitet, skulle vara en otroligt viktig lösning för att kunna 
minimera BR-avfall. (Hu et al. 2013) 

Återvinning 
Som det ser ut i dagsläget används end-of-life (EOL) betongkross mestadels till basmaterial 
för vägar. EOL är betong som har använts i tidigare byggnad och nu kommit till slutet av sin 
“användningsprocess”, om den bara skulle användas en gång. Det återvunna basmaterialet 
tillåter då relativt låg renhet, och upp till 50 % av betongmixen kan blandas med tegel och 
andra stenar. Det gör att kraven på sortering vid rivning sänks, och det blir lättare för företag 
att kunna använda det krossade materialet på ett hållbarare sätt. Det här är mycket användbart 
i dagsläget eftersom att det är svårt att generera rena materialströmmar vid rivning av en 
byggnad. För att istället generera rent EOL-betong som kan användas till produktion av rena 
aggregat, krävs noggrannare isärtagning och rivning för att hålla materialströmmen ren, då 
inblandning av tegel och andra steniga material inte är tillåtet. Den krossade rena EOL 
betongen skickas då till den så kallade WCP-processen (wet recycling process). I 
WCP-processen tvättas den grövsta bråkdelen av betongkrossen för att producera nya, rena 
betongaggregat. Dessa kan då användas i ny betongproduktion, och det som blev över efter 
reningsprocessen skickas till vägarbeten eller deponi i form av slam (Hu et al. 2013). 

Gipsskivor 

Bakgrund 
Gipsskivor är ett vanligt byggnadsmaterial som används idag, och finns i flera delar av en 
byggnad. När en ny byggnad byggs blir det vanligen över en stor mängd rena, oanvända 
gipsskivor, ofta på grund av det uppstått spill vid kapning av skivor, eller att det har beställts 
för mycket gipsskivor som inte används i byggnaden (Johansson et al. 2017). 

Återvinning 

För att återvinna gips krävs det att det är rent. Gipsen mals då ner, och pappkartongen 
runtomkring separeras bort för att komma till användning på annat sätt. Gipset som 
framkommer efter återvinningen blandas sedan med nedmalen jungfrulig råvara i nya 
gipsskivor. En möjlighet finns även att mala ner och blanda gipsskivor med glasfiber, så 
länge inte glasfiber-fraktionen utgör en alltför stor del av den totala blandningen. Som alltid 
är det viktigt att gipsmaterialet är rent, då andra tillsatsmedel till materialet påverkar 
återvinningsprocessen. Gips kan även användas i andra områden än byggsektorn, då i form av 
jordförbättring, då det blandas med rötslam och sprids på åkrar (Johansson et al. 2017). Ett 
problem är att gipsskivor lätt går sönder vid transport, och då materialet inte är i sin rena form 
kommer det antingen deponeras eller förbrännas. Därför behöver sorteringen göras tidigt i 
rivningskedjan. I ett första stadie måste lokaliseringen av gipsskivorna i byggnaden ske, 
innan själva demolitionen av byggnaden äger rum. Om det inte sker blir gipsskivorna blandat 

14 



 

med resten av byggmaterialet, och kan inte återvinnas.. Efter en analys av byggnadens 
innehåll kan då gips prioriteras, för att kunna behålla och återvinna så mycket som möjligt 
efter rivningsprocessen (Lin et al. 2020). 

Plast (Polymera material)  

Bakgrund 
Plast används i olika former i byggnader, framförallt på grund av dess höga värmeisolerande 
och fuktresistenta egenskaper (Burström & Nilvér 2018). Användningen av plast i bygg- och 
anläggningssektorn uppgår till 19,7 % av den totala plastanvändningen i Europa. För att sätta 
detta i perspektiv, tillverkades ca 58 miljoner ton plast i Europa under år 2015 (Market 
data :: PlasticsEurope). Plaster är således ett vanligt material i byggnader. I en genomsnittlig 
svensk bostad finns det från 70-talet och framåt ca 2,5 ton plastmaterial av varierande slag 
(Johansson et al. 2017).  

Klimatpåverkan 
I Europa produceras 7,9 miljoner ton PVC varje år. Bara i avfallsströmmen från Europas 
byggindustri finns cirka en miljon ton PVC. Plasten innehåller tillsatser som utgör risker både 
för miljön och människors hälsa. En grupp sådana tillsatser kallas stabiliserare och innehåller 
tungmetaller som kadmium och bly. Stabiliserarna används bland annat i fönsterkarmar, rör 
och kablar av PVC. En annan grupp tillsatsämnen är ftalater, vars syfte är att mjukgöra 
plasten. Ftalaterna har bioackumulerande egenskaper och kan orsaka negativa effekter på 
människors hälsa (European Commission 2000).  

Återvinning 
Vad gäller återvinning av plast är det viktigt att rena materialströmmar används. När plast är 
blandat med andra material blir återvinning genom nedsmältning dyrt och komplicerat 
(Johansson et al. 2017). Plast kan återvinnas på flera olika sätt, och de sätten de brukar 
utföras på är mekanisk återvinning, kemisk återvinning och förbränning med 
energiåtervinning. Av dessa är mekanisk återvinning den allra vanligaste som används i störst 
utsträckning (Ragaert et al. 2017). Förbränning med energiåtervinning  är mycket mindre 
önskvärd sett från en miljömässig ståndpunkt, då energiinnehållet av plast är mycket mindre 
jämfört med olja, respektive 42,6 MJ/l och 443,5 MJ/kg (Ajay et al. 2009). 

Mekanisk återvinning av plast 
Mekanisk återvinning kan delas upp i 5 olika steg, som kan ske olika antal gånger eller ingen 
gång alls under sekvensen som följer att omvandla avfall till nytt råmaterial. 
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Tabell 1.  Visar de olika stegen som sker vid mekanisk återvinning av plast. Data är taget 
från (Ragaert et al. 2017) 

Separering och 
sortering 

Balning Tvättning Slipning Blandning och 
pelletering 

Sker baserat på 
form, densitet, 
storlek, färg 
eller kemisk 
komposition 
 

Om plasten inte 
blir processad där 
den blir sorterad, 
görs de till balar 
emellan för 
transportations- 
syften 
 

Borttagandet av 
olika typer av 
kontaminering 
 

Minskar 
storleken av 
produkterna till 
små plastflingor 

Valfri reprocessering 
av flingorna till små 
granulat, som är 
enklare att använda 
som konverterare 
istället för flingorna 

 
Fördelarna med mekanisk återvinning är att det är en process som sparar mycket energi 
jämfört med om samma mängd plast skulle tillverkas nytt. För att kunna använda mekanisk 
återvinning är det viktigt att kunna känna till specifikationerna för materialen man använder. 
Materialen som förekommer i en omgång kan vara mer eller mindre nedbrutna, blandade med 
andra saker eller förorenade av den miljö de kommer från (Johansson et al. 2017). Dock kan 
detta inte göras hur många gånger som helst. Studier från forskare visar att det endast går 
mellan 2-3 gånger innan kvaliteten försämrats till den grad att den inte går att återanvända (7 
Things You Didn’t Know About Plastic (and Recycling) 2018).  

Kemisk återvinning av plast 
Kemisk återvinning består av en rad processer där man hettar upp plasten för att bryta ner de 
sammansatta polymererna till monomerer, eller andra kemikalier som fanns i plasten från 
början för att kunna återanvända de igen. Metoder för kemisk återvinning öppnar nya vägar 
för att använda avfall som en källa för att generera rena förädlingsprodukter för olika 
industriella och kommersiella tillämpningar. Dock är kemiskt återvunna polymerer dyrare än 
ett nytt jungfruligt material (Ragaert et al. 2017).  
 
Ett exempel på  kemisk återvinning av plast är Vinyloop-processen. Vinyloop är en 
lösningsbaserad återvinningsteknologi som separerar PVC från andra material såsom gummi, 
andra plaster, och textilier genom att använda selektiv upplösning och filtrering. Det 
återanvända PVC-compoundet blir till en ren PVC polymer som senare kan användas till till 
exempel skosulor, mattor och slangar (Ragaert et al. 2017). 

Utmaningar med återvinning av plast 
Den största delen plastmaterial som återfinns i byggnader kommer från golvmaterial, där 
största andelen är PVC-mattor. För att kunna återvinna dessa krävs återigen en noggrann 
eftersortering för att få fram rena strömmar av material från byggnaderna. Dock är det ingen 
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lätt uppgift, då golven ofta ligger kvar till sist efter innerväggar och ytskikt har rivs. Det 
medför att golven blir smutsiga, och spikar, byggdamm och annat ligger ovanför dessa. 
Sådana typer av kontaminationer kan försämra återvinningsmöjligheterna vad gäller 
PVC-mattor. En möjlighet är då att riva golv och mattor först, för att säkerställa rena 
materialströmmar. För att kunna applicera Vinyloop-processen krävs inte helt rena 
biprodukter, dock blir kostnaden mindre och processen förbättras avsevärt (Johansson et al. 
2017). 

Planglas 

Bakgrund 
Ett annat material som ofta återfinns i byggnader är planglas, som innefattar fönster och 
fasadglas. Ofta är dessa inte rena material, utan sitter ihop med trä, stål eller diverse 
aluminiumprofiler som kan innehålla olika spacermaterial i isolerglasenheter. Med 
spacermaterial menas ett tredimensionellt stickat tyg som består av två separata stickade 
underlag som är förenade eller hålls isär med avståndsgarn (Johansson et al. 2017).  

Återvinning 
Själva återvinningsprocessen går till på så sätt att de olika glastyperna grovsorteras för att 
sedan krossa dessa till bitar under storleken 5 mm. Detta används sedan till råvara vid 
glastillverkning. För att kunna återvinna glaset är det viktigt att renhetsgraden av materialet är 
högt. Laminat som bortsorteras vid återvinningen kan även användas som mjukgörare till 
diverse plastprodukter, till exempel kofångare i bilar. Laminerat glas är två eller fler 
glasskivor som sätts samman med en plastfolie, och det är då den plasten som kan användas 
som mjukgörare. Vad gäller återvinning av glas finns det bland annat ett företag på den 
svenska marknaden som tar hand om alla sorters planglas förutom spegelglas. Swede Glass 
United, ett glasåtervinningsföretag tar endast 800 kr per ton planglas, medans kostnaderna för 
att lämna planglas på deponi är ca 1000 kr per ton (Johansson et al. 2017). 

Ny forskning inom området 
Det finns ett mycket stort antal studier publicerade under de senaste sex åren som undersöker 
vilka utmaningar det finns att öka återanvändningen och återvinningen av bygg- och 
rivningsavfall och hur dessa utmaningar kan överkommas. Många studier belyser att det 
behövs mer utvecklade logistiska metoder och nätverk för att öka återanvändning- och 
återvinningsgraden inom byggbranschen (Ghaffar et al. 2020; Pan et al. 2020). Andra 
undersöker hur egenskaperna hos materialet påverkas av att använda återvunna delar (Lotfi et 
al. 2015; Geraldo et al. 2017; Seco et al. 2018; Cha et al. 2020) och vissa utvecklar nya 
tekniker (Lotfi et al. 2014; Jayasinghe et al. 2016; dos Reis et al. 2020). Vilka 
forskningsstudier som är relevanta för denna studie är svårt att bestämma i ett så här tidigt 
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skede av undersökningen. En sådan avgränsning görs lämpligast när det är bestämt vilka 
byggmaterial som ska studeras, om avfall från såväl nybyggen som rivning ska undersökas 
och en metod för att bedöma hållbarheten hos en teknik har utvecklats. Ett urval av studier 
som gjorts inom detta område presenteras närmare nedan och sist presenteras kortfattat fem 
andra studier som kan vara relevanta. 

En enkätstudie från Storbritanniens bygg- och avfallsindustri 
En studie från Storbritannien samlade svar från relevanta intressenter inom bygg- och 
avfallsindustrin om vad de ansåg var de främsta svårigheterna för att utveckla och utöka det 
cirkulära tänkandet och ha en ökad återanvändning- och återvinningsgrad i byggbranschen. 
De svarade även på frågan om vad de ansåg vara de främsta åtgärderna för att att öka det 
cirkulära tänkandet (Ghaffar et al. 2020).  
 
Studien visade att intressenterna ansåg att lagstiftning borde förtydligas inom återvinning av 
byggmaterial samt att fokusera på smarta sätt att demontera byggnader och sätt att optimera 
kostnadseffektiva processer. Då skulle det skapas förutsättningar för en rättvis konkurrens 
mellan intressenter vilket uppmuntrar till investeringar i innovativa metoder för 
resursåtervinning, menade de tillfrågade. Intressenterna efterfrågade även mer omfattande 
och effektiva samarbeten mellan forskare, politiker och företagare för att kunna förbättra 
cirkulariteten av bygg- och rivningsavfall (Ghaffar et al. 2020).  
 
Enkätundersökningen visade även att graden av återanvändningen av komponenter kunde 
förbättras om nya metoder för rivning och selektiv demontering implementerades. 44% av 
intressenterna som var med i undersökningen svarade att det främst var förbättringar av de 
metoder som används på rivningsplatsen som måste utvecklas för att öka återvinningsgraden. 
Samtliga intressenter menade även att de tekniker och metoder som främjar ett cirkulärt 
system av produktion och avfall inte fick tillräckligt med uppmuntran idag. Därmed krävdes 
en mer målinriktad spridning av information för att öka medvetenheten hos allmänheten och 
byggbranschen. Av intressenterna svarade 41% av deltagarna att logistik var det största 
hindret mot återvinning av bygg- och rivningsavfall. Begreppet logistik definieras inte i 
studien men antas överensstämma med Nationalencyklopedins definition att 
logistikbegreppet kan handla om en organisationsstruktur för materialflöden (logistik - 
Uppslagsverk - NE.se). För att i praktiken kunna utöka återvinning behövdes mer 
digitalisering och mer avancerade maskiner med innovativ teknik (Ghaffar et al. 2020). 

C2CA - en relativt ny återvinningsteknik och slutproduktens 
hållfasthet 
Genom ett EU-finansierat projekt med start i januari 2011 och vid namn Concrete to Cement 
and Aggregate (C2CA) utvecklades en ny återvinningsteknik för att återvinna stora volymer 
betong till små aggregat och cement eller även kallat betongkross. Den nya tekniken syftade 
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till att vara kostnadseffektiv, att ha låg klimatpåverkan och den skulle gå att genomföra på 
rivningsplatsen (Lotfi et al. 2014).  
 
Tekniken som beskrivs i studien följs av ett antal steg som först gick ut på att mekaniskt 
sortera aggregaten efter storlek från den fuktiga cementblandningen. De största aggregaten 
sorterades ut och krossades och den övriga blandningen maldes under flera minuter i en kvarn 
med en mindre diameter. Därefter användes Advanced Dry Recovery (ADR),  en relativt ny 
lågkostnads- klassifikationsteknologi som separerar de kvarstående grövre och de finare 
partiklarna, renar dessa och tar bort en del föroreningar. Slutprodukten av ADR blir således 
en grov aggregerad produkt och en finare fraktion med cementlim (Lotfi et al. 2014), (även 
kallat cementpasta bestående av cement och vatten (betong - Uppslagsverk - NE.se) samt 
mindre föroreningar som trä och plast. Slutligen avslutades processen med en 
kvalitetskontroll genom sensorer (Lotfi et al. 2014).  
 
I en följdstudie publicerad år 2015, genomfördes ett antal tester för att undersöka 
egenskaperna på det återvunna betongkrosset som genererades av C2CA-tekniken. Studien 
jämförde hållfastheten av betong som innehöll 0 %, 20 %, 50 % and 100 % av återvunnet 
betongkross. De huvudsakliga resultatet av studien var att användningen av återvunnet 
betongkross som substitut för nyproducerat kunde resultera i att porositeten av betongen 
ökade och att hållfastheten därmed sjönk. Det konstaterades även att valet av cement och 
mängden vatten i cementblandningen troligen hade en mer avgörande roll för hur hållfast den 
återvunna betongen blev. Med en lägre vattenhalt och genom användning av superplasticider 
blev egenskaperna av den återvunna betongen bättre. Lotfi et al. konstaterar att användning 
av återvunnet betongkross vid betongproduktion var en lämplig ersättning till nyproducerade 
aggregat. Om graden av återvunnen betongkross översteg 50 % (vilket motsvarar 500 kg av 
återvunnet betongkross per kubikmeter av nyproducerad betong) bör applikationerna 
begränsas till mildare exponeringsförhållanden. Avslutningsvis konstateras även behovet av 
vidare studier för att utveckla återvinningstekniken C2CA ytterligare (Lotfi et al. 2015). 

Återanvändning av betongslam till gödningsmedel 
Betongslam är ett mycket vanligt byggavfall i hela världen. Eftersom betongslam är rikt på 
kalcium och metalloxider, som är effektiva komponenter för upptag av fosfat, kan det vara ett 
lovande material för att skapa ett billig fosfat-adsorbent (dos Reis et al. 2020). I en studie 
publicerad år 2020 undersökte en forskargrupp för första gången hur 
karbonatiseringsprocessen av betong påverkade dessa absorberande egenskaper och vilken 
inverkan processen hade på fosfatjonernas bindning till betong i vattenhaltigt medium. Vidare 
studerades vilka potential det finns för att använda fosfatbelastat betongadsorbent som 
gödselmedel (dos Reis et al. 2020).  
 
Resultatet från studien av dos Reis et al. (2020) visade att mer kalcium frigjordes i icke 
karbonatiserad betong än i karbonatiserad, vilket resulterade i en effektivare 
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absorptionsförmåga av fosfat. Vidare beskrev undersökningen att såväl karbonatiserad som 
icke karbonatiserad betong visade sig vara en ekonomisk och effektiv adsorbent av fosfat. 
Idag används ofta kemisk utfällning, jonbytarhartser (hartser är en benämning på vissa 
högmolekylära organiska ämnen (hartser - Uppslagsverk - NE.se)) eller biologiskt aktiverat 
slam som metoder för att samla upp fosfat ur vattenlösningar. Dessa metoder ger effektiva 
resultat men har höga kostnader och kan vara svåra att implementera (dos Reis et al. 2020).  
 
Eftersom betong består av naturliga och miljövänliga material samt innehåller många 
essentiella makro- och mikronäringsämnen för växter, passar det även som gödselmedel eller 
som annat jordförbättrande medel. dos Reis et al. visade att minst 36% av den absorberande 
fosfaten var tillgänglig för växter och det potentiella användningsområdet av 
icke-karbonatiserad betong som gödselmedel kunde därmed framhävas. Studien gjorde även 
en miljöanalys och underströk att betongadsorbenten inte släppte ut mer tungmetaller än vad 
som var tillåtet av the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) för 
bevattningsvatten. Författarna underströk dock behovet av ytterligare forskning om växternas 
upptag och påverkan av betongslammet och den eventuella rörligheten av tungmetaller i jord 
(dos Reis et al. 2020).  

Sammanfattning av andra studier som kan bli relevanta 
Designing recycling networks for construction and demolition waste based on reserve 
logistics research field.  
För att kunna öka graden av återvinning av bygg- och rivningsavfall krävs mer utvecklade 
nätverk för återvinning menar författarna av studien. Denna studie syftade till att utveckla en 
modell för planering och nätverksdesign inför bygg- och rivningsförvaltning genom att 
använda omvänd logistikforskning (Pan et al. 2020). 
 
Load bearing properties of composite masonry constructed with recycled building demolition 
waste and cement stabilized rammed earth. 
Studien utvecklade ett nytt byggmaterial av rivningsdelar från hus blandat med jord och 
cement. Det återvunna byggmaterialets egenskaper visade sig vara tillfredsställande att 
använda i murapplikationer till en- och tvåvåningshus (Jayasinghe et al. 2016).  
 
Sustainable unfired bricks manufacturing from construction and demolition wastes.  
Studien genomförde en experimentell utredning där rester av betong och keramik används för 
att att delvis ersätta lerjord i produktionen av obrända tegelstenar. Tegelstenarna utsattes 
sedan för tester för att undersöka hållfastheten, adsorptionen av vatten samt deras förmåga att 
motstå frysning. Även miljöpåverkan av tegelstenarna undersöktes genom en livscykelanalys. 
Resultatet visade att upp till 50 % av leran kunde ersättas av betong och upp till 30% av leran 
kunde ersättas av keramik. Tegelstenar av både betong och keramik visade sig ha lägre 
hållfasthet (Seco et al. 2018).  
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Gypsum plaster waste recycling: A potential environmental and industrial solution. 
I denna studie undersöktes hur egenskaperna av gipsmurbruk (gypsum plaster) påverkas vid 
återvinning och hur många gånger det kan återvinnas utan att egenskaperna förändras. 
Resultatet visade att det återvunna gipsmurbruket hade en god mekanisk prestanda och har 
således en stor potential att bli en industriell lösning och kan bidra med att producera mer 
miljövänliga återanvändningsbara produkter (Geraldo et al. 2017).  
 
Evaluating recycling potential of demolition waste considering building structure types: A 
study in South Korea. 
Studien undersökte drygt 1000 rivningsklara bostadshus i Sydkorea och delade upp rivningen 
i ett antal steg, demolering, insamling och sortering, transport och avfallshantering. Studien 
använde metoder för att beräkna koldioxidutsläpp för vardera steg, det ekonomiska värdet av 
de olika rivningsavfallen samt miljöpåverkan utifrån förutsättningarna i Sydkorea. Med 
avseende på byggnadskonstruktioner visade sig träkonstruktioner ha högst 
återvinningspotential. Material som plast och glas ansågs ha högre möjlighet att förbättra sin 
återvinningspotential än timmer och metall. Studien underströk att metoden kan användas i 
andra länder än Sydkorea (Cha et al. 2020).  
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Sammanfattning 
Denna mini-litteraturstudie avser att beskriva hur en populärvetenskaplig sammanfattning av 
ett kandidatarbete författas. Rapportens syfte är att fungera som ett hjälpmedel när en sådan 
sammanfattning ska skrivas individuellt.  
 
 

Hur skrivs en populärvetenskaplig sammanfattning? 
Nationalencyklopedins definition av populärvetenskap lyder “populärvetenskap, i vidaste 
mening all vetenskaplig information som inte riktar sig till fackmän på det behandlade 
området.”  (populärvetenskap - Uppslagsverk - NE.se). Det beskrivs vidare att ett syfte med 
att popularisera vetenskap är att sätta innehållet i ett större sammanhang och visa 
vetenskapens betydelse för t.ex. samhället, vardagslivet eller industrin (ibid.).  
 
En populärvetenskaplig sammanfattning av en studie ska besvara alla eller några av 
nedanstående frågor (Så här skriver du en populärvetenskaplig sammanfattning av din 
avhandling | LTH:s Medarbetarwebb 2015).  
 

1. Vad har studien kommit fram till?  
2. Vad kan resultatet användas till? 
3. Hur kan resultatet påverka människa och samhälle?  
4. Varför är studien viktig? 
5. Hur genomfördes studien? 

 
Om studien hade några särskilda samarbetspartners eller finansiärer kan även dessa 
presenteras i sammanfattningen. Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska vara 
skriven på ett sätt så att den dels blir begriplig för människor utan förkunskaper inom 
området, dels blir intressant för de som redan är insatta. Innehållet kan därmed lämpligen 
anpassas till en allmänbildad vuxen utan civilingenjörsexamen (Att skriva 
populärvetenskapligt | LTH:s Medarbetarwebb 2015). En populärvetenskaplig 
sammanfattning kan komma väl till användning när man t.ex. vill nå ut med sin forskning till 
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finansiärer, samarbetspartners, arbetsgivare eller vänner och familj (Så här skriver du en 
populärvetenskaplig sammanfattning av din avhandling | LTH:s Medarbetarwebb 2015). 

Disposition 
En populärvetenskaplig sammanfattning kan skrivas efter en struktur innehållande rubrik, 
ingress och brödtext. Texten ska inleda med det mest viktiga och spännande från studien, 
vilket resulterar i att det oftast är resultatet eller slutsatserna som kommer först i 
sammanfattningen. Därefter kan bakgrunden, metoden samt förutsättningar beskrivas. En 
beskrivning av metoden kan med fördel hållas kort eftersom den sällan är intressant för 
allmänheten. Undantag för detta görs om metoden är särskilt speciell för studien (Guide och 
checklista för att skriva populärvetenskaplig sammanfattning av exjobbet 2014). Bilder eller 
illustrationer kan med fördel tas med i sammanfattningen om de bidrar till förståelsen (Att 
skriva populärvetenskapligt | LTH:s Medarbetarwebb 2015). Eftersom målet är att 
sammanfattningen ska bli lättläst är det vanligt att författaren presenterar källorna i slutet av 
texten istället för löpande källhänvisning (Skolverket).  

