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Abstract 

Loay El Harbiti & Oscar Bergstedt 

This bachelor thesis in construction engineering at Uppsala University has been carried 

out in collaboration with Arcona AB, part of the Veidekke Group. The purpose is to 

examine the handling and potential of the reusable construction materials, which can be 

applied to Arcona. 

 

Human overconsumption of natural resources threatens the need for future generations. 

The construction industry contributed 13 million tonnes of construction and demolition 

waste in 2018, which is just over a third of Sweden's total waste. After waste prevention, 

reuse is the highest priority in the waste hierarchy. 

 

The thesis provided insightful knowledge through literature study, qualitative interview 

study and case study. In the literature study, scientific articles and reports were studied 

to achieve knowledge in the related subject. Also, to get an insight into the current 

situation regarding reusage in the construction industry. The interview study consisted 

of seven qualitative interviews. These were carried out with construction-related 

companies to give insight of the reuse potential regarding materials and handling. 

 

The studies presented development opportunities regarding the logistics and handling 

of reusable materials. It was noted that current requirements, laws and regulations 

reduce the amount of reused materials through low landfill fees. Another barrier 

regarding reuse is lack of labor resources. Several of the respondents emphasize the 

importance of a reuse depot that enables the reuse development. The report presented 

cost and climate savings which showed potential savings in several reused materials. 
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Sammanfattning 

Människans överkonsumtion av jordens resurser hotar möjligheten att tillgodose framtida 

generationers behov. Byggbranschen bidrog till 13 miljoner ton bygg- och rivningsavfall 

år 2018, vilket utgör drygt en tredjedel av Sveriges totala avfall. Enligt avfallshierarkin 

är återbruk det näst högst prioriterande efter förebyggande av avfall. 

 

Examensarbetet har utförts i ett samarbete med Arcona, vilket är en del av Veidekke-

koncernen. Syftet med examensarbetet är att undersöka de återbrukade materialens 

hantering och potential, vilket sedan kan appliceras i Arconas återbruksarbete. I rapporten 

ges en fördjupad kunskap genom en litteraturstudie, kvalitativ intervjustudie och 

fallstudie. I litteraturstudien studerades vetenskapliga artiklar och rapporter för att erhålla 

kunskap inom ämnet återbruk samt för att få en inblick i nuläget gällande återbruk i 

byggbranschen. Intervjustudien bestod av sju kvalitativa intervjuer. Dessa genomfördes 

med byggnadsrelaterade företag för att erhålla en kunskap om återbrukspotential kring 

material och hantering. För att få en uppfattning om vilka kostnad- och klimatbesparingar 

återbrukade material besitter, utfördes en kostnadsbesparingskalkyl av de observerade 

materialen i fallstudien. 

 

Intervjustudien visade att det föreligger utvecklingsmöjligheter gällande 

återbruksmaterialets logistik och hantering. Det uppmärksammades även att dagens krav, 

lagar och regler begränsar återbruksarbetet genom låga deponiavgifter. En annan 

begränsning gällande återbruk är bristande arbetsresurser. Flera av respondenterna lyfter 

fram vikten av en återbruksdepå som möjliggör utvecklingen av återbruk. Rapporten 

presenterar kostnads- och klimatbesparingar vilket visar att det föreligger stora 

besparingar i flera återbruksmaterial. 

 

Återbruk kan införas i Arconas arbetssätt genom inventering, logistik och hantering av 

återbruksmaterial. I projekteringsfasen kan inventeringen utföras i ett samarbete med 

inventeringskonsulter. För att möjliggöra utvecklingen för återbruk kan även fler 

etablerade återbrukskanaler användas för logistik, hantering och försäljning. Slutligen 

kan medverkande i ett lokalt återbruksnätverk bidra till en fortsatt etablering på 