Språk 
I den populärvetenskapliga sammanfattningen ska språket vara formellt men lättläst och 
förståeligt. Detta kan uppfyllas genom att skriva korta meningar och använda enkla ord. 
Facktermer ska gärna undvikas och de måste förklaras noggrant om de används. Författaren 
bör använda ett levande språk genom att variera ord och begrepp även om det blir 
ovetenskapliga (Att skriva populärvetenskapligt | LTH:s Medarbetarwebb 2015). En 
välskriven populärvetenskaplig sammanfattning ska vara rolig att läsa. Sammanfattningens 
rubrik ska vara kort och intresseväckande och undvika ord som “sammanfattning” och 
“studie” (Hur du skriver en populärvetenskaplig sammanfattning av ditt examensarbete på en 
sida).  

Tips 
Avslutningsvis kan tre tips framhävas inför författandet av en populärvetenskaplig 
sammanfattning. För det första låt gärna det personliga engagemanget framkomma i texten. 
För det andra använd med fördel konkreta och välkända exempel för att förklara något 
komplicerat och okänt. För det tredje sätt gärna in studiens resultat i ett större sammanhang 
och till något relaterbart för läsaren (Guide och checklista för att skriva populärvetenskaplig 
sammanfattning av exjobbet 2014). 
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Disposition 
Opponeringsgruppen hade kommentarer om rapportens disposition. De ansåg att bakgrunden 
skulle flyttas innan metoden och ordlistan skulle flyttas först samt att en sammanfattning till 
försättsbladet skulle skrivas till. Alla dessa kommentarer valde projektgruppen att följa 
eftersom det gjorde rapporten tydligare och lättare att följa.  
 
Röda tråden 
Opponernande grupp tyckte att de olika metoderna i metoddelen skulle kopplas till vilken 
frågeställning de är till för. Projektgruppen valde att inte göra detta eftersom exempelvis 
litteraturstudier är en del i nästan alla frågeställningar (i kombination med de andra 
metoderna) och därför upplevde projektgruppen att sådan specificering endast ledde till 
ytterligare förvirring. Opponeringsgruppen tyckte att frågeställningarna även skulle kopplas 
till respektive resultat. I ett tidigt skede av rapportskrivandet hade projektgruppen 
frågeställningarna som rubriker inom resultats- och diskussionsdelen men ändrade i samråd 
med handledare Monica Mårtensson till de rubriker som finns idag. Projektgruppen anser att 
dessa rubriker kopplar ihop metod och frågeställningar på ett tydligt och proffsigt sätt och 
väljer att inte ändra enligt kritiken. Slutligen hade opponeringsgruppen åsikter om den första 
frågan som de ansåg var onödig och skulle kunna flyttas till bekgrund. Projuktgruppen håller 
med om detta och tar bort frågeställningen.  
 
Språk 
Opponeringsgruppen gav synpunkter om tempus, användning av förkortningar och blandning 
av ord för samma sak. Projektgruppen har tagit till sig kritiken och sett över tempus och 
använt oss mer av de förkortningar som angavs i ordlistan. Gällande blandning av synonymer 
så tycker projektgruppen att det var bra kritik och rapporten blev mer konsekvent då bara en 
av synonymerna användes, tex att det nu står “byggnadsmaterial” genom hela rapporten. 
 
Annat 
Därutöver hade opponeringsgruppen kommentarer om källhänvisningen där några av källorna 
i rapporten hade titel istället för författare. Projektgruppen uppmärksammade att det hade 
blivit fel i källbehandlingsprogrammet Zotero, och har därmed följt opponeringsrgruppens 
råd och ändrat de källor så att alla ska följa samma referenssystem.  



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
Arbetsrapport 

Dokumentkod 
 W-20-83/L-01 

Datum 2020-04-23 Ersätter 
- 

 Författare 
Ellen Stenlund 

Handledare  
Monica Mårtensson 

Rapportnamn  
Förstudie- rivningsprocess/återanvändning 

 

 
Sammanfattning 
 
Rapporten beskriver rivningsprocesser utifrån lagar och regler i miljöbalken och plan- och            
bygglagen. Sedan beskrivs återanvändningen av byggmaterial idag. 
 

 
 

Förstudie - rivningsprocess/återanvändning 
 
Rivningsprocessen 
Plan och bygglagen beskriver vilka regler och lagar som finns när en rivning ska göras. För 
att få riva en byggnad krävs ett rivningslov för att få riva delar eller hela inom ett 
detaljplansområde eller utanför ett sådant område om kommunen har bestämt det. Ansökan 
för rivningslov måste innehålla en rivningsplan som prövas av byggnadsnämnden och själva 
rivningen får inte börja förrän ett startbesked ges. Byggherren är ansvarig för att en 
kontrollplan finns för rivningsåtgärden, där det ska framgå vilket farligt avfall som 
rivningsåtgärden ger upphov till och hur det avfallet ska tas om hand.  
Undantag från regeln om rivningslov gäller för områden utanför detaljplaneområden, där en 
anmälan om rivning istället görs till byggnadsnämnden. (Plan- och bygglag, SFS 010:900)  
 
I miljöbalken (SFS 1998:808) saknas specifika bestämmelser om just rivningsavfall. Rivning 
och byggverksamhet är betraktad som en miljöfarlig verksamhet och de allmänna 
hänsynsreglerna i 15 kap. 16 § gäller enligt ordningen: 
“Den som behandlar avfall eller är ansvarig för att avfall blir behandlat ska se till att det 

   1. återvinns genom att det förbereds för återanvändning, 

   2. materialåtervinns, om det är lämpligare än 1, 

   3. återvinns på annat sätt, om det är lämpligare än 1 och 2, eller 



   4. bortskaffas, om det är lämpligare än 1-3. 

Den behandling av avfallet som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet ska 
anses som lämpligast, om behandlingen inte är orimlig.”  

Vad som anses som “orimlig” behandling bestäms enlig Rimlighetsavvägningen i 2 kap. 7 § i 
miljöbalken  (SFS 1998:808)  där det står att kravens orimlighet bestäms utifrån nyttan av 
skyddsåtgärder jämfört med kostnaderna för åtgärderna. 

Återanvändning av byggmaterial 

I Sverige genereras det nio miljoner ton ofarligt byggavfall varje år, där endast ett tiotals ton 
av byggavfallet återanvänds till nya byggnationer. Allt större fokus läggs på att utveckla 
återanvändningen av bygg och rivningsmaterial och ett flertal kommuner i Sverige har börjat 
fokusera på återbruk av byggmaterial. Däremot finns inga formella rutiner eller system för 
hur fastighetsägare eller byggentreprenörer ska ta omhand överblivet material eller material 
som går att återanvända efter rivning, vilket orsakar att så liten del av material återanvänds 
(Miliute-Plepiene et al. 2020). Begreppet återanvändning syftar i denna rapport till att 
materialet används igen, utan att det genomgår större processer, såsom nedbrytning och 
separation av olika beståndsdelar, eller kemisk behandling av materialet. Begreppet 
återvinning syftar iställer till att materialet genomgår någon typ av förändring eller 
omarbetning, för att undvika att materialet bara hamnar på deponi.  
 
En av orsakerna till att så liten del av byggmaterialet återanvänds till nya byggnader är att det 
inte finns något system som sköter processen att transportera, lagra och disponera materialet 
vidare. Sedan finns ingen ekonomisk vinning idag att fokusera på att hantera byggmaterial 
försiktigt eller att lämna in det på återanvändningsstation, då arbetskostnaden blir betydligt 
större då dekonstruktionen av en byggnad tar längre tid. Andra svårigheter med att 
återanvända hela byggmaterial är att det inte finns någon certifiering av kvalitén på 
återanvänt byggmaterial och det är stor spridning på olika typer av material som har används 
i byggnadskonstruktioner (Hobbs & Adams 2017). 
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Följande är från boken “Byggnadsmaterial” med Per Gunnar Burström 
“Byggkostnaden i ett bostadsprojekt består av flera olika delposter. Materialkostnaden uppgår 
till ca 42% (Fakta om byggandet 2015).” (Burström & Nilvér 2018) 
 
 
Följande är från boken “Byggande och Miljö” av Johnny Kellner 
“En ekolog, Bengt Hubendick, har skrivit att det fenomen som kanske mer än något annat 
ligger bakom de flesta former av miljöförstöring är brutna kretslopp. Genom skövling av 
skog bryts näringskretslopp, likaså genom jordbrukets separering av växtodling och 
djurhållning, liksom genom industrialismens linjära materialflöden från råvara via produkt till 
avfall.”  (Kellner & Stålbom 2001 s.14) 
“Med teknisk livslängd avses den tidsperiod byggnaden kan nyttjas för avsedd funktion,...” 
“Den tekniska livslängden ... , för en byggnads stomme minst 100 år.” (Kellner & Stålbom 
2001 s.20) 
 
Metaller 
“Rena metaller består av ett grundämne, men som konstruktionsmaterial används nästan 
uteslutande legeringar - metaller som i åtminstone någon utsträckning har blandats för att få 
vissa egenskaper. Framställningen av metaller är mycket energikrävande. Framställningen av 
järn och aluminium beräknas idag bidra med cirka 10 procent av det totala 
koldioxidutsläppen i världen. Gruvbrytning alstrar dessutom en stor mängd stoft som frigör 
miljöbelastande metaller. Detta är ett starkt argument för materialåtervinning. Ett annat 
argument är att råvarorna efter hand kommer att bli alltmer knappa.” (Kellner & Stålbom 
2001 s.128) 
 
“Återvinning av metaller är mycket gynnsam ur miljösynpunkt och innebär stora 
energivinster. Produktion av stål från skrot kräver en tredjedel av energin jämfört med 
malmråvara. Utöver detta minskar övriga utsläpp, eftersom råvaruframställningen ofta står 
för en stor del av  totala miljöbelastningen. Idag framställs t.ex i det närmaste allt 
armeringsjärn från återvunnet skrot” (Kellner & Stålbom 2001 s. 129) 
“Man räknar med att 80 procent [av restprodukter av metaller] går till återvinning och 20 
procent till deponi.” (Kellner & Stålbom 2001 s.130) 
“Vissa metaller och legeringar, såsom koppar och rostfritt stål, har ett så högt värde att rent 
ekonomiska skäl sedan länge motiverat återanvändning och återvinning.” (Kellner & Stålbom 
2001 s.130) 
 
Plast 
“Materialåtervinning av plast är alltså tekniskt möjligt, men återvunnet material kan får sämre 
egenskaper än primärt material.” … “Även om sådan tillverkning av avloppsrör förekommer, 
exempelvis i Holland, förordar många att återvunnet plast skall användas för enklare 
produkter.” … “I Västeuropa går omkring 20 procent av restprodukterna till energiutvinning 
och 6 procent till materialåtervinning medan omkring 70 procent går till deponi som avfall.” 



“I en utredning som den svenska plastbranschen presenterade 1996 konstaterades att 
‘[material]återvinning av torra, enhetliga materialfraktioner från handel och industri är 
miljömässigt fördelaktiga. Blandade små, nedsmutsade förpackningar från hushåll återvinns 
bäst som bränsle för fastbränslepannor eller avfallsförbränningsanläggningar.’” (Kellner & 
Stålbom 2001 s.131) 
“En generell åtgärd för att underlätta framtida återvinning bör vara att byggsektorn 
gemensamt och i större omfattning skall sträva efter att försöka begränsa antalet varianter av 
plaster som används.” (Kellner & Stålbom 2001 s.131) 
 
Gummi 
Gummi verkar vara svårt att återvinna. (Kellner & Stålbom 2001 s.132) 
 
Cement/Betong 
“En stor del av cementanvändningens miljöbelastning är att tilverkningen ger upphov till 
stora mängder koldioxid.” “Cement används som bindmedel i en rad produkter, bland annat 
betong, avjämningsmassor, mur- och putsbruk, reparations- och plattsättningsbruk.” (Kellner 
& Stålbom 2001 s.133) 
“Återvinning av betong är endast möjligt genom att den krossas används som ballast i ny 
betong eller fyllnadsmassa vid exempelvis vägbyggen.” (Kellner & Stålbom 2001 s.134) 
 
“Vid energiåtervinning av byggmaterial måste man känna till i vad mån förbränningen skapar 
negativa miljökonsekvenser och hur slaggprodukterna kommer att omhändertas.” (Kellner & 
Stålbom 2001 s.153) 
“Byggsektorn är en stor materialanvändare. Man har uppskattat att 40 procent av alla råvaror 
på världsmarknaden går till byggnader och anläggningar. “ (Kellner & Stålbom 2001) 
 

● Vad byggs hus av / byggdes av (material)? 
Boländerna i sydöstra Uppsala är ett område med främst industri- och företagslokaler. Flera 
av dem byggnader som finns där har kvar samma grundstruktur som när de byggdes, vilket 
för flera av dem var i början av 1900-talet. Boländerna har länge varit ett industriområde med 
olika livsmedelsbutiker såsom bageri, slakteri och även en glassfabrik (Franzén & Ejdesjö 
2003).  
 
Idag kan en rad olika verksamheter finnas i Boländerna. Det finns bland annat olika 
utbildningslokaler såsom tentasalar och skolbyggnader. Det finns olika träningslokaler som 
gym och ju-jutsuklubb, och det finns till och med en religiös byggnad. Men framförallt det 
som området domineras av är olika företag inom bygg- eller fordonssektorn. Verkstäder, 
bilförsäljare, och byggkoncerner med relativt låga och breda byggnader, som ofta täcker stora 
delar av tomten. Framförallt verkstäder kan ofta till synes urskiljas till att vara byggda av 
plåt, men även tegel, trä och betong tros förekomma som byggmaterial i området. 
 



Plåt tillverkas av aluminium, och för att öka hållbarheten kan andra metaller tillsättas som 
legering, t.ex koppar, zink, kisel eller magnesium. Plåt kan dels användas som fasad, men 
också rör och stänger tillverkas av aluminium. Tegel, tegelsten och tegelpannor som 
exempel, är framförallt gjord av lera och är ett av de äldsta byggnadsmaterialen. Idag tillsätts 
även rena oxider eller någon typ av silikater vid tillverkningen. Trä är ytterligare ett av de 
mer traditionella material som fortfarande används vid konstruktioner. Trä kan användas 
inom en rad olika områden inom byggnadskonstruktion, och finns också ofta som skivor, till 
exempel spån-, fiber eller plywoodskivor. Vissa träslag kan ha ett inbyggt försvar mot olika 
varianter av skadlig inverkan. Utöver detta kan även träet ha impregnerats med något medel 
för att minska dess nedbrytbarhet. Betong skiljs ofta i betong och lättbetong, varav lättbetong 
har en lägre skrymdensitet än betong. De vanligaste beståndsdelarna är vatten, cement, ballast 
(samlingsnamn för sand, grus och sten) samt någon form av tillsatsmedel (Burström & Nilvér 
2018). 
 
Förutom det som syns från utsidan, tros alla byggnader innehålla varierande mängder plast 
och metaller av olika slag. Plast används i olika former i byggnader, framförallt på grund av 
dess höga värmeisolerande och fuktresistenta egenskaper (Burström & Nilvér 2018).  
 
Det är ovanligt med rena metaller i byggnader, och legering används vanligtvis som metod 
för att förändra en rad egenskaper hos metaller för att gynna bland annat bärförmågan och 
hållfastheten. Legeringar minskar till exempel töjbarheten och den elektriska 
ledningsförmågan, och kan tänkas vara vanliga i byggnaderna i Boländerna. De metaller som 
kan tänkas finnas är stål (som till största delen består av järn och där kol ofta har använts som 
legeringsämne), koppar, zink och titan (Burström & Nilvér 2018). 
 
Utöver stomme och fasad, består byggnaderna givetvis av olika typer av dörrar, fönster, 
stuprör, takbeklädnad och annan inre armatur. Runt omkring byggnaderna finns också många 
gånger staket eller stängsel. Detta iakttogs vid ett fältbesök i området den 18:e april 2020.  
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Den tekniska återvinningsprocessen 
 
När en byggnad nått sin slutliga livslängd, eller inte längre behövs, rivs den. I och med det 
bildas en mängd olika blandat avfall som måste tas om hand. Ofta är byggnaderna som rivs 
äldre, och kan innehålla byggnadsmaterial där farliga ämnen är närvarande som inte längre är 
tillåtna, till exempel asbest (Johansson et al. 2017 ss. 11–13). 
 
Att återvinna byggnadsmaterial är inte så lätt som man tror. Under tiden ett material brukas 
kommer materialen att utsättas för olika typer av belastning som kan komma att påverka 
kvaliteten hos de olika materialen. Ett exempel på detta är betong, som karbonatiseras under 
sin livstid (en process som omvandlar kalciumhydroxid i själva cementpastan till kalcit 
-kalciumkarbonat), Den här processen ökar hållfastheten hos själva betongen, men kommer 
minska skyddet den har mot armeringskorrosion.  
En annan utmaning mot det här är en del produkter och byggdelar som används i byggnader 
inte består av endast en typ av material, utan den är sammansatt av många olika material, 
vilket gör separeringsprocessen svår (Johansson et al. 2017 ss. 11–13). 
 
Ofta är det kvalitetsaspekten som sätter stopp för återvinning. Används en ny råvara med 100 
% känd sammansättning vet man exakt vad materialet har för kvaliteter. När inblandning sker 
med återvunnet material blir kvalitetsstämpeln svår att uppfylla eftersom att det är svårt att 
hitta stora materialströmmar av återvunnet material där materialet har en jämn 
kvalitet(Johansson et al. 2017 ss. 11–13).  
 
När en gammal byggnad rivs, har materialet varit placerad i den givna byggnaden under en 
lång tid. Materialet har alltså varit placerad i en miljö som kan påverka dess ursprungliga 
egenskaper. Till exempel kan byggnaden ha varit utsatt för fukt, vilket kan göra att mögel har 
etablerat sig på materialet. Dock genom upphettning eller någon annan form av bearbetning 
är det möjligt att kunna jämföra slutprodukten i det återvunna materialet med nya material 
(Johansson et al. 2017 ss. 11–13). 
Nedan följer de vanligaste materialen som finns i byggnader som har stora 
återvinningsmöjligheter. 

Polymera material (Plaster) 
Användingen av plast i bygg- och anläggningssektorn uppgår till 19,7 % av den totala 
plastanvändningen i Europa. För att sätta detta i perspektiv, tillverkades ca 58 miljoner ton 
plast i Europa 2015 (Market data :: PlasticsEurope). Plaster är således ett vanligt material i 
byggnader. I en genomsnittlig svensk bostad finns det från -70-talet och framåt ca 2,5 ton 
plastmaterial av varierande slag. Vad gäller återvinning av plast är det viktigt att rena 



materialströmmar används. När plast är blandat i olika materialfraktioner blir återvinning 
genom nedsmältning dyrt och komplicerat (Johansson et al. 2017 ss. 19–21).  
 
Plast kan återvinnas på flera olika sätt, och de sätten de brukar utföras på  är mekanisk 
återvinning, kemisk återvinning och förbränning med energiåtervinning. Av dessa är 
mekanisk återvinning den allra vanligaste som används i störst utsträckning (Ragaert et al. 
2017). Förbränning med energiåtervinning  är mycket mindre önskvärd sett från en 
miljömässig ståndpunkt, då energiinnehållet av plast är mycket mindre jämfört med olja, 
respektive 42,6 MJ/l och 443,5 MJ/kg (Ajay et al. 2009). 
 

Mekanisk återvinning av plast 
Mekanisk återvinning kan delas upp i 5 olika steg, som kan ske olika antal gånger eller ingen 
gång alls under sekvensen som följer att omvandla avfall till nytt råmaterial. 
 
Tabell 1.  Visar de olika stegen som sker vid mekanisk återvinning av plast. Data är taget 
från  
(Ragaert et al. 2017) 

Separering och 
sortering 

Balning Tvättning Slipning Blandning och 
pelletering 

Sker baserat på 
form, densitet, 
storlek, färg eller 
kemisk 
komposition 
 

Om plasten inte 
blir processad 
där den blir 
sorterad, görs de 
till balar emellan 
för 
transportations- 
syften 
 

Borttagandet 
av olika typer 
av 
kontaminering 
 

Minskar 
storleken av 
produkterna till 
små plastflingor 

Valfri reprocessering 
av flingorna till små 
granulat, som är 
enklare att använda 
som konverterare 
istället för flingorna 

 
Fördelarna med mekanisk återvinning är att det är en process som sparar mycket energi 
jämfört med om samma mängd plast skulle tillverkas nytt. För att kunna använda mekanisk 
återvinning är det viktigt att kunna känna till specifikationerna för materialen man använder. 
Materialen som förekommer i en omgång kan vara mer eller mindre nedbrutna, blandade med 
andra saker eller förorenade av den miljö de kommer från (Johansson et al. 2017). Dock kan 
detta inte göras hur många gånger som helst. Studier från forskare visar att det endast går 
mellan 2-3 gånger innan kvaliteten försämrats till den grad att den inte går att återanvända (7 
Things You Didn’t Know About Plastic (and Recycling) 2018).  
 
 



Kemisk återvinning av plast 
Kemisk återvinning består av en rad processer där man hettar upp plasten för att bryta ner de 
sammansatta polymererna till monomerer, eller andra kemikalier som fanns i plasten från 
början för att kunna återanvända de igen. Metoder för kemisk återvinning öppnar nya vägar 
för att använda avfall som en källa för att generera rena förädlingsprodukter för olika 
industriella och kommersiella tillämpningar.  Dock är kemiskt återvunna polymerer är dyrare 
än det nytt jungfruliga  material på grund av kapitalinvesteringarna och omfattningen av 
verksamheten (Ragaert et al. 2017 s. 41). 
 
Ett exempel på  kemisk återvinning av plast är Vinyloop-processen. Vinyloop är en 
lösningsbaserad återvinningsteknologi som separerar PVC från andra material såsom gummi 
,andra plaster, och textilier genom att använda selektiv upplösning och filtrering.  Det 
återanvända PVC-compoundet blir till en ren PVC polymer som senare kan användas till till 
exempel skosulor, mattor och slangar, . PVC står för polyvinylklorid, vilken är en vanlig, 
stark, lätt plast som används inom byggnadsbranschen (Fråne et al. 2019 s. 35). 
 

Utmaningar med återvinning av plast 
Den största delen plastmaterial som återfinns i byggnader kommer från golvmaterial, där 
största andelen är PVC-mattor. För att kunna återvinna dessa krävs återigen en noggrann 
eftersortering för att få fram rena strömmar av material från byggena. Dock är det ingen lätt 
uppgift, då golven ofta ligger kvar till sist efter innerväggar och ytskikt har rivs. Det medför 
att golven blir smutsiga, och spikar, byggdamm och annat ligger ovanför dessa. Sådana typer 
av kontaminationer kan försämra återvinningsmöjligheterna vad gäller PVC-mattor. En 
möjlighet är då att riva golv och mattor först, för att säkerställa rena materialströmmar. För 
att kunna applicera Vinyloop-processen krävs inte helt rena biprodukter, dock blir kostnaden 
mindre och processen förbättras avsevärt (Johansson et al. 2017). 

Planglas 

Ett annat material som ofta återfinns i byggnader är planglas, som innefattar fönster och 
fasadglas. Ofta är dessa inte rena material, utan sitter ihop med trä stål eller diverse 
aluminiumprofiler som i sin tur kan innehålla diverse spacermaterial i isolerglasenheter. Vad 
gäller återvinning av glas finns det bland annat ett företag på den svenska marknaden som tar 
hand om alla sorters planglas förutom spegelglas (Johansson et al. 2017 ss. 35–37). 

 



Återvinning av planglas  
Själva återvinningsprocessen går till på så sätt att de olika glastyperna grovsorteras för att 
sedan krossa dessa till bitar under storleken 5 mm. Denna råvara används sedan till råvara vid 
glastillverkning. För att kunna återvinna glaset är det viktigt att renhetsgraden av materialet är 
högt. Laminat som bortsorteras vid återvinningen kan även användas som mjukgörare till 
diverse plastprodukter, till exempel kofångare i bilar. Det är billigare att lämna glas till 
återvinning. Swede Glass United, ett glasåtervinningsföretag tar endast 800 kr per ton 
planglas, medans kostnaderna för att lämna planglas på deponi är ca 1000 kr per ton 
(Johansson et al. 2017 ss. 35–37). 

Betong 

Betong är ett av de allra vanligaste byggnadsmaterialen som används, och består av tre 
komponenter: ballast, cement och vatten. Det finns i många delar av en byggnad, såsom i 
grundplattan, ytterväggarna, innerväggarna, och innertaket (Johansson et al. 2017 s. 39). Som 
tidigare konstaterat är Construction och Demolition waste (CDW) en av de största fasta 
avfallströmmarna i världen. Den störst delen av denna är just EOL concrete (end-of-life). Att 
återvinna EOL betong tillbaka till byggnadssektorn, eller endast se till att det kommer till en 
användning med en hög effektivitet, skulle vara en otroligt viktig lösning för att kunna 
minimera C&D-waste (Hu et al. 2013).  

Återvinning av betong 
Som det ser ut i dagsläget används EOL betongkross mestadels till basmaterial för vägar. 
EOL står för end-of-life, dvs betong som har använts i tidigare byggnad och nu kommit till 
slutet av sin “användningsprocess”, om den bara skulle användas en gång. Det återvunna 
basmaterialet tillåter då relativt låg renhet, och upp till 50 % av betongmixen kan blandas 
med tegel och andra stenar. Det gör att kraven på sortering vid rivning sänks, och det blir 
lättare för företag att kunna använda det krossade materialet på ett hållbarare sätt.  
För att istället generera rent EOL-betong som kan användas till produktion av rena aggregat, 
krävs noggrannare isärtagning och rivning för att håll materialströmmen ren, då inblandning 
av tegel och andra steniga material inte är tillåtet. Den krossade rena EOL betongen skickas 
då till den så kallade WCP-processen (wet recycling process). I WCP-processen tvättas den 
grövsta bråkdelen av betongkrossen för att producera nya, rena betongaggregat. Dessa kan då 
användas i ny betongproduktion, och det som blev över efter reningsprocessen skickas till 
vägarbeten eller deponi i form av slam (Hu et al. 2013). 



 

Nya återvinningsprocesser av betong 
Istället för att använda sig av WCP-processen, har ett ny innovation gjorts av EU kallat för 
C2CA-processen. Här kan EOL-beting omvandlas till rena aggregat och fina kalcium-rika 
partiklar med hjälp av ADR-tekniken. ADR står för Advanced Dry Recovery, och är en 
billigare och mer energisparande metod. Förutom att producera rena betong aggregat som 
direkt kan användas inom ny betongproduktion, kommer även de kalciumrika partiklarna ut 
som nämndes ovan. Dessa kan användas till att substituera kalksten i klinkerproduktion. 
Denna metod nämns mer avsnittet om nya, innovativa tekniker (Hu et al. 2013 ss. 2–11).  

Trä 

Trä är en naturligt förekommande råvara som växer överallt omkring på vår jord. Det 
återfinns i nästan alla byggnadsdelar i en byggnad förutom vid grunden, då trä är biologiskt 
nedbrytbart. Beroende på vilken funktion träet fyller eller vilka krav som ställs på det så kan 
livslängden variera kraftigt, upp till tusentals år (Cavalli et al. 2016). Idag återvinns och 
återanvänds en liten del av trämaterialet från bygg- och rivnings-avfallet i Sverige. På grund 
av innehållandet av farliga kemikalier, samt tillgängligheten till jungfrulig råvara bränns det 
mesta av trämaterialet för energiåtervinning gällande värmeproduktion (Johansson et al. 2017 
ss. 45–47). 

Återvinning av trä 
På grund av de stora variationerna i träets mekaniska egenskaper hos gammalt och nytt träd, 
samt effekten av olika faktorer genom åren som kan påverka varaktigheten hos träet och hur 
mycket belastning det kan klara av, är återvinningsmöjligheterna och 
återanvädningsmöjöigheterna svåra. Det är svårt att få information om vad träet har för 
egenskaper helt enkelt. En studie av Cavalli med flera visar ändå att böjhållfastheten och 
böjstyvheten hos många trämaterial förblir oförändrad över tiden, eller minskar på ett icke 
signifikant sätt. Detta gäller även drag- och kompressionsstyrka.Dock kan inget av dessa 
resultat visa på att det är 100 % säkert att återanvända timmer i diverse byggnader. 
Framförallt trä som utsätts för stor belastning genom året och har blivit påverkade av väder 
ger en stor osäkerhet att kunna användas vidare. Dock bör materialet kunna användas i nya 
strukturer som inte har lika höga krav på belastning. Istället för att trä-material ska användas i 
ett rent bärande syfte i en byggnad kan det istället användas på andra ställen i ny byggnad, 
med annat syfte som inte ställer lika höga krav på mekanisk hållfasthet (Cavalli et al. 2016 ss. 
684–686). 



Gipsskivor 

Gipsskivor är ett av de vanligaste byggnadsmaterialen som används idag, och finns i flera 
delar av en byggnad. När en ny byggnad uppkommer blir det över en stor mängd rena, 
oanvända gipsskivor, ofta på grund av det uppstått spill vid kapning av skivorna, eller att det 
har beställt för mycket gipsskivor som inte används i byggnaden (Johansson et al. 2017). 

Återvinning av gipsskivor 

För att återvinna gips krävs det att det är rent. Gipsen mals då ner, och pappkartongen 
runtomkring separeras bort för att komma till användning på annat sätt. Gipset som 
framkommer efter återvinningen blandas sedan med nedmalen jungfrulig råvara i nya 
gipsskivor. En möjlighet finns även att mala ner och blanda gipsskivor med glasfiber, så 
länge inte glasfiber-fraktionen utgör en alltför stor del av den totala blandningen. Som alltid 
är det viktigt att gipsmaterialet är rent, då andra tillsatsmedel till materialet påverkar 
återvinningsprocessen. Gips kan även användas i andra områden än byggsektorn, då i form av 
jordförbättring, då det blandas med rötslam och sprids på åkrar (Johansson et al. 2017). Ett 
problem är att gipsskivor lätt går sönder vid transport, och då materialet inte är i sin rena form 
kommer det aningen deponeras eller förbrännas. Därför behöver sorteringen göras tidigt i 
rivningskedjan. Innan själva demolitionen av byggnaden tar plats, måste man då identifiera 
vart gipsskivorna finns, och extrahera dessa tidigt innan de blir för blandat med resten av 
byggmaterialet. Efter en analys av byggnadens innehåll kan då gips prioriteras, för att kunna 
behålla och återvinna så mycket som möjligt efter rivningsprocessen (Lin et al. 2020). 
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Sammanfattning 
Rapporten innehåller material till förstudien på temat “byggindustrins klimatpåverkan” och 
tar bland annat upp industrins koldioxidutsläpp och energiförbrukning. Dessutom beskrivs 
hur några vanliga byggmaterial bidrar till industrins miljöpåverkan. 

Byggindustrins klimatpåverkan 
 

Koldioxid och energi 
 
Varje år överskrids den planetära gränsen för bland annat utsläpp av koldioxid (Rockström et 
al. 2009). FNs klimatpanel IPCC rekommenderar att alla sektorers utsläpp bör minskas med 
75 % för att undvika okontrollerad klimatförändring (European Commission 2012). 
 
Hus och byggnationer bidrar till den negativa klimatpåverkan under hela deras livscykel. 
Först krävs energi för att framställa byggmaterialet, sedan för  diverse installation- 
konstruktion- och transportprocesser. Själva driften av husen kräver energi för bland annat 
uppvärmning och annat underhåll. När byggnadens liv är över, krävs energi för rivning och 
hantering av avfallet (de Klijn-Chevalerias & Javed 2017). Hus och byggnationer svarar 
således för 40 % av energianvändningen och 30 % av de antropogena växthusgasutsläppen i 
världen (Brejnrod et al. 2017).  Därav kommer cirka 5-10 % koldioxidutsläppen från 
byggsektorn, det vill säga själva byggnationsfasen i husets livscykel, vars största 
utsläppsfaktor är betongproduktion (European Commission 2012). Utöver växthusgaser 
släpper industrin ut en stor andel globalt sett av de komponenter som ger surt regn (Asif et 
al. 2007).  
 
Gällande energiåtgången går mellan 2-38 % av en byggnads totala energiförbrukning till 
konstruktionsfasen och produktion av byggnadsmaterialet. Mindre än 1 % av energin går i 
genomsnitt åt till rivning och hantering av avfallet (Zabalza Bribián et al. 2011). Ett mått på 
den energi som finns går åt för totala byggnadsfasen, alltså bland annat materialproduktion, 
transporter och konstruktion, är så kallad “embodied energy” (inbyggd energi). Enligt en 
studie beräknades den inbyggda energin till cirka 227 GJ för ett kedjehus med tre sovrum. 
Huset bestod främst av trä, glas, aluminium, betong och keramiska plattor (Asif et al. 2007). 
 
Varje kvadratmeter bruttogolvyta i ett standardhus har i snitt material vars framställning 
krävt energi motsvarande förbränning av 150 liter petroleum enligt en spansk studie. Vidare 
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visade studien att varje byggd kvadratmeter bruttogolvyta orsakar 0,5 ton koldioxidutsläpp 
och en energikonsumtion på drygt 5750 MJ vid materialframställningen. Utöver det 
tillkommer utsläpp från andra processer kring byggandet som transporter och installationer 
(Zabalza Bribián et al. 2011).  
 
Eftersom byggnationen av de flesta hus orsakar så pass stort klimatavtryck, överskrider de 
jordens bärförmåga per capita även om de har hållbar drift. Därmed kan de enligt vissa 
kriterier inte ses som hållbara så länge byggprocessen minskar sitt avtryck (Brejnrod et al. 
2017).  
 

Råmaterial och avfall 
 
Byggindustrin konsumerar uppskattningsvis 60 % av allt råmaterial som extraheras ur 
jordskorpan (Hossain & Poon 2018). I Europa grävs 4,8 ton mineral upp ur jordskorpan per 
person och år endast med syfte att producera betong (European Commission 2012). Vidare 
producerar sektorn 50 % av jordens totala avfall (Hossain & Poon 2018). I EU uppgår avfallet 
till 850 ton per år (Marinković 2013). 
 

Materialval 
 
De material som används i byggnationer har bedömts utgöra minst 50 % av den inbyggda 
energin i byggnader (Zabalza Bribián et al. 2011). Därför kan alltså byggnadens 
klimatpåverkan reduceras kraftigt om materialet väljs utifrån klimataspekten. Dessutom 
beror inbyggd energi bland annat på val av energikällor vid byggnationen och materialens 
tillverkningsprocess och varierar därför mellan olika platser i världen beroende på 
förutsättningar (de Klijn-Chevalerias & Javed 2017).  
 
Många av de material som idag används i byggen, däribland stål, aluminium, koppar, PVC 
och glas, bidrar till stor klimatbelastning. Detta eftersom det krävs mycket energi och 
råmaterial samt att produktionen innebär många processer. Dessutom transporteras de ofta 
långväga från produktionen av materialet till byggplatsen vilket ger långa transporter 
(Zabalza Bribián et al. 2011). Just transporten beräknades i en studie motsvara 88 % av 
materialets GWP (Global Warming Potential, det vill säga mängd koldioxid som släpps ut för 
att framställa en viktenhet av materialet).  7% av GWP kom från utrustningen och 5 % själva 
materialet (Sandanayake et al. 2018). 
 
För att kunna jämföra olika material med avseende på klimatavtryck, kan bland annat mängd 
vatten respektive mängd koldioxidutsläpp vid produktionen av materialet jämföras (se figur 
1) (Zabalza Bribián et al. 2011). 
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Figur 1. Miljöpåverkan i form av vattenåtgång och koldioxidutsläpp per kg byggmaterial för 
några vanliga material. Data hämtat från (Zabalza Bribián et al. 2011). 
  
Ett annat sätt att visualisera olika materials klimatavtryck gjordes i en studie där man tittade 
på klimatavtrycket, i form av energiåtgång och koldioxidutsläpp, för en genomsnittlig 
kvadratmeter bruttogolvyta i ett spanskt lägenhetshus. Beräkningar gjordes på hur stor 
andel av klimatavtrycket som kom från de olika materialen som i genomsnitt användes på 
varje kvadratmeter i huset (se figur 2) (Zabalza Bribián et al. 2011).   
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Figur 2. Relativt bidrag från olika material till energiåtgång och koldioxidutsläpp för 
produktion av 1 m2 genomsnittlig golvyta i ett vanligt spanskt lägenhetshus. Data hämtat 
från (Zabalza Bribián et al. 2011).  

 
Betong 
 
Varje år konsumeras kring 25 G ton betong i världen  och dess miljöpåverkan blir mycket stor 
på grund av de stora kvantiteter som produceras (Hossain & Poon 2018) (Scrivener & 
Kirkpatrick 2008). Produktionen innebär en stor förbrukning av naturresurser och energi, 
utsläpp av växthusgaser och stor avfallsproduktion (Marinković 2013). Dessutom leder den 
kemiskt komplexa produktionsprocessen till att ämnen som bland annat tungmetaller, 
organiska kolväten, svaveloxider, kväveoxider och alkaliskt restvatten släpps ut (Asif et al. 
2007).  
 
En av betongens beståndsdelar är aggregaten, vars förbrukning inom EU uppgår till 224 
miljoner ton varje år i byggindustrin. Den genomsnittliga sträckan för transport av naturliga 
aggregat till betong inom EU beräknades i en studie till 40 km. Det beräknades också att 
återvunna aggregat bara skulle behöva transporteras i genomsnitt 10-30 km. Om aggregaten 
skulle återanvändas, skulle alltså EU kunna minska sina växtgasutsläpp med 87,750 ton 
koldioxidekvivalenter enbart från de minskade transportsträckorna (Wałach et al. 2019). 
 
Trä 
 
Byggmaterial av trä har generellt lägre miljöpåverkan, speciellt de som kräver mindre 
behandling och bearbetning. Eftersom träden absorberar koldioxid under tillväxtfasen, kan 
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byggmaterialet ha en negativ koldioxidbalans. Ofta leder dock bearbetningen av träet samt 
det faktum att materialet inte återanvänds efter dess livstid till ett nettoutsläpp. Varje 
kubikmeter laminerat trä som inte förbränns då byggnaden rivs ger en nettoabsorption av 
582 kg koldioxid. Detta kan jämföras med att samma volym stål och förstärkt betong släpper 
ut ungefär 12 kg respektive 458 kg koldioxid (Zabalza Bribián et al. 2011). Vidare kan trä 
anses återvinningsbart eftersom det kan användas till mycket annat efter att husets livstid är 
över (Asif et al. 2007).  
 
Keramikplattor 
 
Keramikplattor har mycket stor klimatpåverkan associerade med produktionen eftersom 
ämnen som koldioxid, svaveldioxid, fluorföreningar och i vissa fall krom släpps ut (Asif et al. 
2007).  
 
Aluminium  
 
Aluminium kräver mycket energi vid produktionen. Dessutom släpps en rad föroreningar ut, 
däribland koldioxid, svaveldioxid, polyaromatiska kolväten och andra växthusgaser såsom 
perfluorkarboner och tetrafluorometan (Asif et al. 2007). Liksom för bauxit och koppar leder 
framställningen till att den naturliga materialtillgången töms, vilket gradvis ökar 
energiåtgången för att få råmaterialet ur jordskorpan. Denna miljöpåverkan kan minskas om 
sekundärt aluminium, stål och koppar används. I själva verket sparas utsläpp på 11,3 kg 
koldioxid för varje kg sekundärt aluminium som används istället för nyproducerat 
aluminium. För koppar är motsvarande siffra 1,7 kg och för stål 1,2 kg sparade 
koldioxidutsläpp. (Zabalza Bribián et al. 2011).  
 
Stål och järn 
 
Stål- och järnindustrin står globalt sett för ca 7 % av koldioxidutsläppen (Hossain & Poon 
2018). Av den totala årliga produktionen av stål och järn konsumerar konstruktionssektion 
16 %, vilket år 2002 motsvarade 20 MMT koldioxidekvivalenter (Lu et al. 2012).  
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Sammanfattning 
Rapporten är en del av den förstudie som tillhör projektet Urban Mining. Denna del syftar till 
att studera vilka forskningsstudier som är aktuella inom området återanvändning och 
återvinning av bygg- och rivningsavfall. Rapporten inleds med en beskrivning av vilka 
avgränsningar som har gjorts under arbetet. Därefter presenteras tre forskningsrapporter 
närmare med deras undersökningsområde och resultat. Sist författas en sammanfattning av 
ytterligare fem forskningsstudier som kan vara relevanta att undersöka mer om inom 
projektet Urban Mining.  
 

Förstudie - Ny forskning inom Urban 
Mining 

Introduktion 
Det finns ett mycket stort antal studier publicerade under de senaste sex åren som undersöker 
vilka utmaningar det finns för att kunna öka återanvändningen och återvinningen av bygg- 
och rivningsavfall och hur dessa utmaningar kan överkommas. Många studier belyser att det 
behövs mer utvecklade logistiska metoder och nätverk för att öka återanvändning- och 
återvinningsgraden inom byggbranschen (Ghaffar et al. 2020; Pan et al. 2020). Andra 
undersöker hur egenskaperna hos materialet påverkas av att använda återvunna delar (Lotfi et 
al. 2015; Geraldo et al. 2017; Seco et al. 2018; Cha et al. 2020) och vissa utvecklar nya 
tekniker (Lotfi et al. 2014; Jayasinghe et al. 2016; dos Reis et al. 2020). Vilka 
forskningsstudier som är relevanta för denna studie är svårt att bestämma i ett så här tidigt 
skede av undersökningen. En sådan avgränsning görs lämpligast när det är bestämt vilka 
byggmaterial som ska studeras, om avfall från såväl nybyggen som rivning ska undersökas 
och en metod för att bedöma hållbarheten hos en teknik har utvecklats. Ett urval av studier 
som gjorts inom detta område presenteras närmare nedan och sist presenteras kortfattat fem 
andra studier som kan vara relevanta att läsa mer om. 
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Metod och avgränsningar 
Källor i denna litteraturstudie är hittade i Universitetsbibliotekets egen databas samt i Scopus. 
Samtliga studier som använts har publicerats under de senaste 6 åren, alltså från 2014 och 
framåt eftersom det ansågs kunna räknas som ny forskning utan ytterligare efterforskningar. 
Det mest centrala i forskningsstudierna ansågs återfinnas under Abstracts och Conclusions. 
Eftersom denna förstudie syftar till att endast ge en bakgrund till vårt område ansågs det 
lämpligt att referera material från främst Abstracts och Conclusions.  

En enkätstudie från Storbritanniens bygg- och 
avfallsindustri 
En studie från Storbritannien samlade svar från relevanta intressenter inom bygg- och 
avfallsindustrin om vad de ansåg var de främsta svårigheterna för att utveckla och utöka det 
cirkulära tänkandet och ha en ökad återanvändning- och återvinningsgrad i byggbranschen. 
De svarade även på frågan om vad de ansåg vara de främsta åtgärderna för att att öka det 
cirkulära tänkandet (Ghaffar et al. 2020).  
 
Studien visade att intressenterna ansåg att lagstiftning borde förtydligas inom återvinning av 
byggmaterial och fokusera på smarta sätt att demontera byggnader och sätt att optimera 
kostnadseffektiva processer. Då skulle det skapas förutsättningar för en rättvis konkurrens 
mellan intressenter vilket gynnar till investeringar i innovativa metoder för resursåtervinning, 
menade de tillfrågade. Intressenterna efterfrågade även mer omfattande och effektiva 
samarbeten mellan forskare, politiker och företagare för att kunna förbättra cirkulariteten av 
bygg- och rivningsavfall (Ghaffar et al. 2020).  
 
Enkätundersökningen visade även att graden av återanvändningen av komponenter kunde 
förbättras om nya metoder för rivning och selektiv demontering implementerades. 44% av 
intressenterna som var med i undersökningen svarade att det främst var förbättringar av de 
metoder som används på rivningsplatsen som måste utvecklas för att öka återvinningsgraden. 
Samtliga intressenter menade även att de tekniker och metoder som främjar ett cirkulärt 
system av produktion och avfall inte fick tillräckligt med uppmuntran idag. Därmed krävdes 
en mer målinriktad spridning av information för att öka medvetenheten hos allmänheten och 
byggbranschen. Av intressenterna svarade 41% av deltagarna att logistik var det största 
hindret mot återvinning av bygg- och rivningsavfall. För att i praktiken kunna utöka 
återvinning behövdes mer digitalisering och mer avancerade maskiner med innovativ teknik 
som t.ex. artificiell intelligens menade studien (Ghaffar et al. 2020). 
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C2CA - en relativt ny återvinningsteknik och 
slutproduktens hållfasthet 
Genom ett EU-finansierat projekt med start i januari 2011 och vid namn Concrete to Cement 
and Aggregate (C2CA) utvecklades en ny återvinningsteknik för att återvinna stora volymer 
betong till små aggregat och cement eller även kallat betongkross. Den nya tekniken syftade 
till att vara kostnadseffektiv, att ha låg klimatpåverkan och den skulle gå att genomföra på 
rivningsplatsen (Lotfi et al. 2014).  
 
Tekniken som beskrivs i studien följs av ett antal steg som först gick ut på att mekaniskt 
sortera aggregaten efter storlek från den fuktiga cementblandningen. De största aggregaten 
sorterades ut och krossades och den övriga blandningen maldes under flera minuter i en kvarn 
med en mindre diameter. Därefter användes Advanced Dry Recovery (ADR),  en relativt ny 
lågkostnads- klassifikationsteknologi som separerar de grövre och de finare partiklarna, renar 
de och tar bort en del föroreningar. Slutprodukten av ADR blir således en grov aggregerad 
produkt och en finare fraktion med cementlim (Lotfi et al. 2014), (även kallat cementpasta 
bestående av cement och vatten (betong - Uppslagsverk - NE.se) samt mindre föroreningar 
som trä och plast. Slutligen avslutades processen med en kvalitetskontroll genom sensorer 
(Lotfi et al. 2014).  
 
I en följdstudie publicerad år 2015, genomfördes ett antal tester för att undersöka 
egenskaperna på det återvunna betongkrosset som genererades av C2CA-tekniken. Studien 
jämförde hållfastheten av betong som innehöll 0%, 20%, 50% and 100% av återvunnet 
betongkross. De huvudsakliga resultatet av studien var att användningen av återvunnet 
betongkross som substitut för nyproducerat kunde resultera i att porositeten av betongen 
ökade och att hållfastheten därmed sjönk. Det konstaterades även att valet av cement och 
mängden vatten i cementblandningen troligen hade en mer avgörande roll för hur hållfast den 
återvunna betongen blev. Med en lägre vattenhalt och genom användning av superplasticider 
blev egenskaperna av den återvunna betongen bättre. Författarna till studien konstaterar att 
användning av återvunnet betongkross var en lämplig ersättning jämfört med nyproducerade 
aggregat till många konkreta och strukturella applikationer. Om graden av återvunnen 
betongkross översteg 50% (vilket motsvarar 500 kg av återvunnet betongkross per 
kubikmeter av nyproducerad betong) bör applikationerna begränsas till mildare 
exponeringsförhållanden. Avslutningsvis konstateras även behovet av vidare studier för att 
utveckla återvinningstekniken C2CA ytterligare (Lotfi et al. 2015). 

Återanvändning av betongslam till gödningsmedel 
Betongslam är ett mycket vanligt byggavfall i hela världen. Eftersom betongslam är rikt på 
kalcium och metalloxider, som är effektiva komponenter för upptag av fosfat, kan det vara ett 
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lovande material för att skapa ett billig fosfat-adsorbent (dos Reis et al. 2020). I en studie 
publicerad år 2020 undersökte en forskningsgrupp för första gången hur 
karbonatiseringsprocessen av betong påverkade dessa absorberande egenskaper och vilken 
inverkan processen kunde ha på avlägsnandet av fosfatjoner i vattenhaltig medium. Vidare 
studerades vilka potential det finns för att använda fosfatbelastat betongadsorbent som 
gödselmedel (dos Reis et al. 2020).  
 
Karbonatisering är en process som innebär att kalciumhydroxid i betong reagerar med 
koldioxid i luften och bildar kalciumkarbonat (Karbonatisering - Svensk Betong). Resultatet 
från studien av dos Reis et al. (2020) visade att mer kalcium frigjordes i icke karbonatiserad 
betong än i karbonatiserad, vilket resulterade i en effektivare absorptionsförmåga av fosfat. 
Vidare beskrev undersökningen att såväl karbonatiserad som icke karbonatiserad betong 
visade sig vara en ekonomisk och effektiv adsorbent av fosfat. Idag används ofta kemisk 
utfällning, jonbytarhartser (hartser är en benämning på vissa högmolekylära organiska ämnen 
(hartser - Uppslagsverk - NE.se)) eller biologiskt aktiverat slam som metoder för att samla 
upp fosfat ur vattenlösningar. Dessa metoder ger effektiva resultat men har höga kostnader 
och kan vara svåra att implementera (dos Reis et al. 2020).  
 