återbruksmarknaden.
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Förord 

Rapporten är ett examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid 

Uppsala universitet. Arbetet motsvarar 15 högskolepoäng och är skriven vid institutionen 

för samhällsbyggnad och industriell teknik, vårterminen 2022. Arbetet utfördes genom 

ett samarbete med Arcona AB. Rapportens båda skribenter, Loay El Harbiti och Oscar 

Bergstedt, fick ett ökat intresse för hållbarhet och återbruk från programmets 

tillvalskurser inom hållbar utveckling. Intresset växte fram i takt med förståelsen av de 

utmaningar som branschen står inför. Detta medförde att området inom återbruk med 

tillhörande material- och hanteringsmetoder blev vårt slutgiltiga val. 

 

Vi vill tacka vår handledare Per Almgren för ett gediget samarbete och behjälpligheten 

under arbetets gång. Per har varit en rådgivare vid idéer, hjälpt till med underlag samt 

medverkat vid utvecklingen av frågeställningarna. Vi vill även tacka ämnesgranskaren, 

Beatriz Nestares Nieto, för stöd genom hela examensarbetets process. Tack till alla 

respondenter som har medverkat i intervjuer och bidragit med kunskap och inblick i 

ämnet. 

 

Båda skribenterna har varit delaktiga i rapportskrivandets alla delar genom ett nära 

samarbete och flera diskussioner. Loay har haft det primära ansvaret för kapitel 1, 4 och 

6. Oscar har haft det primära ansvaret för kapitel 2, 3 och 5. 

 

Uppsala, maj 2022 

Loay El Harbiti & Oscar Bergstedt
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1. INTRODUKTION 

Människan förbrukar jordens resurser i snabbare takt än vad som produceras av förnybara 

tillgångar. Konsumtionsökningen av naturens tillgångar och resurser leder till att jordens 

biologiska kapacitet överskrids. Det så kallade ekologiska fotavtrycket från samhällets 

resursuttag blir större än vad ekosystemet kan reproducera. Världens inkomstnivåer 

påverkar storleken av det ekologiska fotavtrycket. I länder med ett stort fotavtryck krävs 

en hållbar utveckling genom att minska konsumtionen och samtidigt upprätthålla en god 

hälsa samt livskvalité. Sedan år 1970 har naturens resurser överutnyttjats av 

världsbefolkningen. Idag förbrukas 1,75 jordklot i förhållande till jordens biologiska 

kapacitet. En överkonsumtion med 75% innebär att resursuttaget, ur ett 

hållbarhetsperspektiv, övertrasseras redan i augusti på årsbasis. [1]. 

 

Hållbar utveckling omfattar sociala, ekologiska och ekonomiska faktorer vars utveckling 

måste tillgodoses utan att riskera människans miljö och hälsa. Hållbar utveckling är ett 

samlingsbegrepp som regelbundet förekommer i sammanhang rörande hållbarhetsfrågor. 

En vanligt förekommande definition stadgades av Gro Harlem Brundtland i 

Brundtlandkommisionen år 1987: ”En hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande 

generationers möjligheter till att tillfredsställa sina behov” [1]. 

 

De globala målen grundas i idén om att uppnå ett socialt, miljömässigt och hållbart 

samhälle vilket uppkom vid Förenta nationernas konferens 2012. De globala målen trädde 

i kraft 2015 där agendan för hållbar utveckling är att till 2030 uppnå fyra väsentliga mål: 

Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att 

främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Sammanlagt finns 17 globala mål med 

flera tillhörande delmål för varje huvudmål. Ämnet i den här rapporten om återbruk och 

hanteringen av återbrukat byggnadsmaterial är en bidragande faktor till att lösa tre av 

huvudmålen. Mål nummer 11 avser hållbara städer och samhällen där delmålet 11.B är 

att implementera resurseffektivitet. Huvudmål nummer 12 avser hållbar konsumtion och 

produktion där delmålet 12.2 syftar på en hållbar förvaltning och användning av 
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naturresurser. Mål nummer 13 beskriver generellt att motarbeta klimatpåverkan [2].  

Under år 2018 var det totala avfallet i Sverige 35,2 miljoner ton [3].  Byggsektorn bidrog 

till cirka 13 miljoner ton bygg- och rivningsavfall. Det innebär att byggsektorns bygg- 

och rivningsavfall stod för cirka 37 procent av Sveriges totala avfall. Av byggsektorns 

totala avfall var 840 000 ton farligt avfall [4]. För att kunna nå de nationella 

miljökvalitetsmålen behövs enligt Boverket en säkrare hantering samt en reduktion av 

mängden av Sveriges bygg- och rivningsavfall. I juli 2018 gjordes det revideringar i EU:s 

avfallsdirektiv. Dessa revideringar var anledningen till de ändringar som gjordes i augusti 

år 2020 i plan- och bygglagen (se 10 kap. 6 § PBL) om avfall. Ändringarna som gjordes 

medförde att kontrollplanen inte enbart skulle medräkna rivningsavfall utan den ska även 

inkludera avfall från andra byggåtgärder. Exempelvis vid nybyggnad samt 

byggnadsmaterial som kan återbrukas [5].  

 

Avfallsdirektivet låg till grund för bland annat avfallsförordningen (2020:614) kap 4. 15 

§ vilket avser att erbjuda andra att förbereda avfall för återbruk.  Paragrafen beskriver att 

den som yrkesmässigt samlar eller behandlar avfall ska överväga att erbjuda avfall till 

den som yrkesmässigt förbereder det för återbruk. I rimlig utsträckning ska information 

lämnas om sådant avfall som har möjlighet att förberedas för återbruk. 

 

Avfallstrappan, som även kallas för avfallshierarkin, beskriver hur hantering av avfall ska 

göras och på vilket sätt det ska prioriteras. I figur 1.1 visas avfallstrappan i grafisk form 

hämtad från Avfall Sveriges publikation om svensk avfallshantering 2020 [6]. 

 

Figur 1.1. Avfall Sveriges Avfallstrappa [6]. 
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Trappan består av fem steg. Det översta trappsteget talar om hur man ska minimera 

avfallet. Det innebär att vi ska konsumera mindre, vilket leder till minskat avfall. Det 

andra trappsteget talar om hur vi ska tillämpa återanvändning genom till exempel 

cirkulära metoder som att öka returen av glasflaskor och kläder. Nästa steg är att återvinna 

material, vilket sparar energi och resurser. På det fjärde steget kommer energiutvinning 

som utvinns genom förbränning. Deponering är det femte och sista steget som innebär att 

avfallet ska förvaras långsiktigt på en säker plats [1]. 

 

Återbruk definieras i denna rapport på samma sätt som Miljöbalken (1998:808) definierar 

återanvändning i kap 15. 2 § miljöbalken: ”En produkt som inte är avfall används igen 

för att fylla samma funktion som den var avsedd för”. I enighet med EU:s direktiv, de 

globala målen och avfallshierarkin är återbruk ett högt prioriterat ämne i byggsektorn för 

att öka det cirkulära flödet av byggnadsmaterial. 

 

Det mest förekommande i avfallshanteringen är att bygg- och rivningsavfall återvinns 

som konstruktionsmaterial, vilket är en osorterad blandning av material som används 

bland annat till fyllnadsmaterial.  Konstruktionsmaterialet utgjorde knappt 6,1 miljoner 

ton, följt av 4,7 miljoner ton deponering och 1,4 miljoner ton energiåtervinning. Endast 

ca 1,8 procent, vilket motsvarar 230 000 ton, av 13 miljoner ton återvinns som 

konventionellt avfall vilket menas att materialet återvinns till samma typ av material [4]. 