Eftersom betong består av naturliga och miljövänliga material samt innehåller många 
essentiella makro- och mikronäringsämnen för växter, passar det även som gödselmedel eller 
som annat jordförbättrande medel. Studien visade att minst 36% av den absorberande 
fosfaten var tillgänglig för växter och det potentiella användningsområdet av 
icke-karbonatiserad betong som gödselmedel kunde därmed framhävas. Studien gjorde även 
en miljöanalys och underströk att betongadsorbenten inte släppte ut mer tungmetaller än vad 
som var tillåtet av the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) för 
bevattningsvatten. Författarna underströk dock behovet av ytterligare forskning om växternas 
upptag och påverkan av betongslammet och den eventuella rörligheten av tungmetaller i jord 
(dos Reis et al. 2020).  

Sammanfattning av andra studier som kan bli relevanta 
Designing recycling networks for construction and demolition waste based on reserve 
logistics research field.  
För att kunna öka graden av återvinning av bygg- och rivningsavfall krävs mer utvecklade 
nätverk för återvinning menar författarna av studien. Denna studie syftade till att utveckla en 
modell för planering och nätverksdesign inför bygg- och rivningsförvaltning genom att 
använda omvänd logistikforskning (Pan et al. 2020). 
 
Load bearing properties of composite masonry constructed with recycled building demolition 
waste and cement stabilized rammed earth. 
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Studien utvecklade ett nytt byggmaterial av rivningsdelar från hus blandat med jord och 
cement. Det återvunna byggmaterialets egenskaper visade sig vara tillfredsställande att 
använda i murapplikationer till en- och tvåvåningshus (Jayasinghe et al. 2016).  
 
Sustainable unfired bricks manufacturing from construction and demolition wastes.  
Studien genomförde en experimentell utredning där rester av betong och keramik används för 
att att delvis ersätta lerjord i produktionen av obrända tegelstenar. Tegelstenarna utsattes 
sedan för tester för att undersöka hållfastheten, adsorptionen av vatten samt deras förmåga att 
motstå frysning. Även miljöpåverkan av tegelstenarna undersöktes genom en livscykelanalys. 
Resultatet visade att upp till 50% av leran kunde ersättas av betong och upp till 30% av leran 
kunde ersättas av keramik. Tegelstenar av både betong och keramik visade sig ha lägre 
hållfasthet (Seco et al. 2018).  
 
Gypsum plaster waste recycling: A potential environmental and industrial solution. 
I denna studie undersöktes hur egenskaperna av gipsmurbruk (gypsum plaster) påverkas vid 
återvinning och hur många gånger det kan återvinnas utan att egenskaperna förändras. 
Resultatet visade att det återvunna gipsmurbruket hade en god mekanisk prestanda och har 
således har en stor potential att bli en industriell lösning och kan bidra med att producera mer 
miljövänliga återanvändningsbara produkter (Geraldo et al. 2017).  
 
Evaluating recycling potential of demolition waste considering building structure types: A 
study in South Korea. 
Studien undersökte drygt 1000 rivningsklara bostadshus i Sydkorea och delade upp rivningen 
i ett antal steg, demolering, insamling och sortering, transport och avfallshantering. Studien 
använde metoder för att beräkna koldioxidutsläpp för vardera steg, det ekonomiska värdet av 
de olika rivningsavfallen samt miljöpåverkan utifrån förutsättningarna i Sydkorea. Med 
avseende på byggnadskonstruktioner visade sig träkonstruktioner ha högst 
återvinningspotential. Med avseende på mindre rivningsavfall visade sig plast ha högst 
återvinningspotential. Material som plast och glas ansågs ha högre möjlighet att förbättra sin 
återvinningspotential än timmer och metall. Studien underströk att metoden kan användas i 
andra länder än Sydkorea (Cha et al. 2020).  
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Sammanfattning 
Rapporten innehåller en mer detaljerad beskrivning av arbetets metod. 
 

 
Problem/Uppgift 
Projektet syftar till att svara på nedanstående frågeställningar inom området: 

 
Nutida möjligheter: 
❖ Hur mycket återvinns/återanvänds av byggmaterial idag generellt i Sverige? 
Metoden ska i första hand vara en litteraturstudie, som ska baseras på publicerade 
peer-reviewed arbeten. Om tillräcklig information inte går att hitta i publicerade studier, får 
intervjuer med sakkunniga användas för att besvara frågan. Relevanta personer att fråga kan 
exempelvis vara anställda på SKANSKA eller Max Björkman. 

 
❖ Vad består de fem utvalda byggnaderna i Främre boländerna huvudsakligen av för 

material? Av dessa, vilka återvinnings-/återanvändningsmetoder används idag? 
För att svara på denna fråga kommer troligtvis hjälp av kunniga behövas. Om bygglov ej kan 
fås, ska metoden vara att rådfråga till exempel byggherrar och utbildare på 
byggingenjörsprogrammet vad byggnaderna kan bestå av. Dels vilka material men också 
vilka mängder av respektive material. Om ritningar eller liknande fås, kan detta tänkas 
användas, men också egna bilder tagna av byggnaden för att få en överblick. Ägare till de 
olika fastigheterna kan tänkas användas för att även där få en inblick i materialen i huset, men 
också storleken så att mängden av varje material kan styrka ett antagande. En mindre 
litteraturstudie kan även tänkas göra, för att få fram data över till exempel hur mycket betong 
ett hus i snitt innehåller (per kvadratmeter osv.). Med detta som underlag, kommer sedan fem 
material att väljas ut, som kan tänkas vara särskilt intressanta att redovisa om. Denna fråga 
kommer att bygga vidare på delar från förstudien.  

 
❖ Finns det hållbarare lösningar att återanvända/återvinna mer byggmaterial i Främre 

Boländerna? Vad krävs för att det ska användas i praktiken, och vilka utmaningar/problem 
kan man tänkas stöta på? 
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För att svara på den första delfrågan ska en hållbarhetsmodell utvecklas. Som ett första steg 
ska vi välja ett antal kriterier som man kan bedöma hållbarheten utifrån. Därefter ska vi 
bygga upp modellen med ett antal beräkningar där vi t.ex. tittar på utsläppsmängder, 
energianvändning, ekonomiska kostnader m.m. och gör jämförelser. Möjliga jämförelser är 
mellan återvinning av olika material, olika återvinningssätt, eller olika andel av 
återvinningsgrad. Resultatet från hållbarhetsmodellen ska visualiseras i ett flödesschema. Om 
det framkommer av modellen att det finns förbättringspotential ska vi om det är möjligt 
föreslå nya lösningar som ökar hållbarheten utifrån litteraturstudie och intervjuer. För att 
besvara den andra delfrågan ska vi använda oss av en litteraturstudie samt ställa frågor till 
relevanta aktörer, t.ex. stora byggföretag i Sverige (Skanska, NCC), 
återvinning/återbruksföretag (Ragn-Sells) och personer som jobbat med liknande frågor förut 
(Max, Robin). Förstudien har genom litteraturstudie hittills visat att några av de utmaningar 
och förbättringsmöjligheter som finns idag är on-site förändringar (t.ex börja mäta det som 
slängs/återvinns i större grad), managementlösningar, lagstiftning (t.ex krav på tester som 
måste genomföras för att det återvunna materialet ska godkännas), vem som ska vara 
ansvarig för återvinningen på byggplatsen m.m. 

 
❖ Vilket material av de utvalda bör prioriteras att återvinna/återanvända utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv i Främre Boländerna? 
Materialen/metoderna jämförs och analyseras med den framtagna hållbarhetsmodellen.  
 
❖ Förslag på omformulerad frågeställning: Vilka åtgärder kan Uppsala kommun vidta för att 

öka återvinningen/återanvändningen? 
 
Dels nya återvinningsmetoder från andra frågor som kan tillämpas i Uppsala samt en mindre 
litteraturstudie kring administrativa eller management lösningar som kan tillämpas i 
idealfallet, det vill säga när obegränsade resurser finns. Det kan t.ex. handla om vilka nya 
återvinningsmetoder som kan införas, om användning av miljöcertifiering av fastigheter 
(införa nya/uppdatera de gamla) kan vara en metod, eller om användning av tävlingar för att 
få en motivation för byggföretagen att satsa på återvinning kan vara ett sätt att öka 
återvinningen. 
 
(((Ha med målet med 70% återvinning, Agenda 2020. Detta kan finnas i bakgrund, 
tillsammans med översiktligt vilka återvinningsmöjligheter som finns i området, typ vilka 
återvinningsstationer som finns i Uppland.))) 
 
 
Framtida möjligheter: 
❖ Vilka nya mer hållbara tekniker/innovationer kan komma att bli användbara i framtiden 

vid återvinning/återanvändning gällande de utvalda materialen i fokus?  
Frågan besvaras med en litteraturstudie. Litteraturstudien ska ha följande avgränsningar för 
att bäst kunna besvara frågeställningen: 



■ Studierna får vara från år 2000 (detta årtal kan komma att ändras vid behov) och 
framåt för att räknas som nya och relevanta. 

■ Studierna ska diskutera metoder att återvinna de fem valda materialen från tidigare 
frågeställning. 

■ Studierna ska antingen föreslå nya tekniska lösningar på återvinning eller 
certifieringar som kommunen kan införa. Innovationerna ska kunna fungera i Uppsala 
utan exempelvis orimliga transportsträckor.  

■ “Mer hållbara tekniker” kan antingen syfta till hur hög grad som kan återvinnas eller 
hur hållbar tekniken i sig är. 

  
❖ Vilka material kan vara bra att bygga framtida hus med för att kunna 

återanvända/återvinna det materialet i Sverige/Uppsala? 
En litteraturstudie kommer användas för att besvara denna fråga, men svaret kommer även 
baseras på våra egna slutsatser från andra frågeställningar. En viss del kan även beakta hur 
materialet ska användas för att öka återvinning/återanvändning, men detta i väldigt generella 
aspekter.  
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Så det vi behöver veta för varje material är: 
 
 

Kriterier  Enhet  Nyproduktion 
(tillverkning+transport?) 

Återvinning 
(transport?) 

GWP(CO2 utsläpp)  kg.Eq.CO2/m2(m3)  x  x 

Kostnader  SEK  x  x 

Resurs  Enhetslös 0-1   x   

Energiåtgång  kWh/m2(m3)  x  x 

Effektivitet 
återvinning 

%    x 

Avfall  kg/m2(m3)  x   

Vattenåtgång  l/m2(m3)  x  x 

 
 
Om transport är bang, kan vi ha det som ett kriterium istället o få en översiktlig siffra istället 
 
Normera värden: För att få en tydligare överblick vid visualisering och kanske vid 
användning av flödesschema kommer vi normera värdena, ta det lägsta inom kriteriet som 0 
och högsta som 1, och sen får resten av talen normerade värden inom det intervallet.  
 
För att visualisera det mest hållbara materialet bör det hållbaraste materialet få “störst pil” 
Alltså bör värdena normeras, sedan tas 1-det normerade värdet för att få ett tal som 
beskriver något positivt - hållbarheten. ( Alltså blir det minst hållbara materialet den stapel 
med minst värde)  
 



När vi väl har data på materialet, kan vi se på byggnaderna och därefter ge förslag och visa 
på hur mycket av materialet som bör återvinnas. Kan vara att de kanske bara blir tegel och 
betong pga den stora mängden material, bör därför kanske satsa på det. 
 
 
 
Kriterier: 
 
Global warming potential (produktion av materialet, transport, förnyelseprocess) 
 
Eller tillverkningsfas(tillverka + skicka ut till bygge),underhållningsfas, användningsfas 
 
Kostnader (produktion av materialet, återvinning) 
 
Investeringskostnad, återvinningskostnad 
 
Resurs (förnyelsebar, ändlig) ger någon siffra från 1 till 10 
 
Alternativt energiåtgång vid produktion och underhållning och återvinning 
 
Effektivitet av återvinning (i procent) 
 
Waste (farligt, icke-farligt avfall) 
 
Vattenåtgång vid produktion, underhållning,  
 
Så det vi behöver veta för varje material är: 
 
 
 
 



 
 

Kommer från bibolotekets söktjänst, heter A model for the 

sustainable selection of building 

envelope assemblies 

 
 
(Huedo Dorda et al. 2016) 
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Sammanfattning 
 
Värdering av tegel utifrån den framtagna hållbarhetsmodellen. 

Hållbarhetsmodell: tegel 
Renskriven tabell: 

Kriterier  Enhet  Nyproduktion  Återanvändning 

GWP(CO2 utsläpp)  kg.Eq.CO2/m3  462,055 (hela LCA)  
 
375,1  
 
409,2 (bästa källan utan 
transport) 

<0,231 (hela LCA) 
 
<0,188 
 
<0,2045 

Kostnader  SEK/m3  931,7-1086,96 kr/m3 
(konsumentpris)  
 
15 444,8 (interna 
produktionskostnader), 
46234,5  (inklusive 
utsläpp) 

1242 kr/m3 
(konsumentpris) 
 
kostnad för att 
rengöra mur är 
544,18 kr/m3 

Resurs  Enhetslös 0-1   1 
 

 

Energiåtgång  kWh/m3  1686,9 (hela LCA) 
 
1155,610 

 
 
23,63   
 

Effektivitet 
återvinning 

%    Beror på rivningen 
men hög andel 

Avfall  kg/m2(m3)  4,75354   



Vattenåtgång   
l/m2(m3) 

 
3224 

0 

 
 
 
Kladd: 

Kriterier  Enhet  Nyproduktion 
tillverkning+transport? 

Återanvändning 

GWP(CO2 utsläpp)  kg.Eq.CO2/kg  0,271  
 
0,220kg/kg= 
196 kg/m3 
 
 0,240kg/kg= 
214,1056kg/m3 

 
<0,05 % av 
nyproduktion dvs 
<0,10705 kg/m3 

Kostnader  SEK/st  6-7kr/st 
=931,677-1086,956522 
kr/m3 
 
927 dollar per ton 
(interna kostnader), 
2775 (totalt) 

8 kr för återanvänt 
tegel=1242 kr/m3, 
kostnad för att 
rengöra 1 kvm mur 
är 73:60 kr, dvs 
73:60 för 21  
tegelstenar alltså 
73:60/21=3,50476 kr 
per tegelsten= 
544,18 kr/m3 

Resurs  Enhetslös 0-1   Produceras i Sverige 
främst av glacialleror 
(tegel - Uppslagsverk - 
NE.se) 
 

 

Energiåtgång  MJ-eq/kg 
kWh/ton 

3,562 
39981,92 kWh+2841,3 
kWh transport=  
143,9 GJ+10,22 GJ 
2,44 MJ/kg= 
0.67777777778 kWh/kg= 
604,65124 kWh/m3 

0,16 % av 
nyproduktion 
49,9 MJ/ton  
 

Effektivitet 
återvinning 

%    Beror på rivningen 
men hög andel 

Avfall  kg/kg 
kg/m2(m3) 

0,002788   

Vattenåtgång  l/kg 
l/m2(m3) 

1,890  0 



 
Tegels densitet: 1675 - 1735 kg/m3 (använder snittet=1705 kg/m3) (Murtegel) 
Samtliga källor som använts för att bedöma hållbarheten hos nyproducerat och återanvänt 
tegel är skrivna för förhållanden inom europa. Mängd avfall vid nyproduktion togs från en 
studie baserad på tillverkning i Grekland. Ingen av källorna har räknat med eventuell 
transport som är del i nyproduktions- eller återanvändningsprocessen. 
 
GWP för nyproduktion samt energiåtgång för nyproduktion respektive återbruk togs från en 
studie där aspekterna transport och arbetstid vid montering inte togs i beaktning. Studien är 
gjord på fasadtegel i Sverige (Fagraeus Lundström 2011). Kostnad för nyproduktion och 
återanvändning, samt GWP för återbruk togs från en annan svensk studie där transport inte 
heller togs med i beräkningarna (Klang et al. 2003). Uppgifterna om vattenptgång vid 
återbruk och effektivitet vid återbruk erhålls från en sakkunnig i branchen (Klint 2020). 
Energiåtgång vid återanvändning togs från ett informationsblad hos ett återbruksföretag, 
som inte heller räknat med eventuella transporter (Vedel Hjuler 2017). Energiåtgång och 
avfall vis nyproduktion hämtades från en grekisk studie som baserats på en tegelfabrik i 
Grekland (Koroneos & Dompros 2007). Slutiligen hämtades informationen om vattenåtgång 
vid nyproduktion ifrån en studie som tagit hänssyn till teglets hela livscykel, det vill säga 
inklusive transporter och avfallshantering (dock ej återbruk utan deponi) (Zabalza Bribián et 
al. 2011). 
 
(Fagraeus Lundström 2011): Sverige, ej med transport 
(Zabalza Bribián et al. 2011) : Europa, tar med transport och avfallshantering 
(Koroneos & Dompros 2007): Grekland, en tegelsten har dimensionerna 17x14x28 cm och 
väger 5.945 kg. Utan transport. 
Volym för 1 tegelsten är alltså 6,44*10^-3 kubikmeter. 1 kubikmeter väger alltså 5,945 
kg/6,44*10^-3= 892.1068427 kg=0,8921068427 ton.  Antal tegelstenar per 
m3=1/(6,44*10^-3)=155,27 st. 1 kvm mur motsvarar 1/(0,17*0,28)=21,008 st tegelstenar 
(Klang et al. 2003): sverige, utan transport 
(Klint 2020)Mats klint, affärsområdeschef brukspecialisten tegel 
(Vedel Hjuler 2017): företag i norden, utan transport 
(Özkan et al. 2016) Life Cycle Assessment and Life Cycle Cost Analysis of Magnesia Spinel Brick 
Production 
Fagraeus Lundström, Y. (2011). En livscykelanalys av två traditionella fasadmaterial - trä 

och tegel. Umeå. Tillgänglig: 
http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/sa_styrs_boverket/Regerings
uppdrag 2010/ 

Klang, A., Vikman, P.Å. & Brattebø, H. (2003). Sustainable management of demolition waste 
- An integrated model for the evaluation of environmental, economic and social 
aspects. Resources, Conservation and Recycling, vol. 38 (4), ss. 317–334 Elsevier. 

Klint, M. (2020). Återbruk av tegel. [2020-05-04] 
Koroneos, C. & Dompros, A. (2007). Environmental assessment of brick production in 

Greece. Building and Environment, vol. 42 (5), ss. 2114–2123 
Murtegel. Tillgänglig: https://www.randerstegl.se/se/tegel/andra-tegeltyper/murtegel 

[2020-05-08] 
tegel - Uppslagsverk - NE.se. Tillgänglig: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tegel [2020-05-08] 
Vedel Hjuler, S. (2017). VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 



14025 OG EN 15804. epddanmark. Tillgänglig: 
http://gamlemursten.dk/media/1589/final-epd_md-16007-da.pdf [2020-05-05] 

Zabalza Bribián, I., Valero Capilla, A. & Aranda Usón, A. (2011). Life cycle assessment of 
building materials: Comparative analysis of energy and environmental impacts and 
evaluation of the eco-efficiency improvement potential. Building and Environment, 
vol. 46 (5), ss. 1133–1140. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2010.12.002 

Özkan, A., Günkaya, Z., Tok, G., Karacasulu, L., Metesoy, M., Banar, M. & Kara, A. (2016). 
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Trä är ett vanligt byggmaterial i Sverige och anses vara en hållbar, förnyelsebar resurs. 
(https://www.traguiden.se/om-tra/miljo/)  
Värdena i tabellen är tagna från olika källor med olika avgränsningar vilket gör att det finns 
en felmarignal för jämförelsen. Gran verkar vara det vanligaste byggnadsmaterialet som 
används, med en densitet på 460 kg/m3 vilket har används för beräkningar från kg till m3. 
https://www.skogssverige.se/node/38663 
 
Nyproduktion av trämaterial från en studie gjord i sverige 
(http://www.moodle2.tfe.umu.se/pluginfile.php/65818/mod_resource/content/2/Inlaemning
_uppgift_tre_HUT-YLVA.pdf?fbclid=IwAR1H83K3XHUrGYwf4plTxWLHNjpQrQgBfbjdC6x7
V9pMLme8IU32c2tDro4) visade att tillverkningsprocessen av trä till byggen bidrog till 18 
kg.Eq.CO2/m3 GWP och med en energiåtgång på 453.6 kWh/m3. 
 Transport av materialet bidrog till 430,5 kg Co2 i genomsnitt. Studien visade även att trä en 
resurs med god tillgång. Vattenåtgången vid nyproduktion visar sig enligt en Spansk studie 
vara 2350.6 l/m3(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360132310003549) 
Det avfall som produceras från sågverken i sverige är i genomsnitt 1.57 kg/m3 sågad vara 
och är främst träflisor och spån. 
(https://www.traguiden.se/om-tra/miljo/miljodeklarationer-och-markning/miljodeklaratio
ner-och-markning/miljoprofil-for-sagad-vara/). 
 
Den återvinning av trä som sker i Sverige är till 93% energiutvinning, då materialet används 
som biobränsle, en studie från 2010. 
(http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1299070/FULLTEXT01.pdf)  
Enligt en studie om Nordiska länders återvinning av byggmaterial så finns ej data över hur 
mycket av byggnadsmaterial av trä som återanvänds, då det sker i så liten skala. Den enda 
kommersiella produkt som består av återvunnet trä är spånskivor, som därför valts i denna 
rapport att representera återvinning av trä. 
(http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:724760/FULLTEXT01.pdf) 
GWP vid tillverkning av spånskivor visade sig vara  100 kg.Eq.CO2/m3 enligt samma studie. 
Energiåtgången vid produktionen av spånskivor visades vara 41.96 kwh/m3 enligt en studie 
gjord i Danmark 
.(https://journals-sagepub-com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdf/10.1177/0734242X09349418) 



 
hållbarhetsmodellen: 
 

Kriterier  Enhet  Nyproduktion 
(tillverkning+transport?) 

Återvinning 
(transport?)  
spånskivor 

GWP(CO2 utsläpp)  kg.Eq.CO2/m3  18 + 430,5 kg(transport)    100kg/m3 

Kostnader  SEK /m3  563   4978 (butikspris?) 

Resurs  Enhetslös 0-1   God tillgång   

Energiåtgång  kWh/m3  453.6 kWh/m3  41.958 kwh/m3 

Effektivitet 
återvinning 

%    100%? 

Avfall  kg/m3  1.57 kg/m3    

Vattenåtgång  l/m3  2350.6 l/m3  ?? 

 
 
 
 
http://www.moodle2.tfe.umu.se/pluginfile.php/65818/mod_resource/content/2/Inlaemning
_uppgift_tre_HUT-YLVA.pdf?fbclid=IwAR1H83K3XHUrGYwf4plTxWLHNjpQrQgBfbjdC6x7
V9pMLme8IU32c2tDro4 
transport: (till bygget) ändra sträckan? 
-430,5 kg CO2 (per kg gran då) ändra`? 
 
 
 
 
Recycled wood particle board -    7.8 kg/m2   
 12 mm particle board  1 201  co2 (g/m2 
1.2 kg/m2 
höjd 0.012m = 100kg/m3 
 
 
 
virkespris: 
https://www.skogskunskap.se/aga-skog/priser--kostnader/virkespriser/ 
563 kr/m3 för gran (inköpspris) 
 
bra källa 
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-8479-0.pdf?pid=41
60 



 
 
 
spånskiva: 
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/byggmaterial/byggskivor/sp%C3%A5nskivor
/sp%C3%A5nskiva-bygg-byggelit 
79.6 kr/m2  
höjd: 16mm - 0.016 m 
=  
volym för 1 skiva: 0.048 m3 
pris 1 skiva 238.95kr 
 
4978 kr/m3?? 
 
https://journals-sagepub-com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdf/10.1177/0734242X09349418 
bra om spånskivor!! 
 “The amount of chips used for this 1 m3 of particle board is 666 kg, which implies that the 
energy use is 63 kWh pertonne” 
63 kwh /1000kg  
0.063 kwh/kg    666kg - 1m3  - = 41.958 kwh/m3 
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Sammanfattning 
 
Rapporten innehåller ett utkast till delen “problemställning” som ska medtagas          
i första slutrapporten. Denna rapport beskriver studiens syfte, avgränsningar,         
frågeställningar, uppdragsgivarens verksamhet och begreppsdefinitioner. 

Problemställning 

Syfte 
Det övergripande syftet med rapporten är att ge underlag till Uppsala kommun och andra 
liknande aktörer för att öka återvinningsgraden av byggmaterial vid rivning. Rapporten ger 
förslag som kan implementeras både på lång och kort sikt. Underlaget består i tips på 
administrativa åtgärder samt beräkningar på eventuell miljömässig och/eller ekonomisk vinst 
vid återvinning eller återanvändning av olika material. I studien läggs dock huvudfokus på att 
minska miljöpåverkan snarare än att minimera kostnader. 
 