Andelen återbrukat byggnadsmaterial är försvinnande liten i jämförelse med 

återvinningen av bygg- och rivningsavfall. Det insamlade byggnadsmaterialet för 

återbruk kommer från kommuner, återbruksaktörer samt kretsloppsparker vilket år 2020 

uppgick till mängden 6000 ton. Hanteringen visar på att det finns en potential till att öka 

mängden återbrukat byggnadsmaterial i samhället [6]. 

 

Arcona grundades år 1985 och är idag inom Veidekke-koncernen som är ett av de största 

byggföretagen i Sverige. De arbetar med projektering, byggentreprenad samt utveckling 

av fastigheter. Deras geografiska område är Uppsala och Stockholm där de har cirka 275 

medarbetare [7]. Veidekke, som är Arconas moderbolag, har skrivit på en färdplan för ett 

fossilfritt Sverige, vilket innebär att även Arcona ska följa färdplanen.
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Ett program har tagits fram för att Arcona ska ha möjligheten att uppnå dessa mål. 

Samtliga byggnadsprojekt som utförs av Arcona ska följa programmet. Om beställaren 

har ytterligare krav på hållbarhetsaspekter ska programmet vara en utgångspunkt för 

hållbarhetsarbetet där beställarens krav adderas.  För att uppnå ett bättre hållbarhetsarbete 

har Arcona planerat att integrera återbruk av byggmaterial i deras projekt. Deras avsikt är 

att sälja materialet vidare eller återbruka i ett annat projekt [8]. 

 

1.1 Problemformulering 

Veidekke-koncernen är verksam inom en stor del av byggbranschens utveckling kring 

hållbarhetsfrågor. Koncernen innehar ett gemensamt hållbarhetsansvar i samverkan med 

Sveriges samtliga byggföretag vars syfte är att bidra till ett mer cirkulärt samhälle. Krav 

och påtryckningar från högre instanser medför att företagens hållbarhetsarbete måste 

utvecklas. Det krävs ett mer konsekvent arbete i branschen för att möta EU:s 

avfallsdirektiv, men också en omställning till arbetssätt som inbegriper hållbarhet i alla 

processteg. 

 

Vid rivning av byggnadsmaterial finns inget lagstadgat krav att material med potentiellt 

återbruk måste bevaras. Återbrukat material härstammar från olika platser och situationer, 

vid exempelvis demontering, felbeställningar och restprodukter från nybyggnationer. Det 

saknas idag kunskap och logistiklösningar kring hur material med en kvarvarande 

livslängd ska hanteras. I byggbranschen finns det flera aktörer som har utvecklat egna 

metoder gällande att förvara och använda sig av återbrukat material. En stor potential och 

vilja finns att utveckla metoder för återbruk vilket medför klimat- och affärsmässiga 

fördelar. 

 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Studiernas syfte är att undersöka vilka byggnadsmaterial som har en återbrukspotential 

utifrån ett klimatperspektiv. Syftet är även att ta reda på hur förvaringen och logistiken 

av återbrukat material kan förbättras samt att utveckla och ge förslag på hur återbruk av 

byggnadsmaterial kan appliceras i Arconas arbetssätt. 
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Studierna verkställs genom att ha följande frågeställningar som utgångspunkt: 

F1 – Har byggnadsmaterial en återbrukspotential utifrån ett klimatperspektiv? 

F2 – Hur förvaras och hanteras material för återbruk? 

F3 – Hur kan Arcona utveckla sitt arbetssätt för återbruk av byggnadsmaterial från 

demontering till byggnation? 

 

1.3 Avgränsningar 

Rapporten inkluderar avsnitt om återbruk inom hantering och förvaring, 

återbrukspotential av material samt utveckling av Arconas arbetssätt. I studien har ett 

specifikt återbruksprojekt undersökts där några av projektets återbrukade material har 

observerats. I kalkylerna utfördes endast beräkningar för några av observationens 

material. Detta för att ge en uppfattning av materialens klimat- och kostnadsbesparingar. 

Vilka material som är mest fördelaktiga att återbruka skiljer sig mellan varje 

återbruksprojekt där inventeringar sker utifrån dess förutsättningar. Återbruksmaterialen 

som har studerats är enklare konstruktionsmaterial, byggnadsmaterial samt fast 

inredning. Studien jämför inte ekonomiska aspekter med klimatmässiga aspekter, det vill 

säga om återbruk är ekonomiskt försvarbart att använda vid ombyggnationer samt 

nybyggnationer. Rapportens ändamål är att visa en generell bild av processen för 

återbrukat material. 
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2. METODIK 

I det här kapitlet presenteras tre metoder som har använts i rapporten. Kapitlet redogör en 

hanteringsmetod för litteraturstudien, fallstudien och intervjustudien. 

 

2.1 Litteraturstudie 

I ett tidigt skede under denna rapports begynnelse gjordes en litteraturstudie för att skapa 

en uppfattning om nuvarande läge gällande återbruk i byggbranschen. Litteraturstudien 

gjordes genom att läsa artiklar samt rapporter vilket gav en bredare kunskap inom det 

aktuella ämnet. Efter det undersöktes rekommendationerna som fanns för fortsatta 

studier. 

 

För att få en uppfattning av de studier som gjorts i ämnet användes tre olika databaser, 

DIVA, SCOPUS och officiella källor från hemsidor. På samtliga databaser användes 

följande sökord: ”reuse”, ”building materials”, ”recycling”, ”recovery”, ”återbruk”, 

”återanvändning” samt ”byggnadsmaterial”. DIVA var den första databasen som 

användes för att säkerställa att studien är av nyhetsvärde. Databasen användes även för 

att hitta artiklar för fortsatta studier. SCOPUS har ett verktyg som hittade vetenskapliga 

artiklar med specifika sökord för att minska urvalet av antalet träffar. En sökmotor till 

officiella källor användes för att hitta populärvetenskapliga artiklar inom återbruk. Det 

som kunde konstateras var att det inte fanns mycket data gällande återbruk av 

byggmaterial. Vilket skulle kunna bero på att återbruk av byggnadsmaterial är ett nytt 

fenomen för byggbranschen. 

 

2.2 Datainsamling 

Processen för datainsamlingen utfördes i fem steg varav fyra var repetitiva. Första steget 

var att analysera publicerade artiklar och rapporter för att få en djupare förståelse inom 

området återbruk och vilka förutsättningar som finns för fortsatta studier. Det andra steget 

var att utföra en litteraturstudie och utforma frågeställningar till ämnet. Dessa utvecklades 

utifrån möjligheter och utmaningar som framkom under litteraturstudien. I tredje och 

steget genomfördes ett urval av datainsamlingen samt planeringen och bokningen av
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intervjuer. I femte fasen slutfördes datainsamlingen från vetenskapliga artiklar och 

intervjustudien. Vid behovet av mer vetenskapligt material repeterades denna process. 

Arbetets utförande illustreras i figur 2.1. 

 

2.3 Kvalitativ intervjustudie 

Kunskapsinhämtningen har skett genom sju kvalitativa intervjuer med hjälp av ett 

anpassat och strukturerat intervjuunderlag för ämnet återbruk (se bilaga B1). 

Intervjustudiens datainsamlingsmetod är effektiv att använda för att få en djupare 

förståelse från respondentens inriktning inom ämnet. Informationen från respondenterna 

har kunnat jämföras genom att använda inspelning och transkribering för att säkerställa 

en hög validitet på respondentens uppgifter. 

 

Intervjuerna har baserats på en effektiv metod för att samla in information under en 

begränsad tid. Varje intervju hade ett tidsintervall på 40–50 minuter för att bibehålla en 

hög kvalité samt en aktiv kommunikation i samtalet. Intervjuunderlaget skickades ut 7 

dagar innan samtalet vilket gav respondenten goda förutsättningar att uttrycka en 

kvalitativ bedömning av varje svar. Underlaget bestod av 18 frågor om respondentens 

tillhörande ämne och var uppdelade i tre olika områden. Del 1 bestod av sex frågor om 

Figur 2.1. Process för datainsamling. 