I arbetet undersöktes dels vilka möjligheter som finns att återvinna eller återanvända 
byggnadsmaterial idag, och dels vilka framtida möjligheter som finns för att återvinna och 
återanvända byggnadsmaterial i högre grad än i dagsläget. Med hjälp av en hållbarhetsmodell 
jämfördes material och återvinningsmetoder för att presentera de mest hållbara lösningarna. 
Arbetet baserades på byggnader i Främre Boländerna i Uppsala, men dess syfte är att även 
kunna appliceras på andra liknande rivningsobjekt och nybyggnationer.  
 
Rörande framtida möjligheter för återvinning och återanvändning av byggnadsmaterial, ges i 
rapporten mer generella lösningar som ska kunna tillämpas på byggen även utanför Främre 
Boländerna.  



Avgränsningar 
Analysen avgränsades till 5 rivningsklara byggnader i Främre Boländerna i Uppsala. VIdare 
begränsades undersökningen till fem av de byggmaterial som dessa hus är byggda av: gips, 
trä, betong, plåt och tegel. Eftersom exakta siffror på ekonomiska aspekter kring återvinning 
och nybyggnation varierar kraftigt mellan olika fall, beaktades dessa översiktligt i studien.  
 
För att kunna göra beräkningar på hållbarhet för en komparativ analys konstruerades en 
hållbarhetsmodell med ett begränsat antal kriterier. Möjligt är att resultatet blivit annorlunda 
om fler eller andra kriterier tagits i beaktning, men de kriterier som valdes sågs som mest 
relevanta. Projektets begränsade tid krävde att övriga kriterier åsidosattes.  
 
Dessa avgränsningar krävdes för att arbetets tidsram skulle kunna hållas, men bidrar till viss 
osäkerhet eftersom andra material och/eller byggnader i området också kan vara relevanta 
och eventuellt bidra till annat resultat.  

Frågeställningar 
I projektet delades frågeställningar om nutida möjligheter och framtida möjligheter upp för 
att skapa mer tydlighet.  

 

Nutida möjligheter: 
 
❖ Hur mycket återvinns/återanvänds av byggmaterial idag generellt i Sverige? 

 
❖ Vad består de fem utvalda byggnaderna i Främre boländerna huvudsakligen av för 

material? För dessa, vilka återvinnings- och/eller återanvändningsmetoder används idag? 
  

❖ Finns det hållbarare lösningar att återanvända/återvinna mer byggmaterial i Främre 
Boländerna? Vad krävs för att det ska användas i praktiken, och vilka utmaningar/problem 
kan man tänkas stöta på? Här illustreras ett flödesschema med beräkningar på hållbarhet. 

 
❖ Vilket material av de utvalda bör prioriteras att återvinna/återanvända utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv i Främre Boländerna? 
 

❖ Vilka åtgärder kan Uppsala kommun vidta för att öka återvinningen/återanvändningen? 
 

Framtida möjligheter: 
 



❖ Vilka nya mer hållbara tekniker/innovationer kan komma att bli användbara i framtiden 
vid återvinning/återanvändning gällande de utvalda materialen i fokus?  
  

❖ Vilka material kan vara bra att bygga framtida hus med för att kunna 
återanvända/återvinna det materialet i Sverige/Uppsala? 

Uppdragsgivarens verksamhet 

Uppsala kommun 
Uppsala kommun har som mål att vara klimatneutralt år 2030 och klimatpositivt 2050. Idag 
minskar kommunen sina växthusgasutsläpp med ca 1 % årligen, men för att målet ska nås 
krävs en årlig minskning på 10-15 % (För utveckling mot fossilfri välfärd). Det bor ungefär 
220 000 personer i Uppsala och man räknar med att det till 2050 kommer ha ökat till 340 
000. Kommunen ser därför ett behov av att växa “hållbart och genomtänkt” i takt med att 
behovet av bland annat arbetsplatser och bostäder ökar (Uppsala växer).  

Främre Boländerna 
Boländerna i sydöstra Uppsala är ett område med främst industri- och företagslokaler. Flera 
av de byggnader som finns där har kvar samma grundstruktur som när de byggdes, vilket för 
flera av dem var i början av 1900-talet. Boländerna har tidigare varit ett industriområde för 
produktion av olika livsmedel såsom bageri, slakteri och även en glassfabrik (Franzén & 
Ejdesjö 2003). Den del av Boländerna som ligger närmast stadskärnan ska rivas och ersättas 
med den nya stadsdelen “Främre Boländerna”, med syfte att skapa plats för bland annat 
kontor och restauranger. Målbilden är “en stadsdel för företag, både nya och etablerade. 
Området ska välkomna såväl Early Adopters som internationella kunder och företag. Det är 
dessutom en levande stadsdel med framåtanda och kunskapsutveckling. En stadsdel som kan 
främja Uppsala och dess invånare” (Sundin 2018). 

STUNS energi 

Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS) 
jobbar för hållbara energi- och miljölösningar genom projekt med universitet, näringsliv och 
samhälle (Stuns Energi - Om oss).  

Begreppsdefinitioner 
● GWP - Global Warming Potential, antal kg koldioxidekvivalenter som släpps ut vid 

viss aktivitet. Måttet är ett sätt att väga samman alla de gaser som bidrar till 
växthuseffekten och redogöra den totala mängden i form av motsvarande 
koldioxidutsläpp. 



● Återanvändning -  materialet används igen, utan att det genomgår större processer, 
såsom nedbrytning och separation av olika beståndsdelar, eller kemisk behandling av 
materialet.  

● Återvinning - materialet genomgår någon typ av förändring eller omarbetning, för att 
undvika att materialet bara hamnar på deponi.  

●  

Teoriunderlaget som använts 
Som informationskällor till studien har främst peer-reviewed, publicerade artiklar och 
rapporter använts. Dessa hittades genom att använda diverse databaser såsom Scopus och 
Elsevier från Uppsala Universitets bibliotekstjänster. Utöver det har även intervjuer med 
kunniga inom området använts, samt egna observationer.  
 
Gällande avsnittet “Ny forskning inom området” är samtliga studier som presenteras där 
publicerade under de senaste 6 åren, alltså från 2014 och framåt eftersom det ansågs kunna 
räknas som ny forskning utan ytterligare efterforskningar. Dessutom genomfördes ett 
fältbesök för att samla information om Främre Boländerna genom observation.  
 

Översiktlig presentation av hur problemet kommer angripas 
 

Rapportens struktur 
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Hur mycket återvinns/återanvänds av byggmaterial 
idag generellt i Sverige? 

Naturvårdsverket (2018) skriver i sin senaste rapport om sveriges avfall att det år 2016 
genererades mest primärt avfall från bygg- och rivningsbranchen av alla branscher. Sektorns 
totala avfall uppgick till 9,8 miljoner ton. 383 tusen ton av detta var farligt avfall. Samma år 
återvanns 50 % av det totala bygg- och rivningsavfallet. Denna statistik inkluderar dock inte 
återanvändning av byggnadsmaterial. Att återvinningsgraden inte är högre beror bland annat 
på att trä energiåtervinns, vilket inte räknas som återvinning av materialet samt att mineraliskt 
avfall i stor utsträckning läggs på deponi. År 2016 lades 683 tusen ton icke farligt mineraliskt 
och blandat bygg- och rivningsavfall på deponi (SMED och Naturvårdsverket 2018). 
 
 
(Statistik kring återvinning har dock hög osäkerhet, eftersom allt det material som skickas till 
återvinningsanläggningar inte med säkerhet återvinns och sedan används på nytt (Björkman 
2020).) 
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Sammanfattning 
Rapporten innehåller ett första utkast till avsnittet “metoder och källor” i           
slutrapporten. 

Metoder och källor 

Förstudie 
I början av projektet fanns ett stort kunskapsbehov kring byggindustrin inom projektgruppen. 
För att täcka detta gjordes en förstudie om byggnadsmaterial. I denna användes publicerade 
peer-reviewed artiklar från bland annat databasen scopus samt en fältobservation. Studien 
innehöll information om området Boländerna i Uppsala, byggindustrins klimatpåverkan, 
rivningsprocessen, återanvändning och återvinning av byggmaterial, ny forskning kring 
återvinning samt några vanliga byggmaterial och deras egenskaper. Delar av förstudien har 
använts som underlag till delar av denna rapport. 

Inhämtning av information 

Litteraturstudier 
Den huvudsakliga informationskällan i rapporten var litteraturstudier. Den litteratur som 
använts är artiklar publicerade i vetenskapliga tidsskrifter (därmed peer-reviewed), rapporter 
och böcker. För att hitta artiklarna användes databaser som exempelvis Uppsala 
Universitetsbibliotek och Scopus. Utöver det har även rapporter från svenska myndigheter 
såsom Naturvårdsverket använts för att besvara frågeställningarna.  
 
Urval bland källorna gjordes efter en relevansbedömning. Till exempel skulle källorna 
baseras på liknande förutsättningar och klimat som finns i Främre Boländerna och i Uppsala 
för de frågeställningar där det är relevant.  
 



De frågeställningar som rör framtida möjligheter hade striktare kriterier för 
informationssökningen. Dessa var följande: 
 

■ Studierna var från år 2010 (detta årtal kan komma att ändras vid behov) och framåt för 
att räknas som nya och relevanta. 

■ Studierna diskuterade metoder att återvinna de fem valda materialen från tidigare 
frågeställning. 

■ Studierna föreslog antingen nya tekniska lösningar för återvinning eller certifieringar 
som kommunen kan införa. Innovationerna skulle vara applicerbara i Uppsala utan 
exempelvis orimliga transportsträckor.  

■ “Mer hållbara tekniker” kan antingen syfta till hur hög grad som kan återvinnas eller 
hur hållbar tekniken i sig är. 

 
En av de rapporter som använts i studien, Hur kan vi uppnå en ökad materialåtervinning av 
bygg- och rivningsavfall i Sverige? erhölls direkt av forskaren Max Björkman.  

Byggnadsritningar och tekniska beskrivningar 
Fem tekniska beskrivningar för byggnader i Boländerna användes för beräkning av bland 
annat besparing av koldioxidutsläpp vid återvinning av dess byggmaterial. Dessa erhölls från 
... Följande byggnader som ingick i studien: 

Intervjuer 
Följande intervjuer med sakkunniga genomfördes: 
 

● Max Björkman, deltagare i det nyligen avslutade forskningsprojektet Constructivate  
- Intervjun handlade främst om vilka utmaningar samhället står inför för att 

ställa om från linjärt till cirkulärt byggande. Intervjun genomfördes digitalt. 
● Arkitekterna Krok och Tjäder  

- Under intervjun fick projektgruppen bland annat hjälp att tolka de tekniska 
beskrivningarna av byggnaderna i Boländerna.  

 
Material från intervjuerna användes i form av anteckningar från konversationen.  

Hållbarhetsmodell 
För att kunna jämföra grad av hållbarhet mellan olika byggnadsmaterial och 
återvinningsmetoder konstruerades en hållbarhetsmodell. Denna innefattade ett antal kriterier 
utifrån vilka hållbarheten ansågs kunna bedömas, däribland GWP (global warming potential), 
energianvändning, hur mycket avfall som produceras, och vattenåtgång. Bedömningen 
gjordes både för nyproduktion av material och återvinningsprocessen av material. Modellen 
är en förenkling av verkligheten och saknar parametrar som skulle kunna vara relevanta, 



däribland utsläpp av försurande material, upptag av landyta m. fl. Inspiration till 
hållbarhetsmodellen hämtades från A model for the sustainable selection of building envelope 
assemblies, Huedo et al (2016). 
 

Kriterier Enhet Nyproduktion 
(tillverkning+transport?) 

Återvinning 
(transport?) 

GWP(CO2 utsläpp) kg.Eq.CO2/m3 x x 

Kostnader SEK x x 

Resurs Enhetslös 0-1  x  

Energiåtgång kWh/m3 x x 

Effektivitet 
återvinning 

%  x 

Avfall kg/m3 x  

Vattenåtgång l/m3 x x 

 
De sökta siffrorna till hållbarhetsmodellen togs från: 

● Publicerade och peer-reviewed rapporter, hittade exempelvis via Uppsalabibliotekets 
söktjänst. Dessa var antingen baserade på situationen inom Europa eller i Sverige för 
att öka relevansen. 

● Intervjuer och mailkonversationer med sakkunniga eller arbetande inom branschen 
●  

 
Då värden på alla kriterier i hållbarhetsmodellen erhållits från ovanstående källor, 
normaliserades värdena för att likställa de olika kriterierna. Vid normaliseringen sattes det 
högsta värde för respektive kriterie till 1 och det lägsta till 0. Övriga värden inom intervallet 
dividerades med differensen mellan högsta och lägsta värdet för att få en siffra mellan 0-1. 
De normerade värdena inverterades så att det mest hållbara fick störst värde i tabellen och de 
längsta pilarna i flödesschemat. 

Flödesschema 
Resultatet från hållbarhetsmodellen och normaliseringen redovisades i flödesdiagram för att 
visualisera hållbarheten hos de jämförda materialen och metoderna. Ett flödesschema kan 
beskriva en systematisk procedur för hur man i ett ändligt antal steg anger hur man utför en 
beräkning eller löser ett givet problem (Marklund 2020). Matlab och Simulink användes som 
modell för att skapa sådana flödesscheman. 



Alternativa möjligheter 

Pålitligheten hos det använda materialet 
De artiklar som är publicerade och peer-reviewed har högre pålitlighet än andra eftersom de granskats 
av andra kunniga inom området. Vidare bedöms pålitligheten hos de svenska myndigheters arbete 
som ingått i studien som mycket hög. 
 
De sakkunniga som genom intervju delgett information har kompetens inom området. Däremot finns 
viss risk att anteckningarna från intervjun tolkats fel i efterhand eller varit bristfälliga och lett till att 
felaktig information tagits med i rapporten.  
 
Finns vinklingar? Hur har vi tagit hänsyn till dem? 
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Betong: Densitet 2380 kg/m3 genom hela 
 

Kriterier  Enhet  Nyproduktion 
(tillverkning+transport?) 

Återvinning 
(transport?) 

GWP(CO2 utsläpp)  kg.Eq.CO2/m3  304 kg CO2 ekv 
 
→ 0,12773109 rätt 
enhet 
 
(0,270 kg Co2-ekv kg 
concrete roof tile) 
(0,137 samma enhet 
bara concrete) 

315 kg CO2 eq. (om 
räknar med landfilling 
303kg → 
 
 
0,13235294 vs 
0,12831092 

Kostnader  SEK/m3  581,5/m3 (0% ballast) 
För producenten 
 
1900/m3 för transport 
och lossning för 
privatperson 
 
Varierar dock oerhört 
beroende på ad man 
ska ha för betong och 
hur lång 
transportsträckan är 

578,5 kr/m3 (5% ballast) 
598,5 (30% ballast) 
614,7 (50% ballast) 
638,9 (80% ballast) 
655,1 (100% ballast) 
För producenten 
 
Kostnad samma för 
konsument om samma 
klassning (1900/m3) 
 
 
 

Resurs  Enhetslös 0-1   1   

Energiåtgång  kWh/m3  730,527784  88,0362 (producera high 
quality recycled 
aggregates) 

Effektivitet 
återvinning 

%    25% för maximal 
prestanda, går upp till 
100 dock 

Avfall  kg/m3 
 

 
5,712 = farligt avfall 
7,616 = ickefarligt avfall 
14,756 = radioaktivt 
avfall 

 

Vattenåtgång  l/m3  4,104 l/kg → 4104 l/m3 
(2,045l/kg → 2045 l/m3) 

2650 l/m3  

 
 
 
 



 
Grön: Life cycle assessment of building materials av zabalza, har production phase, use 
phase, and the end-of-life phase 
Orange: Comparative LCA of concrete with natural and recycled coarse aggregate in the 
New York City area av Yazdanbakhsh et al., har följande

 
Rosa: Återvinning av asfalt och betong av Simon Jepsson och Elin Nyberg 
Blå: Chalmersrapporten, Recycling of concrete by heat treatment av Håkan Stripple och Ulf 
Jäglid 
Gul: Construction and Demolition Waste’s Mineral fraction treatment in 2014, J.-L. 
Gálvez-Martos et al.  
Röd: http://betong.se/2017/10/09/fraga-experten-cirkapris-pa-betongen/ 
Mörkgrön: 
https://www.abtbolagen.se/wp-content/uploads/2019/05/ABT-Betong-prislista-2019.pdf 
Brun: Energy and CO2 from high performance recycled aggregate production by Marco 
Quattrone et.al 
 
 
 
 
 
 
GWP: 
Från new york, In this study, as demonstrated in Fig. 2, only the part of the life cycle 
(sub-cycle) of NA concrete and that of RCA concrete, which are different (in terms of process 
type or magnitude), were selected for the environmental impact assessment. It was 
assumed that the impacts caused by the process of concrete production (including mixing, 



machinery maintenance, and within-plant transportation) are the same for both NA and RCA 
concretes, since the aggregate type is unlikely to affect these processes. It was also 
assumed that both types of concrete, as long as they have the same compressive strength, 
have the same period of service life, and the environmental impacts caused during the 
service period is the same for the both types of concrete. 
 
NA production plants are usually located adjacent to rock quarries. Therefore, the 
transportation distance between the mined rocks and the crushers/graders is minimal. 
However, based on interviewing several RCA production plants, the supplied CDW can be 
as far away as 50 mi from the recycling plant. Preparing rocks that can be fed to crushers for 
producing NA requires processes such as overburden removal, drilling, and blasting 
(typically using explosives such as ANFO) (Fisher et al. 2008; Korre and Durucan 2009) 
 
 
Energiåtgång: 
 
Här är Diesel+elektricitet med som faktorer vad gäller nyproduktion och återvinning. Med transport är 
då energin som krävs för att köra med den mängd diesel beräknad.  
 
Resurs: 
 
För tillverkning och transport av 1 kubikmeter betong till kund behövs 2 ton ballast, 180 liter vatten, 
350 kilo cement, 1 kilo betongtillsats, 7 liter eldningsolja och diesel samt 15 kWh el. Dessutom 
tillkommer energi för tillverkning av cement vilket har uppskattats till 40 kilo kol och 40 kWh el 
 
Alla dessa råvaror är i princip oändlig resurser, och finns inte i någon begränsad mängd (egna 
reflektioner) 
 
Återvinningsgrad 

Researchers have shown that, with proper waste separation, recycled concrete aggregates can 
substitute 100% natural aggregates in quality applications of concrete (Adams Fig. 1. Construction 
and Demolition Waste’s Mineral fraction treatment in 2014 (Eurostat, 2017). J.-L. Gálvez-Martos et al. 
Resources, Conservation & Recycling 136 (2018) 166–178 168 et al., 2016; McGinnis et al., 2017; 
Silva et al., 2014; Wijayasundara 

Dock gavs resultaten från laborationen gjord på chalmers att den bästa mekaniska prestandan gavs 
då mixen innehöll 25% gammalt och 75% nytt betong. 

Braunschweig et al . ( 2011 ) have found that environmental impacts of high quality NAC and RAC 
with 25% of recycled concrete aggregate are similar, as long as the increase of cement amount in 
RAC is small (up to a few percent). They have compared the following impacts: energy use, climate 
change (global warming), acidification, respiratory effects, land use and gravel use.  

Kostnad betong 
 
Vad gäller kostnad återvinning/nyproduktion av betong togs siffrorna från Återvinning av 
asfalt och betong, sparad i Slurapport - zotero 
 



Avfall 
 
Siffrorna gavs i kg/kg betong, varpå de multiplicerades med betongens densitet för att ge 
korrekt enhet. 
 
Vad gäller transport → An average distance of 25 mi for the transportation of CDW to any 
RCA plant was selected based on the information obtained from a number of studied 
recycling plants (från den i New York). 
 
 
 
 
 
 
https://www.ivl.se/download/18.2299af4c16c6c7485d0d5d/1567691159261/B2356.pdf  
 
Om hur man gör om utsläpp till koldioxid eq 
 
 
Inventory analysis of LCA on steel- and concrete-construction office buildings, bra  
källa 
 
Nedan bra slutsats, Energy and CO2 from high performance recycled aggregate production 
 
5. Conclusions High quality coarse recycled concrete aggregate production, by means of 
mechanical and thermo-mechanicaltreatments, has been analyzed and compared with 
conventional recycling processes. The purpose was to estimate and compare the 
environmental impacts in terms of energy consumption and CO2 emissions. Due to a 
scarcity of data, only rough estimations were possible; however, the following conclusions 
were drawn. The lower the cement paste content,the higher the fine fraction, which reduces 
production yield, unless a high amount of thermal energy is used. Without a market for the 
fines, all environmental loads have to be fully allocated to the coarse fraction. This means an 
increase in energy consumption and CO2 emissions. This fact alone could imply a twofold 
increase in the environmental loads, since the mass of fine fraction can increase from 40%, 
for common coarseRCA with5–6% water absorption,to 70%for themechanically processed 
coarse RCA with 1% water absorption. With the exception of microwave heating, the energy 
consumption per tonne of coarse aggregate produced by the fuel fed thermo-mechanical 
process is between 36 and 62 times higher than that of the conventional recycling process. 
On the other hand, mechanical processing increases energy consumption from 3 to a little 
more than 4 times higher than conventional recycling. Microwave, plus mechanicaltreatment 
has an energy demand little higher than simple mechanical processing, but the available 
data is very limited. Energy consumption can therefore vary from 37 MJ/t for conventional 
coarse aggregate up to 1400–2300 MJ/t for fuel based thermal treatments. CO2 emissions 
resulting from recycling are mostly related to energy consumption, but are also dependent 
on the emission factors. These factors depend on the source of fuel and how the electricity is 
generated, which leads to a great disparity in emission factors from region to region. 



Conventional recycling implies CO2 emissions between 1.5 and 4.5 kgCO2/t coarse 
aggregate produced, depending on the region. This is about the same level as that produced 
by microwave treatment. Mechanical treatment emissions are somewhat higher; varying 
from 3.8 to 21.7 kgCO2/t. Fossil fuel fed thermal processing emission rates are around 200 
kgCO2/t. Therefore, the production of low cement paste content, highperformance recycled 
aggregate is viable from an environmental point of view in places where natural aggregates 
are very scarce, and probably require long transportation distances. The environmental load 
associated to this process can be reduced by developing markets for fines. From an 
environmental point of view, the mechanical process and the mechanical/microwave heating 
process seems to have the greatest potential. And,the mechanical abrasion treatments 
appear to be more effective than those of compression and impact. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källor registreras i Zotero under Hållbarhetsmodell-mappen 
 

 
Bilden ovan kollar på detta: A concrete mix that results in an average compressive strength 
of 40 MPa (5800 psi) was selected, which is often obtained when producing structural 



concrete with the common design strength of 35 MPa (5000 psi) (concrete produced for 
construction is proportioned to have an average compressive strength higher than the 
prescribed (design) strength to ensure that despite the strength variation of different 
concrete production batches, the design strength requirements will be satisfied). Information 
from the literature was used to select the concrete mix proportions required for producing NA 
and RCA concrete with the abovementioned average strength (Etxeberria et al. 2007) 

 
 
Nyproduktion : Cementproduktion, NA/RCA-produktion med, Sandproduktion  
Transport: Transport själva bilen, Transport av vatten 
 
 
Källor tagna från Comparative LCA of concrete with natural and recycled coarse aggregate 
in the New York City area 
Nämner att man undviker landfilling med concrete, dock att det inte behöver vara en fördel, 
då det ändå faktiskt används till något 
 
The cement used in NA and RCA concretes accounts for 267 and 290 kg of CO2 equivalent, 
respectively. Since the distances for transporting RCA to concrete plants are lower than 
those for transporting NA, the global warming potentials for NA and RCA concrete 
sub-cycles, excluding landfilling, have the similar values of 304 and 315 kg of CO2 
equivalent, respectively. If avoided landfilling is accounted for, the global warming potential 
for RCA concrete sub-cycle will be 303 kg of CO2 equivalent.  
 
 
The environmental impacts of producing NA and RCA concretes in the New York City area 
were measured by means of a unique and comprehensive LCA framework. The work 
constitutes the first urban-scale study on the use of RCA concrete in a megacity. The real 
locations of the vast majority of concrete production plants, producers of concrete 
constituents that are used for concrete production in the area, and the CDW landfills in the 
region were found and used in the study. The following conclusions can be made from the 
results. 
 
& If the prevented landfilling of CDW that is recycled into RCA and used in concrete is 
accounted for the environmental impact of producing RCA concrete is significantly lower 
than that of NA concrete. However, prevented landfilling can be accounted for only if the 
main purpose of recycling CDW is producing RCA for use in concrete. 
 



 & When prevented landfilling is not accounted for, the environmental impacts of producing 
NA and RCA concretes are similar, since the impact caused by the demand for additional 
cement for RCA concrete is offset by the shorter transportation distance between RCA 
sources (as opposed to NA quarries) and concrete ready-mix plants. 
 
& The results of the sensitivity analyses show that even if no additional cement is required 
for producing a functional unit of RCA concrete, the environmental benefits of producing 
RCA concrete in the New York City area are not significant. That is, however, when RCA is 
supplied by CDW recycling plants and not by on-site mobile facilities. 
 
& The findings of this study are in agreement with the main conclusions of the past studies 
comparing the environmental impacts of producing NA and RCA concretes: (1) the 
environmental impacts are sensitive to the demand for cement and aggregate transportation 
distances and (2) replacing NA with RCA in concrete does not have a major impact on the 
environment. 
 
& It is important to perform project-specific analyses to determine in what types of 
construction projects the use of RCA (either as concrete aggregate or unbonded aggregate) 
can lead to the maximum environmental benefits. It is expected that the benefits are the 
highest for the projects in which old concrete is recycled in the demolition site by mobile 
facilities, and used for construction at the same site. However, the significance of the 
environmental benefits needs to be quantified.  
 

 
Från Life cycle assessment of building materials av zabalza 
 



Therefore the impact categories considered in this study are primary energy demand (in 
MJ-Eq) according to the CED method, GWP (in kg CO2-Eq) according to the IPPC 2007 
methodology and water demand (in litres) 
 
Här är deras transport från table 1, multiplicerat med sträckan för att transportera det 
materialet 
 

 
 

 
As shown in Table 4, the impact of cement (clinker, gypsum and limestone), mainly 
conditioned for the manufacture of clinker, is greater than that of cement mortar (cement and 
sand) and that of concrete (cement, gravel and water), as mixing cement with lower-impact 
materials such as gravel, sand or water helps reduce the impact 
 
Ovan viktig slutsats 
 
Tables 2-6 show results for grouped LCA studies according to different typologies of 
assessed building materials. It is worth mentioning that outcome impacts refer to 1 kg of 
material. The impacts could be different (depending on the density of the materials) if 1 cubic 
metre of material was considered as the functional unit. 
 
Om vatten: No method has been yet developed for incorporating desiccation into the LCA as 
desiccation potential. In the building sector, water consumption is nevertheless an important 



matter [42,43]. In the absence of a characterisation factor for desiccation, the indicator 
selected for this study aggregates all freshwater extractions (from rivers, lakes, ocean, soil 
and wells) including water used for cooling processes but excluding water used in turbines in 
hydraulic power production 
 
 
 
Om energi:The CED method has been used since the seventies [38,39] as an indicator for 
energy systems. It states the entire demand is assessed as the primary energy which arises 
in connection with the production, use and disposal of an economic good (product or 
service) or which may be respectively attributed to it through cause. The CED distinguishes 
between non-renewable (fossil and nuclear) and renewable primary energy use (hydraulic, 
biomass, wind, solar and geothermal). 
 
Om GWP: The anthropogenic greenhouse effect caused by the emissions from human 
activities can be expressed in terms of their GWP in CO2-equivalents [40]. For this study, a 
GWP indicator has been evaluated based on 2007 IPCC characterisation factors [41] 
considering a time horizon of 100 years. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källan är det svenska familjehuset!! 
 
 
The  building  sector  is  responsible  for  about  40%  of  environmental  overload mainly 
produced  by  developed countries in European Union(EU)[1]. Substantial savings can be 
achieved by more efficient construction and usage of buildings. These savings could be 
made by the influence of 42% total energy consumption, 35% of Greenhouse Gas 
Emissions  (GHG),  50%  of  the  extracted  raw  materials  and,in  some  areas,  30% of 
water  could  be  saved  according to the Roadmap to Resource Efficient Europe [2]. 
 



 
 
Här togs data från  In  comparison  with  data for building products in the report:“Carbon 
footprint for building products” by[18],  
 

 
Vilka delar som ingick i deras LCA, ganska många. EN 15804! 
Hemsidan www.oneclicklca.com jävligt bra, de har typ gjort en egen bra LCA digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Carbon footprint for building products. ECO2 data for 
materials and products with the focus on wooden 
building products 
 
Härifrån har vi data för Aerated Concrete Block, P2 04 and P4 05.  
  
Unit weight: 433 kg/m3 
 
CO2e g/kg 511.3 
CO2 fossil g/kg 495.3 
CH4 g/kg 0.59  
N2O g/kg 4.5 x 10-6  
CO2 uptake g/kg 0 
 
Samt endast för Aerated Concrete Block, P4 05, Reinforced  
 
Unit weight: 433 kg/m3 
 
CO2e g/kg 511.3  
CO2 fossil g/kg 495.3  
CH4 g/kg 0.59  
N2O g/kg 4.5 x 10-6  
CO2 uptake g/kg 0 
 
 

Economic comparison of concrete 

recycling: A case study approach 

 
Står här bra om waste som genereras 
 
 
 
 
 

Life Cycle Assessment of Different Building Systems: 
The Wälluden Case Study 

 
Concrete carbonation Concrete carbonation is a phenomenon that cannot be overlooked in a full LCA 
for buildings. If exposed to oxygen, concrete re-absorbs part of the carbon dioxide emitted during the 
calcination process in production of cement. Even if the amount of re-absorbed carbon dioxide is not 



accounted for as a negative value in the carbon footprint of the building (as has been done for this 
study), it is worth including it in the calculations and show it in order to have a more holistic approach 
as the €CO2 project intends to. In order to calculate the amount of carbon dioxide absorbed during 
the use phase of the building, a methodology developed by the Swedish Cement and Concrete 
Research Institute – CBI was used [47]. This methodology calculates the absorbed carbon dioxide as 
a function of the exposed concrete surface, the time of exposure and a correction factor which 
depends on the kind of environment that the concrete is exposed to, the quality of the concrete and 
the kind of surface protection in the concrete. The correction factor values used in this study are 
summarized in table 9. 
 

 
 
 
 
On the concrete side, it was assumed that the concrete will be crushed and exposed to the air during 
one year, thought the energy required for crushing is not included. During this time of exposure, 
one-half of the calcination CO2 emission would be reabsorbed by carbonation uptake according to the 
findings of Gustavsson [51]. As it was mentioned before, the data used to model the concrete system 
does not specify the share of the emissions coming from this specific process, so a share of 50% was 
assumed.  
 

 
/134 

Här står det jävligt bra om vad man ska bygga med i framtiden!!! 
 
Står också bra om att man använder främst icke-förnybar energi när man producerar betong 
 
Finally, mineral-based and fossil-based materials contribute more to the carbon footprint of the 
production phase than wood and bio-based materials. Materials such as gypsum board, concrete and 
mineral wool present higher contributions to the carbon footprint of the production phase for every 
design; which means they present the highest potential for lowering further the carbon emissions 
from production, either by substitution or process optimization. Plastic materials dominate the energy 
demand, especially for non-renewable energy.  
 
→ Bra slutsats om att man bör använda trä i slutfasen 



 
 
Svensk bok som heter Betong och miljö. Fakta från Betongforum, dock från 1999. 
 
 
För tillverkning och transport av 1 kubikmeter betong till kund behövs 2 ton ballast, 180 liter 
vatten, 350 kilo cement, 1 kilo betongtillsats, 7 liter eldningsolja och diesel samt 15 kWh el. 
Dessutom tillkommer energi för tillverkning av cement vilket har uppskattats till 40 kilo kol och 40 
kWh el 
 
Alla dessa råvaror är i princip oändlig resurser, och finns inte i någon begränsad mängd (egna 
reflektioner) 
 

Assessment Model for Energy Consumption and Greenhouse Gas 
Emissions during Building Construction 
 
Har en modell där de visar vilka delar de kollar på gällande konstruktionen, kan vara 
bra att använda/kopiera 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sen har vi Styrmedel för ökad materialåtervinning, rapport (gick ej att spara typ) 
 
Nedan bra översikt över metod som använts i projektet 

 

 

 

 



https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdel
at-efter-omrade/Avfall/Vem-gor-vad/Bygg--och-rivningsavfall/EUs-atervinningsmal-for
-byggavfall/ 

Förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning 
(exklusive energiåtervinning) av icke farligt bygg- och rivningsavfall ska enligt EU:s 
avfallsdirektiv öka till minst 70 viktprocent före år 2020. Ett nordiskt forskarteam har 
undersökt vilka konsekvenser detta mål får för resurshushållning och diffus 
föroreningsspridning i de nordiska länderna. 

 

 

 

 

 

Construction and demolition waste best management 
practice in Europe  

 

Researchers have shown that, with proper waste separation, recycled concrete 
aggregates can substitute 100% natural aggregates in quality applications of 
concrete (Adams Fig. 1. Construction and Demolition Waste’s Mineral fraction 
treatment in 2014 (Eurostat, 2017). J.-L. Gálvez-Martos et al. Resources, 
Conservation & Recycling 136 (2018) 166–178 168 et al., 2016; McGinnis et al., 
2017; Silva et al., 2014; Wijayasundara 

 

The use of RA and RCA helps to reduce the use of virgin materials from quarries, 
which usually have a high environmental impact at local level. For example, the 
German regions of Berlin and BadenWürttemberg achieve recycling rates higher 
than 90% for CDW, which can be attributed to the existence of proper standards and 
environment regulations (APPRICOD (Assessing the Potential of Plastics Recycling 
in the Construction and Demolition Activities), 2006; QRB, 2009). From the life cycle 
perspective, the use of recycled aggregates produces a net reduction in the CO2 
emissions and primary energy consumption, since the extraction of virgin materials is 



avoided, but some trade-offs must be taken into account. For instance, regarding the 
health and safety issue in recycling plants, at least 20–25% of dust in the 
surroundings of recycling plants has been detected to be of a diameter of less than 
10 μm (Kummer et al., 2010) and, therefore, its release should be duly controlled, 
e.g through the implementation of de-dusting devices in screening, crushing and 
handling operations. Also, the location of recycling plants close to urban areas, 
although good in terms of life cycle environmental impact, has an adverse effect due 
to noise, vibration and emissions from the commonly used diesel engines 

 

Från chalmers exjobb, 

Recycling of cement and aggregates from demolition concrete 

—A study of the effect on separation by thermal decomposition of concrete 

 

 

Furthermore, the grain curves show a larger yield of cement fractions in the thermal 

treated concrete compared to the non-thermal treated concrete. 

The results from the mechanical and physical tests show that the water absorption 

increased in the recycled materials compare to new standard materials and that the 

workability will decrease with a higher percentage of recycled concrete. 

The mechanical test of the prisms, with 25 % fine fraction, show that the final 

strength of the concrete does not differ much from the reference test. This mixture 

with the proportions of 25 % recycled cement and 75 % new cement could possibly 

be used in new constructions without great loss of strength and durability. 

Max rapport nedan 
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Sammanfattning 
 
Värdering av stål utifrån den framtagna hållbarhetsmodellen. 
 
Järn anses inte vara en begränsande resurs idag och framtida behov tros också kunnas              
tillfredsställas (Birat 2020). Det som skulle kunna vara en begränsande faktor i            
nyproduktionen av stål tros istället vara gruvindustrins förmåga att leverera järnmalm till            
stålfabrikerna (Birat 2020). Vid nyproduktion kommer stålfabriken att producera cirka 3160           
kilogram biprodukter per m3 stål, och då återvinning av skrot sker kommer istället 1580              
kilogram biprodukter per m3 stål att produceras (Fact Sheet - Steel industry co-products             
2018). Siffran vid nyproduktion inkluderar inte avfall och biprodukter som bildas vid            
gruvprocessen, utan endast då det koncentrerade järnet ha nått fabriksdörrarna (Birat 2020).            
Vid tillverkning av stål finns i huvudsak två olika processer; basic oxygen furnace (BOF) och               
electric arc furnace (EAF) (Hillman et al. 2015). BOF kan använda maximalt 30% skrot vid               
tillverkning, medans EAF kan använda 100% och är därmed den metod som används vid              
återvinning av stål (Hillman et al. 2015). Energiåtgången som krävs för processerna varierar i              
olika studier som undersökts, men i de båda visas att mindre energi krävs vid återvinning, då                
endast EAF-processen används (Grimes et al. 2008) (Birat 2020). Detsamma gäller vid            
vattenåtgång. Nyproduktion kräver 26 m3 vatten per m3 stål, och återvinning endast 12,5 m3              
per m3 stål (Colla et al. 2017). Eftersom EAF-processen kan producera stål av 100% skrot, så                
är den effektiva återvinningen hög (Hillman et al. 2015). Den genomsnittliga kostnaden i EU              
för produktion av stål är enligt en studie vid nyproduktion 37600 SEK per m3 stål, och 41854                 
SEK per m3 stål vid återvinning (Moya & Boulamanti 2016). Den globala            
uppvärmningspotentialen (GWP), precis som energiåtgången, varierar mellan olika studier. I          
dem båda som undersökts visar dock på ett högre GWP vid nyproduktion än vid återvinning               
(Hillman et al. 2015) (Grimes et al. 2008).  
 
Densiteten hos stål kan variera mellan 7750 kilogram per m3 och 8050 kilogram per m3               

(Density of Steel 2020). I denna rapport antas stål ha densiteten hos stål vara ett medelvärde                
av dessa två tal, det vill säga 7900 kilogram per m3.  
 
Det finns fler återvinningscentraler i Uppsala och uppköpare av skrot, så tror inte att transport               
är något problem? 



Hållbarhetsmodell stål 

Kriterier Enhet Nyproduktion 
(tillverkning) 

Återvinning 
 

GWP(CO2 utsläpp) kg.Eq.CO2/m3 material 18960      (13193)  2370     (5530) 

Kostnader SEK / m3  hrc 37660  41854 

Resurs  
(förnyelsebar, ändlig) 
ger någon siffra från 1 
till 10 

Enhetslös 0-1  obegränsad  

Energiåtgång kwh/m3 stål 30722  (41321) 25675  (9414)  

Effektivitet 
återvinning 

%  100 % 

Avfall (biprodukt) kg/ m3 stål 3160  1580 

Vattenåtgång m3/ m3 stål 26 12,5 

 
Den indirekta påverkan produktionen av stål har, genom elförbrukning, påverkar också. Detta            
skulle kunna bidra till CO2-utsläpp om energikällan inte är förnyelsebar. Det går dock att se               
att återvinning kräver mindre energi, så oavsett energikälla så bidrar återvinning till ett             
mindre utsläpp av växthusgaser (tror jag).  
 
“Assumed resources of iron ore, worldwide, ought to be able to meet demand for years to come, a                  
cautious expression that should be taken to mean indefinitely—indeed, according to the USGS,             
world reserves of iron ore were estimated for 2018 at 170 × 109 tons, containing 84 × 109 tons of iron                     
and resources at more than 800 × 109 tons of crude ore containing over 230 × 109 tons of iron”                    
(Birat 2020) Denna källa säger att stål troligtvis inte är något som finns lite av, men att                 
gruvorna kan ha svårt att hinna med att leverera till där stålfabrikerna. Alltså det kan bli ett                 
underskott av stål, men detta beror på att det tar tid att ta fram “råjärn”, inte att det finns lite                    
av det.  
 
“On average the production of one tonne of steel results in 200 kg (EAF) to 400 kg (BF/BOF)                  
of co-products. These include slags, dusts, sludges and other materials.” (Fact Sheet - Steel              
industry co-products 2018).  
 
“Note that waste is generated mainly at three steps, cf. Figure 2. At the mine, the overburden (cf.                  
Figure 3) represents the largest amount of waste (12.3 t); it corresponds to what is left once the ore                   
proper has been separated. It is thus physically identical to the rock present in the mine, minus the                  
ore. Further, in the mining facilities, during the process of beneficiation, a second type of waste is                 
generated after the crude ore is crushed and only the larger-sized ore is retained while the rest, of                  



smaller size, is washed away with water. The output is a slurry called tailings or tailings fines (2.6 t),                   
sometimes contaminated with mineral or chemical additives: It is useless as an iron source with               
present beneficiation and steelmaking technologies, although it contains iron at the level of a              
low-grade ore. The third kind of waste is generated in the steel mill itself. It is composed of slag, dust,                    
and millscale, simply called slag here (0.385 t).” (Birat 2020) 
Detta stycke ovan säger att det bildas waste inte bara i fabriken, utan också mycket innan järn                 
är i fabriken. I tabellen ovan används bara den siffra som bildas i fabriken (ca mellan 385-400                 
kg), men man kan väl tillägg om man vill att mycket waste bildas i gruvorna!  
 
“Dam failures are one of the major environmental liabilities of the mining industry and therefore also of                 
the production of iron, as mining is part of a value chain, which in effect shares negative and positive                   
burdens.” (Birat 2020) Från the ore separeras koncentrat som skickas till fabriker för att bli               
stål, och tailings som är waste som ibland läggs i dammar, varav skapar nya problem.  
 
 
“The steel industry uses large quantities of water. Nevertheless a very small amount is 
consumed, as most water is reused or returned to the source. Water is used not only in 
cooling operations, but also for other processes, such as descaling and dust scrubbing. All 
types of water are used in steelmaking processes. Fresh water is mainly used for processes 
and direct and indirect cooling, while seawater is normally used for once-through cooling 
after an antifouling pretreatment.”  
“Steel is produced through two alternative routes: the integrated cycle, where steel is 
produced from virgin raw materials, and the electric route, which produces steel by melting 
scrap in an electric arc furnace (EAF). The average water intake for an integrated steelworks 
is 28.6 m3 per tonne of produced steel, with an average water discharge of 25.3 m3/tonne of 
steel. For the electric route, the average intake is 28.1 m3 per tonne of steel, with an average 
discharge of 26.5 m3 per tonne of steel. Consequently, the overall water consumption per 
tonne of steel produced is low (from 3.3 m3 to 1.6 m3 ) and water losses are mainly due to 
evaporation [3]. To sum up, the overall water consumption Water 2017, 9, 874; 
doi:10.3390/w9110874 www.mdpi.com/journal/water Water 2017, 9, 874 2 of 15 in a 
steelmaking site is actually limited. Most of the consumed water is evaporated and around 
90% (on average, 88% in an integrated plant and 94% in an EAF-based plant) of the water is 
discharged after cleaning and/or cooling and often used by other utilities [4].”  (Colla et al. 
2017) 
 
Production costs from energy-intensive industries in the EU and third countries : 
Använder här medelkostnaden i EU i figurerna 38 och 39 (Moya & Boulamanti 2016) 
 
hrc = hot-rolled coil (DETTA ÄR ALLTSÅ TJOCKA STÅLRÖR, MEDANS WIRE COIL ÄR 
TJOCK STÅLTRÅD!!) 
hot-rolled coil ska representera kostnaden från "flat products" 
flat products från integrated route, 
long products från recycling route 



 
 
Report on the Environmental Benefits of Recycling  
Tabellen som används verkar inte räkna med transport till där materialet ska 
produceras/återvinnas. Här jämförs olika metaller, bla järn vilket är huvudbeståndsdelen i 
stål. (Grimes et al. 2008) Använder från tabellen “Energy Requirement and Savings in 
Terajoules (TJ/100,000t)” värdet för “Ferrous”, och gör sen om till kwh/m3 material.  
 
Från (Grimes et al. 2008) används sen tabellen “Benchmark Energy Requirements for Steel 
Production” och görs om till kg CO2 / m3 material. Jämför där “BF/BOF Route (Mean-SD)” 
som nyproduktion och “EAF Route (Mean)” som återvinning.  
 
“An estimate of the energy consumption of a best-run integrated steel mill is 18.83 GJ/tHRC (per ton 
of hot rolled coil).”(Birat 2020). Detta kan översättas till 18,83 MJ/kg HCR, vilket är ganska likt 
siffran 14 från tidigare tabell.  
“An electric arc furnace (EAF) steel mill consumes 4.29 GJ/tHRC (cf. Figure 7) and a 
direct-reduction and EAF-based mill 15.6 GJ/tHRC (cf. Figure 8).” (Birat 2020). Till figur 7 är om 
den får skrot, figur 8 om den får “hot Direct Reduced Iron. “ Alltså jämföra med siffran 4,29.  

 
Climate Benefits of Material Recycling  
 
Det finns flera olika metoder för att framställa stål: 
“4.4 Steel  
The major technologies used for the production of steel are electric arc furnaces and oxygen               
blast furnaces. These technologies produce the same type of product but use different levels              
of energy consumption and therefore different emissions. An electric arc furnace can receive             
100% scrap metals, while the basic oxygen furnace scrap is limited to 25–30% of the total                
amount of metal (Damgaard and Christensen, 2010). In both furnaces the final product can              
have alloying compound metals (e.g. chromium, nickel and tin) added to it to obtain the               
sought-after steel properties. Globally, it is estimated that the majority of post-consumer            
scrap is processed in electric arc furnaces (IISI, 2005), so this can be considered the               
representative technology in most cases, whereas most of the primary production takes places             
in oxygen blast furnaces.” (Hillman et al. 2015). 
  
För tekniken electric arc furnace (EAF) går det alltså att använda 100% gammalt stål              
vid återvinning.  
 



 
Använder tabell 8 från (Hillman et al. 2015) Där säger dem att 0,3 kg CO2-eq /kg material för                  
återvinns material. Detta kan vara flera olika metoder som används.  
För nyproduktion säger dem 2,4 CO2-eq /kg material, Basic oxygen furnace (BOF) kan             
innehålla 25-30% skrot, men resten måste var nytt.  
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Sammanfattning 
Denna rapport syftar till att fungera som ett underlag till den slutgiltiga hållbarhetsmodellen 
för gips som används i slutrapporten. Här demonstreras vilka källor som har använts och 
urklipp med relevant fakta om respektive data eller allmän fakta om gips.  

Sammanställd hållbarhetsmodell med korrigerade 
enheter 
Kriterier GIPS Enhet Nyproduktion 

(tillverkning+transport?) 
Återvinning 
(transport?) 

GWP(CO2 utsläpp) kg.Eq.CO2/m3 196 (168) 173 (0) 

Kostnader SEK/m^3 1210 714 

Resurs Enhetslös 0-1  x  

Energiåtgång kWh/m3 920,8 932,3 

Effektivitet 
återvinning 

%  90  

Avfall kg/m3 x  

Vattenåtgång l/m3 x x 

 

Hållbarhetsmodell: Gips 
Kriterier Enhet Nyproduktion 

tillverkning+transport? 
Återanvändning 

GWP(CO2 utsläpp) kg.Eq.CO2/kg 2,1 kg CO2e/unit 
Transport 220 km 
2,55 kg CO2eq/m^2 

2,25  kg CO2eq/m^2 
Enligt diagram 
inräknat hela LC 
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Enligt diagram inräknat 
hela LC 
https://ars-els-cdn-com.ez
proxy.its.uu.se/content/ima
ge/1-s2.0-S092134491630
0143-gr6_lrg.jpg 
 
((Förebyggande: -0,3 
kg CO2e per kg avfall))) 
 
 

 

Specifik klimatnytta: 
0,055 kg CO2 ekv / kg 
materialåtervunnet 
material 

Återvinning/behandlin
g -0,2 kg CO2e per kg 
avfall 

Kostnader SEK/st 1030-1800 kr/ton 650-1500 kr/ton 
Dyrare än 
nyproduktion 

Resurs Enhetslös 0-1  World resources of natural 
gypsum are considered to be 
large, and are expected to be 
sufficient to meet demand well 
into the future (Roskill, 2014). 
Although there is no global 
shortage of natural gypsum, 
mining can cause impacts in 
terms of land occupation, energy 
use and potential loss in 
biodiversity (European 
Commission DG Environment, 
2010). Dock produktion i 
spanien? 

X 

Energiåtgång MJ-eq/kg 
kWh/ton 

43,09 MJ/m^2 (hela LC 
med) OBS ingen skillnad 
om man tar bort waste 
processerna! se diagram 
https://ars-els-cdn-com.ez
proxy.its.uu.se/content/ima
ge/1-s2.0-S092134491630
0143-gr4_lrg.jpg 
 
45900 TJ/year avläst från 
diagram 

43,62 MJ/m^2 (hela 
LC med)  
ingen skillnad om man 
tar bort waste 
processerna! se 
diagram  
 
46000 TJ/year avläst 
från diagram 

Effektivitet 
återvinning 

% X 90% 
10% går till deponi 

Avfall kg/kg 
kg/m2(m3) 

OBS X 

Vattenåtgång l/kg 
l/m2(m3) 

OBS 0 



 

ZALBAZAR Life cycle assessment of building materials: Comparative analysis of energy and 
environmental impacts and evaluation of the eco-efficiency improvement potential 
 
Life cycle assessment of building materials: Comparative analysis of energy 
and environmental impacts and evaluation of the eco-efficiency improvement potential 
 
Kommentarer om tabellen:  

GWP 
Siffrorna för GWP kommer från 4 olika studier.  
 