Analysera material Kunskapsinhämtning
Beredskap inför 

aktiviteter

Urval av 
materialdata

Färdigställande av 
aktiviteter
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allmän information om återbruk och del 2 var tio frågor om potential till återbruk. Del 3 

bestod av två frågor om respondentens allmänna åsikter kring återbruk. Vid 

genomförandet av intervjuer användes digitala verktyg som Microsoft Teams och Zoom 

samt platsbesök där inspelningen utfördes med en mobilapplikation.  

 

Alla respondenter har eller har tidigare haft en koppling till en tjänst inom hållbarhet i 

byggbranschen. Att alla har grundläggande kunskaper i ämnet leder till en rättvis 

bedömning av företagens arbetssätt inom hållbarhet och återbruk. Respondenterna arbetar 

på olika företag, har olika tjänster samt en lång arbetslivserfarenhet i byggbranschen. 

Utifrån dessa kvalifikationer har problematik och möjligheter uppmärksammats från 

olika perspektiv inom återbruk. Respondenterna har fått möjlighet att granska och 

godkänna informationen från respektive intervju. De har därefter lämnat ett muntligt 

samtycke till att använda företag, titel och erfarenhet i denna rapport. Tabell 2.1 innehåller 

grundläggande information om respondenterna. 

 

Tabell 2.1. Respondenter till intervjustudie 

Företag: Titel: Respondent: Erfarenhet

(år): 

Källa: 

Uppsalahem Hållbarhetsspecialist R1 14–15 [16] 

Malmö 

återbyggdepå 

Arbetsledare/Projektledare R2 24 [17] 

SBB Hållbarhetsanalytiker R3 7 [19] 

Vasakronan Projektchef 

fastighetsutveckling 

R4 39 [21] 

Ramboll Hållbarhetssamordnare R5 15 [18] 

Castellum Projektledare R6 7 [20] 

Byggstyrning Projekt- och 

projekteringsledare 

R7 38 [25] 
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2.4 Fallstudie 

Rapporten innefattar en explorativ fallstudie i realtid vilket innebär att det som studeras 

sker samtidigt som studien görs. Fallstudier är en lämplig metod att tillämpa för att få en 

djupare förståelse för ett undersökningsobjekt eller plats. Med metoden explorativ 

fallstudie är det möjligt att utforska mindre undersökta situationer vilket är lämpligt i 

detta sammanhang. Intervjuer, platsbesök och dataunderlag har kopplats samman från 

Vasakronans återbruksprojekt, kvarteret Hugin. Fallstudien beskriver vad, hur och varför 

hanteringen och utförandet av återbrukat byggnadsmaterial sker på ett visst sätt. 

Fallstudien genomfördes med flera analysenheter bestående av tre intervjuer, 

observationer samt dataunderlag. I denna fallstudie användes frågeunderlaget (bilaga B1) 

vid två av intervjuerna för att få en djupare förståelse för deras arbetssätt. Den tredje 

intervjun skedde på plats i kvarteret Hugin där en djupare genomgång av projektet kunde 

ske. Att använda sig av flera metoder kallas triangulering. Denna kombination gällande 

datainsamlingen leder till att en metods svagheter vägs upp av de andra metodernas 

styrkor. Det är ett smidigt sätt då metoderna kan kompensera varandra och säkerställa 

valida källor [9]. 

Fallstudien genomfördes hos företaget Byggstyrning AB som i uppdrag av Vasakronan 

driver projektet kvarteret Hugin. I projektet har Byggstyrning som uppgift att ansvara för 

projektering vilket även innefattar inventering av återbrukat material. Utfallet från 

fallstudien bidrar även med att påvisa potentiella utvecklingsmöjligheter för företag 

involverade i återbruk.
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2.4.1 Observation 

Datainsamlingsmetoden observation användes för att tillgodose data från projektet 

kvarteret Hugin. Vid utförandet av observationen användes en direkt observation vilket 

kännetecknas genom att de observerade objekten betraktas genom observatörens sinnen. 

I en indirekt observation är mätning och registrering aspekter som behöver beaktas, vilket 

inte erfordrades i detta fall. Nackdelar med metoden är att det kan vara svårt att 

sammanställa informationen på plats genom anteckningar. Därför valdes 

tillvägagångssättet att dokumentera genom inspelning av intervju samt illustrativt ta foton 

under rundvandring [9]. 

 

2.5 Frågeställningar 

De metoder som har använts för att besvara respektive frågeställning är litteraturstudie, 

intervjustudie och en fallstudie i form av en direkt observation. De presenteras nedan 

under tillhörande frågeställning. 

 

F1 – Har byggnadsmaterial en återbrukspotential utifrån ett klimatperspektiv? 

Frågeställningen besvaras genom tillämpning av fallstudie och litteraturstudie. 

 

F2 – Hur förvaras och hanteras material för återbruk? 

Frågeställningen besvaras genom tillämpning av intervjustudie och fallstudie. 

 

F3 – Hur kan Arcona utveckla sitt arbetssätt för återbruk av byggnadsmaterial från 

demontering till byggnation? 

Frågeställningen besvaras genom tillämpning av litteraturstudie, fallstudie och 

intervjustudie.
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3. TIDIGARE FORSKNING 

Detta kapitel analyserar och behandlar information från tidigare forskning för att få en 

aktuell beskrivning relaterat till ämnet återbruk som berör tillämpning och hantering av 

återbrukbara material. 

 

3.1 Barriärer till återbruk 

I en studie av Yuan och Shen, framhävs att de främsta barriärerna för att gynna återbruk 

av byggnadsmaterial är kostnaderna för bearbetning samt kvalitén på återbrukade 

material. Studien visar även att brist på information och intresse är bidragande faktorer 

som begränsar en effektiv hantering av potentiellt återbrukbara material från 

byggnationer. Externa parter såsom myndigheter och allmänheten tenderar att ha en oro 

om avfallet hamnar på deponi. Detta då deponering kan resultera i en negativ 

miljöpåverkan, medan intressenter inom byggbranschen har ett större fokus på de 

ekonomiska aspekterna [10]. 

I enlighet med Yuan och Shen belyser K. Knoth et. al. i en studie att kunskap och 

inställning är starkt sammanlänkande framgångsfaktorer till återbruk. I studien nämndes 

att bristfällig kunskap var en barriär för samtliga aktörer, såsom: arkitekter, konsulter och 

offentliga institutioner. Artikelförfattarna betonade vikten av att öka medvetenheten 

genom kampanjer samt att visa upp referensprojekt med bästa möjliga utfall. Detta bidrar 

till att minska den negativa inställningen till återbrukat byggnadsmaterial och gynna 

inlärningsprocessen. Det upplystes i studien att ett etablerat arbetssätt saknas för att 

återbruka byggnadsmaterial. Flera aktörer är i begynnelsefasen där pilotprojekt används 

för att utvärdera återbruksprocessen. Andra negativa noteringar såsom lägre kvalitet, 

sämre estetik och sämre funktion har också identifierats som barriärer till återbrukat 

material [11].



 

 
 

TILLÄMPNING OCH HANTERING AV ÅTERBRUKBARA BYGGNADSMATERIAL 
 

 

12 
 

3.2 Återbruksmarknad 

Studien av Rakshan et al. visar att det finns ekonomiska drivkrafter som främjar återbruk. 