IVL “Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner” har utgått ifrån befintliga LCA-studier 
och gjort beräkningar utifrån dessa. De använde sig av IPCC2013-metoden (IPCC 
2016) som karakteriseringsmetod, där 1 kg CH4 motsvarar 28 kg CO2e eller att 1 kg 
N2O motsvarar 265 kg CO2e, vilket är den vanligaste metoden att använda i 
LCA-studier. IVL undersökte tre olika klimatvinster varav siffror från en av dessa 
“Klimatbelastningar eller vinster vid avfallsbehandling” används i tabellen ovan.  
I studien definieras “Klimatbelastningar eller vinster vid avfallsbehandling” som kg 
CO2e per kg avfall från avfallsbehandlingen minus kg CO2e per kg avfall från 
framställning av de produkter som har ersätts. En klimatvinst innebär ett negativt tal 
och uppnås om avfallsbehandlingen genererar mindre GWP än besparingarna vid 
produktersättning. För avfallsbehandlingen för gips antogs det att 90% gick till 
återvinning 10% gick till deponi. 

Klimatvinster vid återanvändning (CO2e) = CO2e återanvändning – CO2e ersätta 
produkter, Det vill säga klimatpåverkan för själva återanvändningen minus 
klimatpåverkan för att framställa de produkter som ersätts. 

 
I en annan studie från IVL “Styrmedel för ökad materialåtervinning - En kartläggning” 
presenterar de ett värde på Specifik klimatnytta för gips och kom fram till 0,055 kg 
CO2 ekv / kg materialåtervunnet material (Palm D., 2014).  
 
I en rapport av Jiménez Rivero et al. 2016) “Life cycle energy and material flow 
implications of gypsum plasterboard recycling in the European Union”, Jämför gips 
med 0% återvunnet gips - “zero recycling case” i och 18,72% återvunnet - “high recycling 
case”. Siffrorna utgår från deras genomförda LCA där data för användning och 
avfallshantering också tas med. Detta blir en felkälla för vår tolkning av datat eftersom vi inte 
tar de aspekterna med i vår studie. Men eftersom dessa siffror inte ser ut att påverka 
jättemycket i diagrammen så anses de ändå kunna användas.  
 



 

Urklipp från   (Jiménez Rivero et al.  2016) “Life cycle energy and material flow 
implications of gypsum plasterboard recycling in the European Union”: 

GHG EMISSIONS  

This minor difference means that decreased emissions derived from gypsum mining and 
transport of natural gypsum in the high recycling case are almost balanced by the increased 
emissions from the pre-processing stage.  

Overall, the total GHG emission is 9% smaller in the high recycling case. GHG emissions are 
slightly greater in the processes of transport of recycled gypsum, pre-processing stage, 
transport of plasterboard waste to recycling and waste processing. Such emissions are lower 
for gypsum mining, transport of natural gypsum and final disposal. The latter emissions from 
landfill have a decisive contribution to the final result, due to methane released from 
degradation of facing paper. This biogenic emission consti- tutes 94% of the emissions in the 
final disposal stage and 10% of the total life cycle emissions.  

2,1 kg CO2e/unit 
Transport 220 km - data framtagit från: 

 
(Petrovic et al. 2019) 
 

Urklipp från Källa: IVL Styrmedel för ökad materialåtervinning - En kartläggning 



 

I en annan studie från IVL “Styrmedel för ökad materialåtervinning - En kartläggning” 
presenterar de ett värde för Specifik klimatnytta för gips och kom fram till 0,055 kg CO2 ekv / 
kg materialåtervunnet material (Palm D., 2014).  

 Gips Enligt avfallsfaktorer som tagits fram i samband med den nationella avfallsstatistiken 
uppkom 2010 ca 39 000 ton gips från byggsektorn, som till största delen skulle kunna 
materialåtervinnas. Utöver detta samlades 2011 ca 18 000 ton gips in via kommunala 
återvinningscentraler (Avfall Sverige, 2013). En del av denna mängd kan antas komma från 
verksamhetsutövare. Kända återvinningsanläggningar för gips tog emot ca 24 000 ton gips 
för återvinning 2012. Detta skulle innebära att årligen runt 70 000-90 000 ton gipsavfall 
genereras, varav ca 24 000 ton materialåtervinns i nuläget.  

Alltså omkring 30% återvinns idag 

0,055 Specifik klimatnytta (kg CO2 ekv / kg materialåtervunnet material) 

För att ge ett indikativt värde på den potentiella miljönyttan av ökad materialåtervinning av 
bygg- och rivningsavfall har de grovt uppskattade mängderna material från byggsektorn som 
potentiellt skulle kunna materialåtervinnas från avsnitt 7.1.7 multiplicerats med den specifika 
klimatnyttan av återvinning av olika material (se Tabell 6). Data angående den specifika 
klimatnyttan är baserade på tillgängliga LCA-data och beskriver därför skillnaden mellan 
existerande behandling snarare än ett skifte från en behandling till en annan. Av samma 
anledningar som för den grova uppskattningen av mängderna material från byggsektorn som 
potentiellt skulle kunna materialåtervinnas (se avsnitt 7.1.7) bör poängteras att siffrorna och 



 

beräkningarna i Tabell 5 endast kan användas som ett beräkningsexempel.

 

Energiåtgång  
Urklipp från  (Jiménez Rivero et al. 2016) “Life cycle energy and material flow 
implications of gypsum plasterboard recycling in the European Union”: 
Increased recycling leads to decreased energy use in gypsum mining, transport of natural 
gypsum to the manufacturing plant and transport of plas- terboard waste to landfill. However, 
it increases the transport of plasterboard waste to the recycling facility, the energy use for 
waste processing, the transport of the recycled gypsum to the manufac- turing plant and the 
energy use for gypsum pre-processing.    

Transport of raw materials is responsible for a substantial portion of total energy use. The 
impacts of transporting natu- ral gypsum in the zero recycling case are reduced by 38% in 
the high recycling case.  

Overall, 568.34TJ increase of primary energy per year result as a conse- quence of 
increases in transport of post-consumer plasterboard waste to the recycling facility and 
transport of recycled gypsum to the manufacturing plant  



 

Avfall & Vattenåtgång 

Källa: https://gyroatervinning.se/, CEO Patrik Lidholm 

Mailsvar från CEO Patrik Lidholm: 
Vi tar emot gips dels från nybyggnation men även från rivningar då vår process tar bort alla 
föroreningar som sitter på. Vi tar även emot andra gipsprodukter där gipsen håller en 
godkänd renhet som t ex gipsavgjutningar. 
 
All gips som är tillräckligt torr för att gå igenom krossen går till återvinning, av gips från 
byggen blir det ca 90% då de andra 10 är pappen som sitter på som separeras ut. 
 
Har inte räknat ut hur mycket energi vår anläggning förbrukar per ton, men de är ju en del 
och det varierar säkert en hel del beroende på fukt och annat.  
 
Men vi tillsätter inget vatten i processen utan det är endast en mekaniskt bearbetning som 
sker. 
 
Tyvärr är gipset en väldigt billig råvara, och att återvinna ger inte några ekonomiska fördelar 
utan det är bara av miljöskäl som man återvinner. 
  
Mvh 
Patrik 

Urklipp från Källa: Nya möjligheter att minska mängden deponerat gipsavfall från bygg- och 
ombyggnadsprojekt. Gunilla Bok, Linus Brander, Pernilla Johansson RISE Rapport 2018:10 
(file:///Users/sarawesterstrom/Downloads/RISErapport2018_10_2.pdf.pdf) 

Suez anläggning vi besökte på Rödjorna mellan Skara och Axevalla är den största i 
regionen (Västergötland, Värmland, Östergötland och Örebro län). För närvarande är den på 
32 ha och hanterar 200 000 ton avfall/år. Idag försöker man återvinna så mycket som 
möjligt; cirka 10 % av det avfall man hanterar läggs på deponi.  

Vad gäller osorterad fraktion finns olika taxor för ”osorterat utan gips” och ”osorterat med 
gips”. Små gipsrester i osorterad fraktion kan hindra att övrigt avfall kan användas till 
energiåtervinning. Osorterad fraktion med gips är ca 200 kr/ton dyrare än osorterad fraktion 
utan gips, för kund att lämna till Suez, men trots det innehåller ungefär hälften av osorterat 
avfall gips.  

Tillverkning av gipsskivor och de gipsspecialiserade återvinningsföretagen finns på ett fåtal 
platser i Sverige och i Norden. Transporter av gipsavfall direkt från bygg-, renoverings- och 
rivningsplatser blir därför kostsamma, såväl miljömässigt som ekonomiskt, då de enskilda 
volymerna är små och avstånden stora. I nuläget saknas denna samverkan vilket sannolikt 
bidrar till att större andelen av gipsavfallet hamnar på deponi eller används till geografiskt 
och/eller ekonomiskt mer attraktiva avsättningar, såsom jordförbättring.  



 

––––––––––––––––––––––– 

Kostnader 

Urklipp från Källa: IVL, Ökad sortering av bygg- och rivningsavfall.  ISBN: 
978-91-88787-96-5 

2.4.2.1 Krav från materialåtervinningsföretag Gipsskivor utgörs vanligtvis av en bas av gips, 
omgiven av förstärkande material på båda sidor. Förstärkningarna utgörs huvudsakligen av 
kartong, men ibland även av glasfiber eller syntetfibrer (antingen som en tillsats i gipset eller 
som ett materiallager på båda sidor om brädan). Skivan bearbetas ibland även för att öka 
dess vattentålighet. Tre material används vanligtvis för tillverkning av gipsskivor: jungfruligt 
gipsmaterial, biprodukter från rökgasrengöring och återvunnet gips (cirka 30 procent). Det 
huvudsakliga råmaterialet är kalciumsulfatdihydrat, som vanligtvis kommer från Spanien 
(Johansson, o.a., 2017).  

Enligt IVL:s interna utvärdering baserad på officiellt tillgänglig data (SMED, 2018) gick år 
2016 cirka 70 000 ton separat insamlat gipsavfall till behandling i Sverige. Av detta avfall 
materialåtervanns cirka 67 procent, medan 30 procent gick till deponering. Enligt statistik 
från Avfall Web rapporterade 163 av 269 kommuner och kommunala avfallsaktörer11 år 
2017 att de samlade in gipsavfall separat för materialåtervinning (totalt knappt 27 000). 

 

–––––––––––––––––––––––––– 

Resurs 

 Jiménez Rivero et al. 2016) “Life cycle energy and material flow implications of gypsum 
plasterboard recycling in the European Union”,  
Gypsum plasterboard is well suited for this, because the raw material calcium sulphate 
dihydrate (CaSO4·2H2O) can repeatedly change its properties through a reversible 
hydration reaction. The waste hierarchy is applied when plasterboard is recycled instead of 
landfilled, which contributes to the European 2020 target of 70% recovery of construction 
and demolition (C&D) waste, as defined in the Directive 2008/98/EC on Waste. First, we 
formulate a life cycle model of gypsum mass flows in the European Union (EU-27) in the 
reference year 2013. This model constitutes the basis of the quantitative scenario analysis. 



 

Secondly, we assess the material flows, energy use and greenhouse gas (GHG) emissions 
in different recycling scenarios. We compare the current situation (“2013 base case”) to two 
scenarios: a worst case scenario of 0% recycled gypsum (“Zero recycling case”), and a best 
case scenario of zero gypsum waste sent to landfill, corresponding to 18.7% recycled 
gypsum in new plasterboard (“High recycling case”). We find no significant variation between 
scenarios in terms of life cycle energy use, as lower impacts from gypsum mining, transport 
of natural gypsum and final disposal in the best case scenario are balanced by the energy 
for the transport of plasterboard waste and recycled gypsum and for material pre-processing 
during manufacturing. In contrast, life cycle GHG emissions are lower as recycling increases, 
largely driven by the degradation of plasterboard lining paper in landfills. 

Natural gypsum is a mineral composed of calcium sulphate dihydrate (CaSO4·2H2O). Data 
on gypsum mine production are provided by several different sources (Eurostat, 2013b, 
Roskill, 2014, USGS, 2013). According to this report, 24.91 million tonnes (Mt) of natural 
gypsum were mined in the EU-27 in 2013. Globally, 139.38 Mt of gypsum was mined in 
2013. In addition to plasterboard production, gypsum is also used in other plaster products, 
in cement manufacture and for agricultural applications. Gypsum mining involves drilling and 
blasting the rock, after which it is loaded onto trucks using front-end loaders and mechanical 
shovels (Venta, 1997). Gypsum extraction processes typically use diesel fuel and electric 
power. World resources of natural gypsum are considered to be large, and are expected to 
be sufficient to meet demand well into the future (Roskill, 2014). Although there is no global 
shortage of natural gypsum, mining can cause impacts in terms of land occupation, energy 
use and potential loss in biodiversity (European Commission DG Environment, 2010). 

Recycled gypsum is the result of controlled processing of waste plasterboard to separate the 
gypsum, paper lining, and any impurities, such that it can be used in lieu of natural or 
synthetic gypsum. The recycled gypsum can be either pre-consumer or post-consumer. As a 
general rule, pre-consumer gypsum waste is cleaner than post-consumer gypsum waste. 
Pre-consumer recycled gypsum is material diverted from the waste stream during a 
manufacturing process (International Standard, 1999). Post-consumer recycled gypsum 
usually comes from recyclers (CRI, 2010), mainly from C&D gypsum waste. Recycled 
gypsum is usually in the form of a fine or sandy powder, or a small-aggregate type material 
(WRAP, 2008). 

Plasterboard has been identified as one of the major components contributing to the total 
potential recycled content of a construction project, in terms of recycled value (Emery et al., 
2007).  

Övrig information om gips - Urklipp från olika källor 
Engelsk översättning: Gypsum, plaster, plaster of Paris, gypsum board = gipsskiva? drywall= 

gipskiva. plasterboard = gipsplatta 
 
Största användningen av gipsprodukter är i byggmaterial, främst gipsskivor men även i 
exempelvis stuckaturarbeten. Byggmaterialen svarar för omkring hälften av 



 

gipskonsumtionen. Gips och mineralisk anhydrit används även som bindetidsreglerare i 
cement. Denna användning motsvarar nästan hälften av gipskonsumtionen.  
En tiondel av gipskonsumtionen tillgodoses med biproduktgips, som erhålls vid 
fosforsyratillverkning ur fosfatbergarter och vid avsvavling av rökgaser med kalksten. 
Biproduktgips utnyttjas främst i Tyskland och Japan. En stor del av biproduktgipsen 
återanvänds inte utan deponeras, t.ex. gipsön i Öresund utanför Landskrona. I Sverige 
började biproduktgips utnyttjas i slutet av 1980-talet. (gips - Uppslagsverk - NE.se) 
 
gipsskiva, platta bestående av en kärna av gips som på båda sidor är täckt med 
kartong.Gipsskivor används i stor utsträckning i byggnadsindustrin främst för invändig 
beklädnad av väggar och tak men också som undergolv och som vindskydd bakom 
fasadbeklädnader. De tillverkas i standardbredden 1 200 mm och i två tjocklekar, 9 mm 
och 13 mm, och kan fås i flera olika längder. 

Gipsskivan har god brandhärdighet beroende på gipskristallernas stora vatteninnehåll. 
Vid upphettning sönderfaller dessa kristaller (kalcinerar) i kalciumsulfat och vatten. 
Vattnet absorberar värmet och förångas.(gipsskiva - Uppslagsverk - NE.se) 

gipstak, i egentlig mening innertak putsat med bruk och med ett 
ytlager av gips.Sådana tak var vanliga i offentliga byggnader och 
högreståndsbostäder under 1600- och 1700-talen. (...) I modernt byggande används i 
stor omfattning gipsskivor som ytskikt på innertak, varför det kan vara befogat att också 
här använda benämningen gipstak .(gipstak - Uppslagsverk - NE.se) 

 
Vid produktion verkar det ställas krav på vatten och höga temperaturer upp till 
750°C.  
 
Tidigare har gips till största del använts som konstruktionsmaterial på Ragn-Sells 
deponier men målet har varit att komma högre upp i avfallstrappan. Genom det 
samarbete som nyligen initierades med Gyro gipsåtervinning kan Ragn-Sells erbjuda 
sina kunder en cirkulär lösning för gips. 
– Samarbetet medför att insamlad och kvalitetssäkrad gips kan bli till nya gipsskivor. 
Gipset krossas och pappret sorteras bort på Gyro gipsåtervinnings anläggning innan 
det går in i produktionen på Gyproc, som är en av de största gipstillverkarna i landet, 
säger Alexandra Bercoff.  

Jobbar mot cirkulärt samhälle Både Gyro gipsåtervinning och Gyproc ligger i Bålsta 
– nära Ragn-Sells största behandlingsanläggning Högbytorp, som tar emot stora 
mängder gips. För att gipset ska kunna återvinnas ställs högre kvalitetskrav än 
tidigare. Gipset får till exempel inte innehålla asbest och det ska hållas torrt. 
(Ragn-Sells presenterar cirkulär lösning för gips) → https://gyroatervinning.se/#process 



 

En gipsskiva är oftast uppbyggd av en kärna omgiven av en armering på båda sidor. 
Huvudråvaran till gipsskivan är mineralet gips (hydrerad kalciumsulfat), som bl.a. 
bryts ur gipsavsättningar i sedimentär berggrund. I Europa kommer råvaran oftast 
från Spanien. I regel består armeringen av pappkartong, vilken ibland är behandlad, 
tex för att öka beständighet i våta utrymmen. Johansson, P., Brander, L., Jansson, 
A., Karlsson, S., Landel, P. & Svennberg, K. (2017). Kvalitet hos byggnadsmaterial i 
cirkulära flöden. 

Från förstudien:  
Gypsum plaster waste recycling: A potential environmental and industrial solution. 
I denna studie undersöktes hur egenskaperna av gipsmurbruk (gypsum plaster) 
påverkas vid återvinning och hur många gånger det kan återvinnas utan att 
egenskaperna förändras. Resultatet visade att det återvunna gipsmurbruket hade en 
god mekanisk prestanda och har således har en stor potential att bli en industriell 
lösning och kan bidra med att producera mer miljövänliga återanvändningsbara 
produkter (Geraldo et al. 2017).  
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Bergsbrunnagatan 4 (teknisk info om tillbyggnad)
Beskrivning: Byggd 1939

Del: mått: [mm] material: Dimensioner av byggnad: [mm] Dimensioner av byggnad utan fönster: [mm]
Grund: 100 betong (med fönster)

Yttervägg norr: 11250 Yttervägg norr: 11250
källare: Yttervägg söder: 11000 Yttervägg söder: 10100
källaryttervägg Yttervägg väster: 2900 Yttervägg väster: 2900
Källarinnervägg Yttervägg öster: 7700 Yttervägg öster: 7700

1 rumshöjd: 2400 (standard vägghöjd)

Våningsväggar: fönster norr: bredd: källare:
yttervägg 22 träpanel bredd
yttervägg längd

höjd
Innerväggar: fönster söder:

dörr 900 (antaget lika stor yta som bottenplan)

fönster väst:

Bjälklag:
bärande 45x120 trä
mellan
Översta fönster öst:

Trappor:
Invändiga Beräkning av fönstrernas storlek görs utifrån planritningens skala.

Yttertak:
Takstol 28x70 trä
Takbeläggning
Innertak 13 gips



Grund: [mm] Grund: 100 betong

bredd 11250
längd 7700

Total längd: 7700
höjd: 100
bredd: 11250

Volym:
8,6625 [m3] antag homogen yta som grund



Yttervägg: [mm] yttervägg 22 träpanel
Yttervägg norr: 11250
Yttervägg söder: 10100
Yttervägg väster: 2900
Yttervägg öster: 7700
Total längd: 31950
höjd: 2400
bredd: 22

Volym:
1,68696 [m3] (en våning)

totalt 3,37392 [m3] (antag 2 lika våningar)



Knivstagatan 10A
Beskrivning: byggd 1988, 2 plan, tillbyggnad av 8:6

Del: mått: [cm] material: Dimensioner av byggnad: [mm] Dimensioner av byggnad utan fönster: [mm]
Grund: 20 betongpålar (med fönster)

Yttervägg norr: 47080 Yttervägg norr: 28640
källare: - Yttervägg söder: 62520 Yttervägg söder: 44070
källaryttervägg betong Yttervägg väster: 33440 Yttervägg väster: 19870
Källarinnervägg betong Yttervägg öster: 33440 Yttervägg öster: 19410

1 rumshöjd: 2400 (standard vägghöjd)

Våningsväggar: fönster norr: bredd: [mm] källare:
yttervägg 120 tegel 11st 1610 bredd
yttervägg 160 betong glasvägg vid solterras 12000 längd

höjd
Innerväggar: fönster söder:

gips 5st (total) 3450 (antaget lika stor yta som bottenplan)
stålreglar glasvägg vid entre 1200

fönster väst:
7st 1610

Bjälklag: dörr 2st 1150
botten Betong
mellan Betong
Översta Betong fönster öst:

8st 1610
Trappor: dörr 1st 1150
Invändiga Betong Beräkning av fönstrernas storlek görs utifrån planritningens skala.

Nu dras hela fönsterberedden bort från väggytan, borde mindre dras bort då höjden fortfarande har vägg?
Yttertak: 18 grader
Takstol Trä
Takbeläggning Plåt
Innertak Betong



Väggar antas vara som för hus 8:6



[cm]
Grund: 20 betongpålar Yttervägg: [mm] Grund: [mm] källare: [mm]

Yttervägg norr: 28640
källare: - Yttervägg söder: 44070 bredd 35080
källaryttervägg betong Yttervägg väster: 19870 längd 66880
Källarinnervägg betong Yttervägg öster: 19410

Total längd: 111990 Total längd: 66880
yttervägg 160 betong höjd: 2400 höjd: 200

bredd: 1600 bredd: 35080
innervägg Betong mellanbyggnad: 189 m3

Volym: Volym:
430,0416 [m3] (en våning) 658,23008 [m3] antag homogen yta som grund
860,0832 [m3] (antag 2 lika våningar)

Total volym betong i byggnad: 1518,31328 m3



Grund: Yttervägg: [mm] Tak: [mm]
Yttervägg norr: 28640

källare: Yttervägg söder: 44070 bredd
källaryttervägg Yttervägg väster: 19870 längd
Källarinnervägg Yttervägg öster: 19410

Total längd: 111990 Total längd:
yttervägg höjd: 2400 höjd:

bredd: 1200 bredd:
innervägg

Volym: Volym:
322,5312 [m3] (en våning) 0 [m3] antag homogen yta som grund
645,0624 [m3] (antag 2 lika våningar)

Total volym Tegel i byggnad: 645,0624 m3



Märstagatan 10 
Beskrivning: Byggd 1892(?)

Del: mått: [mm] material: Dimensioner av byggnad: [mm] Dimensioner av byggnad utan fönster: [mm]
Grund: 120 betong (med fönster)

Yttervägg norr: 46272 Yttervägg norr: 38772
källare: - Yttervägg söder: 46272 Yttervägg söder: 46272
källaryttervägg Yttervägg väster: 39656 Yttervägg väster: 39656
Källarinnervägg Yttervägg öster: 39656 Yttervägg öster: 39656

1 rumshöjd: 2400 (standard vägghöjd)

Våningsväggar: fönster norr: bredd: källare:
yttervägg 3mm (antaget) plåt 3 dörrar 2500 bredd
yttervägg längd

höjd
Innerväggar: - fönster söder:

(antaget lika stor yta som bottenplan)

fönster väst:

Bjälklag: -
botten
mellan
Översta fönster öst:

Trappor:
Invändiga Beräkning av fönstrernas storlek görs utifrån planritningens skala.

Yttertak:
Takstol stål
Takbeläggning 3mm plåt
Innertak



mått: [mm]
Grund: 120 betong Yttervägg: [mm] Grund: [mm]

Yttervägg norr: 46272
Yttervägg söder: 46272 bredd 39656
Yttervägg väster: 39656 längd 46272
Yttervägg öster: 39656
Total längd: Total längd: 46272
höjd: höjd: 120
bredd: bredd: 39656

Volym: Volym:
0 [m3] (en våning) 220,1954918 [m3] antag homogen yta som grund
0 [m3] (antag 2 lika våningar)

Total volym betong i byggnad: 220,1954918 m3



Yttervägg: [mm] Tak: [mm]
yttervägg 3mm (antaget) plåt Yttervägg norr: 38772

Yttervägg söder: 46272 bredd 46272
Takbeläggning 3mm (antaget) plåt Yttervägg väster: 39656 längd 39656

Yttervägg öster: 39656
Total längd: 164356 Total längd: 39656
höjd: 2400 höjd: 3
bredd: 3 bredd: 46272

Volym: Volym:
1,1833632 [m3] (en våning) 5,504887296 [m3] antag homogen yta som grund
2,3667264 [m3] (antag 2 lika våningar)

Total volym Plåt i byggnad: 7,871613696 m3



Knivstagatan 11
Beskrivning: Byggd 

Del: mått: [mm] material: Dimensioner av byggnad: [mm] Dimensioner av byggnad utan fönster: [mm]
Grund: 120 betong (med fönster)

Yttervägg norr: 66170 Yttervägg norr: 31910
källare: - Yttervägg söder: 66170 Yttervägg söder: 50170
källaryttervägg Yttervägg väster: 16000 Yttervägg väster: 9145
Källarinnervägg Yttervägg öster: 16000 Yttervägg öster: 16000

1 rumshöjd: 2400 (standard vägghöjd)

Våningsväggar: fönster norr: bredd: källare:
yttervägg 3mm (antaget) plåt 6 st portar 5710 bredd
yttervägg 13m/m gips längd

höjd
Innerväggar: fönster söder:

10 1600 (antaget lika stor yta som bottenplan)
bärande stomme 250x250 betong

fönster väst:
3 2285

Bjälklag:
bärande 45x70mm träreglar
mellan 13m/m gipsskivor
Översta fönster öst:

0
Trappor:
Invändiga Beräkning av fönstrernas storlek görs utifrån planritningens skala.

Yttertak:
Takstol 20 astbest cementplattor
Takbeläggning 3mm (antaget) plåt
Innertak 13m/m gips



mått: [mm]
Grund: 120 betong Yttervägg: [mm] Grund: [mm] källare: [mm]

Yttervägg norr: 66170
bärande stomme 250x250 betong Yttervägg söder: 66170 bredd 16000

Yttervägg väster: 16000 längd 66170
Yttervägg öster: 16000

Takstol 20 astbest cementplattor Total längd: Total längd: 66170
höjd: höjd: 120
bredd: bredd: 16000

Volym: Volym:
0 [m3] (en våning) 127,0464 [m3] antag homogen yta som grund
0 [m3] (antag 2 lika våningar)

Total volym betong i byggnad: 127,0464 m3



Yttervägg: [mm] Tak: [mm]
yttervägg 3mm (antaget) plåt Yttervägg norr: 31910

Yttervägg söder: 50170 bredd 66170
Takbeläggning 3mm (antaget) plåt Yttervägg väster: 9145 längd 16000

Yttervägg öster: 16000
Total längd: 107225 Total längd: 16000
höjd: 2400 höjd: 3
bredd: 3 bredd: 66170

Volym: Volym:
0,77202 [m3] (en våning) 3,17616 [m3] antag homogen yta som grund
1,54404 [m3] (antag 2 lika våningar)

Total volym Plåt i byggnad: 4,7202 m3



Yttervägg: [mm] Tak: [mm]
yttervägg 13mm gips Yttervägg norr: 31910

Yttervägg söder: 50170 bredd 66170
Takbeläggning 13mm gips Yttervägg väster: 9145 längd 16000

Yttervägg öster: 16000
Total längd: 107225 Total längd: 16000
höjd: 2400 höjd: 13
bredd: 13 bredd: 66170

Volym: Volym:
3,34542 [m3] (en våning) 13,76336 [m3] antag homogen yta som grund
6,69084 [m3] (antag 2 lika våningar)

Total volym gips i byggnad: 20,4542 m3



Säbygatan 23
Beskrivning: Byggd 1991

Del: mått: [mm] material: Dimensioner av byggnad: [mm] Dimensioner av byggnad utan fönster: [mm]
Grund: 120 betong (med fönster)

Yttervägg norr: 50800 Yttervägg norr: 40800
källare: Yttervägg söder: 50800 Yttervägg söder: 40800
källaryttervägg Yttervägg väster: 40800 Yttervägg väster: 40800
Källarinnervägg Yttervägg öster: 40800 Yttervägg öster: 40800

1 rumshöjd: 2400 (standard vägghöjd)

Våningsväggar: fönster norr: bredd: källare:
yttervägg 3mm plåt 4 st portar 2500 bredd
yttervägg längd

höjd
Innerväggar: fönster söder:

4 st portar 2500 (antaget lika stor yta som bottenplan)

fönster väst:

Bjälklag:
bärande
mellan
Översta fönster öst:

Trappor:
Invändiga Beräkning av fönstrernas storlek görs utifrån planritningens skala.

Yttertak:
Takstol
Takbeläggning papp
Innertak



Grund: [mm] Grund: 120 betong

bredd 50800
längd 40800

Total längd: 40800
höjd: 120
bredd: 50800

Volym:
248,7168 [m3] antag homogen yta som grund



Yttervägg: [mm]
yttervägg 3mm plåt Yttervägg norr: 40800 Tak: [mm]

Yttervägg söder: 40800
tak 3mm plåt Yttervägg väster: 40800 bredd 50800

Yttervägg öster: 40800 längd 40800
Total längd: 163200
höjd: 2400 Total längd: 40800
bredd: 3 höjd: 3

bredd: 50800
Volym:

1,17504 [m3] (en våning) Volym:
2,35008 [m3] (antag 2 lika våningar) 6,21792 [m3] antag homogen yta som grund

Total volym trä i byggnad: 8,568 m3
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Sammanfattning 
Denna rapport innehåller egenskrivna stycken och urklipp som syftar till att fungera som ett 
underlag till slutrapporten. En del har använts i slutrapporten och andra inte.  
  

● Kommentera Ny forskning i Diskussionsavsnittet 
Ny forskning tyder på att det finns både nya användbara tekniker för återvinning av betong 
och nya användningsområden av den återvunna betongen. Nya studier visar även att gips har 
en stor potential för att få en effektiv återvinning om den utökas eftersom forskning visar att 
gips kan återvinnas oändligt antal gånger utan att kvaliteten förändras märkbart. Vidare finns 
det verktyg på den svenska marknaden som kan beräkna klimatbesparningspotentialen och 
det ekonomiska inbyggda värdet i byggnader och dessa verktyg har potential att utvecklas 
vidare till att bli mer anpassade för byggmaterial. 
 
Diskussion 
Bygg- och rivningsavfall står för en mycket stor del av Sveriges totala avfall. Den stora 
omfattningen av bygg- och rivningsavfall visar på att om återanvändnings- eller 
återvinningsgraden ökar skulle detta kunna få mycket stora effekter. Särskilt 
återanvändningen som är så lite utbredd idag har stor potential att öka i Sverige.  
 
Betong kan återvinnas på flera sätt och kraven  
 har flera förutsättningar att återvinnas, vilket gör att kraven på renlighet inte är lika hög 
 
Det finns fungerande återvinningsmetoder för samtliga material vilket kan leda till slutsatsen 
att det inte är någon ny teknik som måste utvecklas för att kunna öka återvinningsgraden.  
  
Den stora klimatnyttan av att återanvända och det faktum att så lite byggmaterial återanvänds 
idag gör att återanvändning bör ha en stor potential att utvecklas i Sverige.  
 
 
 



Gips 
Gips är ett dihydrat av kalciumsulfat och inom sedimentära saltförekomster är gips ett vanligt 
mineral. Gipsprodukter kan framställas av naturligt gips, syntetiskt gips kallat FGD gips 
(Flue gas desulphurisation gypsum) och återvunnet gips eller genom en kombination av de tre 
(Arm et al. 2014). Inför produktion av olika gipsprodukter hettas gipset upp till omkring 100 
°C så att vatten avgår. Denna process kallas för kalcinering och resulterar i bränd gips som 
kan användas vid framställning av samtliga gipsprodukter. Omkring hälften av 
gipskonsumtionen står byggmaterial för och oftast i form av gipsskivor. Gips som 
bindetidsreglerare i cement står för den andra hälften av konsumtionen tillsammans med en 
liten andel av gips till jordförbättringsmedel, bandage och fyllmedel i färg, papper och 
tandkräm. I Sverige finns inga geologiska förutsättningar för en naturlig gipsförekomst av en 
ekonomisk betydelse. I länder som Tyskland och Frankrike är förutsättningarna goda (gips - 
Uppslagsverk - NE.se).  

Gipsskivor används flitigt inom byggindustrin bland annat på grund av sin goda 
brandhärdighet. Gipsskivor består av gips som på båda sidor är täckt med kartong och 
används främst som beklädnad av väggar och tak invändigt. Standardmått för gipsskivor är 
1200 mm i bredd och en tjocklek på 9 eller 13 mm (gipsskiva - Uppslagsverk - NE.se). Under 
byggnationer blir det vanligen över en stor mängd rena, oanvända gipsskivor, på grund av det 
uppstått spill vid kapning av skivor, eller att det har beställts för mycket gipsskivor som inte 
används i byggnaden (Johansson et al. 2017). 

Klimatpåverkan - version 2 

Transporter står för en stor del av gipsets klimatpåverkan. Det är få länder i Europa som 
tillhandahåller en utvinning av naturligt gips. Därav blir transporterna långa vid inköp, 
särskilt för länder i Norden vilket leder till stora utsläpp av växthusgaser (Arm et al. 2014). 
Det finns dessutom endast ett fåtal platser för gipsåtervinning i Sverige. Transporter av 
gipsavfall till återvinningsanläggningar blir därav långa vilket blir såväl ekonomiskt som 
miljömässigt kostsamt. Detta kan i sin tur resultera i att en stor andel av gipsavfallet 
deponeras eller används till jordförbättring istället för att återvinnas (Bok et al. 2018). I 
många europeiska länder hamnar det mesta av gipsavfallet på deponier. Detta leder till 
växthusgasutsläpp av metangas när bland annat pappret från gipsskivor degraderar på 
soptippen (Arm et al. 2014).  

Vidare kan gipsproduktion resultera i att potentiellt farliga substanser frigörs. Dels under 
produktion, dels från gipsmaterialet självt. Om dessa föroreningar inte avlägsnas vid 
produktion av nya produkter finns det en risk att substanserna ackumuleras i 
produktionskedjan när gipsmaterialet återvinns gång på gång (Arm et al. 2014).  



I världen anses resurserna av gips vara goda och kunna tillgodose behoven även långt in i 
framtiden (Roskill 2014 se Arm et al. 2014) . Mineralutvinning av gips bidrar däremot till 
negativa effekter som ockupation av land, förlust av biodiversitet och användninga av 
dieselbränsle och elkraft (European Commission DG Environment 2010).  

 Gypsum extraction processes typically use diesel fuel and electric power. World resources of 
natural gypsum are considered to be large, and are expected to be sufficient to meet demand 
well into the future (Roskill, 2014). Although there is no global shortage of natural gypsum, 
mining can cause impacts in terms of land occupation, energy use and potential loss in 
biodiversity (European Commission DG Environment, 2010). 

Roskill, 2014 

Roskill, 2014. Gypsum and anhydrite: global industry markets and outlook. 

Google Scholar 

European Commission DG Environment, 2010 

European Commission DG Environment, 2010. Green public procurement 

wall panels technical background report. 

GHG emissions are slightly greater in the processes of transport of recycled gypsum, 
pre-processing stage, transport of plasterboard waste to recycling and waste processing. Such 
emissions are lower for gypsum mining, transport of natural gypsum and final disposal. The 
latter emissions from landfill have a decisive contribution to the final result, due to methane 
released from degradation of facing paper. This biogenic emission consti- tutes 94% of the 
emissions in the final disposal stage and 10% of the total life cycle emissions.  

Ny forskning inom området  
Det finns ett mycket stort antal studier publicerade under de senaste sex åren som undersöker 
vilka utmaningar det finns att öka återanvändningen och återvinningen av bygg- och 
rivningsavfall och hur dessa utmaningar kan överkommas. En studie belyser att det behövs 
mer utvecklade logistiska metoder och nätverk för att öka återanvändning- och 
återvinningsgraden inom byggbranschen (Ghaffar et al. 2020). Andra studier undersöker hur 
egenskaperna hos materialet påverkas av att använda återvunna delar (Lotfi et al. 2015; 
Geraldo et al. 2017; Seco et al. 2018) och vissa utvecklar nya tekniker (Lotfi et al. 2014; dos 
Reis et al. 2020). Ett urval av studier som gjorts inom detta område presenteras närmare 
nedan. 

En enkätstudie från Storbritanniens bygg- och avfallsindustri 
En studie från Storbritannien samlade svar från relevanta intressenter inom bygg- och 
avfallsindustrin om vad de ansåg var de främsta svårigheterna för att utveckla och utöka det 



cirkulära tänkandet och ha en ökad återanvändning- och återvinningsgrad i byggbranschen. 
De svarade även på frågan om vad de ansåg vara de främsta åtgärderna för att att öka det 
cirkulära tänkandet (Ghaffar et al. 2020).  
 
Studien visade att intressenterna ansåg att lagstiftning borde förtydligas inom återvinning av 
byggmaterial samt att fokusera på smarta sätt att demontera byggnader och sätt att optimera 
kostnadseffektiva processer. Då skulle det skapas förutsättningar för en rättvis konkurrens 
mellan intressenter vilket uppmuntrar till investeringar i innovativa metoder för 
resursåtervinning, menade de tillfrågade. Intressenterna efterfrågade även mer omfattande 
och effektiva samarbeten mellan forskare, politiker och företagare för att kunna förbättra 
cirkulariteten av bygg- och rivningsavfall (Ghaffar et al. 2020).  
 
Enkätundersökningen visade även att graden av återanvändningen av komponenter kunde 
förbättras om nya metoder för rivning och selektiv demontering implementerades. 44% av 
intressenterna som var med i undersökningen svarade att det främst var förbättringar av de 
metoder som används på rivningsplatsen som måste utvecklas för att öka återvinningsgraden. 
Samtliga intressenter menade även att de tekniker och metoder som främjar ett cirkulärt 
system av produktion och avfall inte fick tillräckligt med uppmuntran idag. Därmed krävdes 
en mer målinriktad spridning av information för att öka medvetenheten hos allmänheten och 
byggbranschen. Av intressenterna svarade 41% av deltagarna att logistik var det största 
hindret mot återvinning av bygg- och rivningsavfall. Begreppet logistik definieras inte i 
studien men antas överensstämma med Nationalencyklopedins definition att 
logistikbegreppet kan handla om en organisationsstruktur för materialflöden (logistik - 
Uppslagsverk - NE.se). För att i praktiken kunna utöka återvinning behövdes mer 
digitalisering och mer avancerade maskiner med innovativ teknik (Ghaffar et al. 2020). 

C2CA - en ny återvinningsteknik för betong och dess slutprodukts 
hållfasthet 
Genom ett EU-finansierat projekt med start i januari 2011 och vid namn Concrete to Cement 
and Aggregate (C2CA) utvecklades en ny återvinningsteknik för att återvinna stora volymer 
betong till små aggregat och cement eller även kallat betongkross. Den nya tekniken syftade 
till att vara kostnadseffektiv, att ha låg klimatpåverkan och den skulle gå att genomföra på 
rivningsplatsen (Lotfi et al. 2014).  
 
Tekniken som beskrevs i studien följdes av ett antal steg som först gick ut på att mekaniskt 
sortera aggregaten efter storlek från den fuktiga cementblandningen. De största aggregaten 
sorterades ut och krossades och den övriga blandningen maldes under flera minuter i en kvarn 
med en mindre diameter. Därefter användes Advanced Dry Recovery (ADR), en relativt ny 
lågkostnads- klassifikationsteknologi som separerar de kvarstående grövre och de finare 
partiklarna, renar dessa och tar bort vissa föroreningar. Slutprodukten av ADR blir således en 
grov aggregerad produkt och en finare fraktion med cementlim (Lotfi et al. 2014), (även 



kallat cementpasta bestående av cement och vatten (betong - Uppslagsverk - NE.se) samt 
mindre föroreningar som trä och plast. Slutligen avslutades processen med en 
kvalitetskontroll genom sensorer (Lotfi et al. 2014).  
 
I en följdstudie publicerad år 2015, genomfördes ett antal tester för att undersöka 
egenskaperna på det återvunna betongkrosset som genererades av C2CA-tekniken. Studien 
jämförde hållfastheten av betong som innehöll 0 %, 20 %, 50 % and 100 % av återvunnet 
betongkross. De huvudsakliga resultatet av studien var att användningen av återvunnet 
betongkross som substitut för nyproducerat kunde resultera i att porositeten av betongen 
ökade och att hållfastheten därmed sjönk. Det konstaterades även att valet av cement och 
mängden vatten i cementblandningen troligen hade en mer avgörande roll för hur hållfast den 
återvunna betongen blev. Med en lägre vattenhalt och genom användning av superplasticider 
blev egenskaperna av den återvunna betongen bättre. Lotfi et al. konstaterar att användning 
av återvunnet betongkross vid betongproduktion var en lämplig ersättning till nyproducerade 
aggregat. Om graden av återvunnen betongkross översteg 50 % (vilket motsvarar 500 kg av 
återvunnet betongkross per kubikmeter av nyproducerad betong) bör applikationerna 
begränsas till mildare exponeringsförhållanden. Avslutningsvis konstateras även behovet av 
vidare studier för att utveckla återvinningstekniken C2CA ytterligare (Lotfi et al. 2015). 

Återanvändning av betongslam till gödningsmedel 
Betongslam är ett mycket vanligt byggavfall i hela världen. Eftersom betongslam är rikt på 
kalcium och metalloxider, som är effektiva komponenter för upptag av fosfat, kan det vara ett 
lovande material för att skapa ett billig fosfat-adsorbent (dos Reis et al. 2020). I en studie 
publicerad år 2020 undersökte en forskargrupp för första gången hur 
karbonatiseringsprocessen av betong påverkade dessa absorberande egenskaper och vilken 
inverkan processen hade på fosfatjonernas bindning till betong i vattenhaltigt medium. Vidare 
studerades vilka potential det finns för att använda fosfatbelastat betongadsorbent som 
gödselmedel (dos Reis et al. 2020).  
 
Resultatet från studien av dos Reis et al. (2020) visade att mer kalcium frigjordes i icke 
karbonatiserad betong än i karbonatiserad, vilket resulterade i en effektivare 
absorptionsförmåga av fosfat. Vidare beskrev undersökningen att såväl karbonatiserad som 
icke karbonatiserad betong visade sig vara en ekonomisk och effektiv adsorbent av fosfat. 
Idag används ofta kemisk utfällning, jonbytarhartser (hartser är en benämning på vissa 
högmolekylära organiska ämnen (hartser - Uppslagsverk - NE.se)) eller biologiskt aktiverat 
slam som metoder för att samla upp fosfat ur vattenlösningar. Dessa metoder ger effektiva 
resultat men har höga kostnader och kan vara svåra att implementera (dos Reis et al. 2020).  
 
Eftersom betong består av naturliga och miljövänliga material samt innehåller många 
essentiella makro- och mikronäringsämnen för växter, passar det även som gödselmedel eller 
som annat jordförbättrande medel. dos Reis et al. visade att minst 36% av den absorberande 



fosfaten var tillgänglig för växter och det potentiella användningsområdet av 
icke-karbonatiserad betong som gödselmedel kunde därmed framhävas. Studien gjorde även 
en miljöanalys och underströk att betongadsorbenten inte släppte ut mer tungmetaller än vad 
som var tillåtet av the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) för 
bevattningsvatten. Författarna underströk dock behovet av ytterligare forskning om växternas 
upptag och påverkan av betongslammet och den eventuella rörligheten av tungmetaller i jord 
(dos Reis et al. 2020).  
 

Gipsåtervinning har en god potential för ökad återvinning  
I denna studie undersöktes hur gipspulvers egenskaper förändrades efter att ha genomgått en, 
tre och fem återvinningsprocesser och jämfördes med nyproducerat gips i Brasilien. 
Resultatet visade att den kemiska sammansättningen av gipset inte förändrades av 
återvinningsprocesserna. Skrymdensiteten minskade efter första återvinningsprocessen och 
minskade ytterligare efter den andra. Partikelstorleken ökade under återvinningsprocesserna 
vilket i sin tur ledde till att inställningstiden för gipset att blev kortare. Dessa förändringar 
ansåg Geraldo et al. (2017) vara så pass små att studiens slutsats blev att gips kan återvinnas 
näst intill oändligt antal gånger utan att kvaliteten på gipset påverkas nämnvärt. Författarna 
ansåg att återvunnet gips har en god mekanisk prestanda och att industrin för gipsåtervinning 
har en stor potential att öka och kan bidra med att producera mer miljövänliga 
återvinningsbara produkter (Geraldo et al. 2017). 
 
Sustainable unfired bricks manufacturing from construction and demolition wastes.  
Studien genomförde en experimentell utredning där avfallsrester av betong och keramik 
används för att att delvis ersätta lerjord i produktionen av obrända tegelstenar. Tegelstenarna 
utsattes sedan för tester för att undersöka hållfastheten, adsorptionen av vatten samt deras 
förmåga att motstå frysning. Även miljöpåverkan av tegelstenarna undersöktes genom en 
livscykelanalys. Resultatet visade att upp till 50 % av leran kunde ersättas av betong och upp 
till 30% av leran kunde ersättas av keramik. Tegelstenar av både betong och keramik visade 
sig ha lägre hållfasthet (Seco et al. 2018).  
 
 
 
Andra studier som skulle vara relevanta vid en ytterligare fördjupning av detta arbete är  
 

Sammanfattning av andra studier som kan bli relevanta 

Evaluating recycling potential of demolition waste considering building structure types: A 
study in South Korea. 
Studien undersökte drygt 1000 rivningsklara bostadshus i Sydkorea och delade upp rivningen 
i ett antal steg, demolering, insamling och sortering, transport och avfallshantering. Studien 
använde metoder för att beräkna koldioxidutsläpp för vardera steg, det ekonomiska värdet av 



de olika rivningsavfallen samt miljöpåverkan utifrån förutsättningarna i Sydkorea. Med 
avseende på byggnadskonstruktioner visade sig träkonstruktioner ha högst 
återvinningspotential. Material som plast och glas ansågs ha högre möjlighet att förbättra sin 
återvinningspotential än timmer och metall. Studien underströk att metoden kan användas i 
andra länder än Sydkorea (Cha et al. 2020).  
 
Designing recycling networks for construction and demolition waste based on reserve 
logistics research field.  
För att kunna öka graden av återvinning av bygg- och rivningsavfall krävs mer utvecklade 
nätverk för återvinning menar författarna av studien. Denna studie syftade till att utveckla en 
modell för planering och nätverksdesign inför bygg- och rivningsförvaltning genom att 
använda omvänd logistikforskning (Pan et al. 2020). 
 
Load bearing properties of composite masonry constructed with recycled building demolition 
waste and cement stabilized rammed earth. 
Studien utvecklade ett nytt byggmaterial av rivningsdelar från hus blandat med jord och 
cement. Det återvunna byggmaterialets egenskaper visade sig vara tillfredsställande att 
använda i murapplikationer till en- och tvåvåningshus (Jayasinghe et al. 2016).  
 

Miljöcertifieringar 

Det finns ett antal miljöcertifieringar för byggnader på den svenska marknaden idag (Sweden 
Green Building Council 2020). Långt ifrån alla har byggmaterial och byggavfall som ett 
betygskriterie men miljöcertifieringar som Miljöbyggnad, BREEAM-SE och LEED har det 
(Sweden Green Building Council; Sweden Green Building Council & BRE Global; Vad är 
LEED?). Inför upphandling av vilka företag som ska få bygga i Främre boländerna kan 
kommunen försöka ställa krav på att byggföretagen ska se till att deras hus blir certifierade 
med någon av dessa certifieringar. Max Björkman (Chalmers industriteknik) ansåg att 
miljöcertifieringar kan vara en bra morot för att få ett cirkulärt byggande. Han sade dock att 
många av miljöcertifieringarnas poängsystem är viktbaserade och ger poäng efter antal 
kilogram med återvunnet material. Max Björkman problematiserade detta eftersom han 
menade att byggnader kan få höga poäng genom att använda exempelvis återvunna metaller 
(på grund av deras tunga vikt) vilket redan görs i stor utsträckning idag. Det finns således en 
risk att certifieringarna i praktiken inte leder till ökad mängd använt återvunnet material i 
byggnaderna (intervju, 2020-05-06).  

 