Det observeras att det lägre priset på återbrukade byggnadskomponenter kan bidra till 

kostnadsbesparingar i byggprojekten. Om priset för återbrukade material är attraktiva i 

jämförelse med jungfruliga material kan efterfrågan öka, vilket i sin tur bidrar till en 

framtida tillväxt för en återbruksmarknad. Avsaknaden av en etablerad återbruksmarknad 

resulterar i en bristfällig tillgång på återbrukbara komponenter med önskade egenskaper, 

till exempel dimensioner, kvalitet samt estetik. En avsaknad av återbruksmarknader leder 

till att rivningsmaterial hanteras som avfall i stället för återbruk [12]. 

Rakshan et al. nämner även att en ökad kostnad av att deponera material skulle kunna 

bidra till en ökad återanvändning. Studien visar också att en metod för att öka 

återbruksfrekvensen är möjlig genom att implementera återbruk i designprocessen av 

projekt. Ett sätt att uppnå resultat är att avtalskraven är integrerade i metoden. Studien 

beskriver att hanteringen av rivningsavfall kräver mindre utrymme än demonterat 

material eftersom materialet inte behöver ett utrymme för sortering, behandling och 

lagring. Bristen på materialförvaring resulterar i att det demonterade materialet kommer 

att behöva transporteras och lagras på en annan plats. Det medför en ökning av den totala 

kostnaden samt fler arbetsmoment för hanteringen av återbrukbara produkter [12]. 

 

3.3 Återbrukat byggnadsmaterial 

En studie från Kralj och Markic nämner att demonterbara byggnadsmaterial bestående av 

få ämnen, exempelvis stål, betong, trä, är i allmänhet enklast att återbrukas eller 

återvinnas. Material med flera beståndsdelar är svårare att återvinna. Exempelvis är 

träspånskivor ett material som lämpar sig bättre för återbruk [13]. Det understödjs av WY 

Nga och CK Chau där de nämner att en del byggnadsmaterial som exempelvis tegel, 

balkar, glas har möjlighet att återbrukas utan att påverka materialets struktur. Genom att 

använda denna metod förbrukas endast en liten mängd energi. 
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Studien uppmärksammade att tegel, metaller (rostfritt stål, armeringsjärn), glas, kakel 

samt trämaterial är byggavfall med möjlighet att återbrukas [14]. Likt med WY Nga och 

CK Chau belyser studien från Kralj och Markic att trä, lermaterial, metaller (stål, 

aluminium, järn, koppar), tegelstenar, betong, gips och isolering är olika materialtyper 

som kan återbrukas [13]. 

 

P. Hopkinson et al. presenterar i en studie potentiella fördelar med att använda 

återbrukade produkter i byggnationer. Byggmaterial utgör en stor andel av den totala 

byggkostnaden och material som stål och aluminium har en hög energikonsumtion vid 

tillverkningsprocessen. Stål och aluminium utgör tillsammans 51% av den inbyggda 

energin i byggmaterialet följt av betong som står för 17%. Trots att återbruk har väsentliga 

fördelar gällande klimat och ekonomi, återbrukas endast 4% av stålet. I jämförelse med 

stål är mängden direkt återbrukat material från tegel, betong samt annat murverk ännu 

lägre. Årligen rivs ca 2,5 miljarder tegelstenar, varav 50% används till fyllnadsmaterial 

och mindre än 5% återbrukas. Stora delar av teglet krossas före sin uppnådda livslängd. 

Likaså betong krossas och används som fyllnadsmaterial innan den tekniska livslängden 

har passerat. Strukturella element är svåra att återanvända vilket gör att det har varit större 

fokus på återvinning än återanvändning [15].
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4. RESULTAT 

Detta kapitel sammanställer resultatet från intervjustudierna i förhållande till 

frågeställningarna. För att öka studiens läsbarhet benämns de sju respondenterna R1, R2, 

R3, R4, R5, R6 och R7 i resultatpresentationen. Utfall och resultat från fallstudie och 

observationer presenteras grafiskt och i förklarande text. Därefter kommer beräkningar 

av koldioxidekvivalenter, CO2,ekv och en kostnadsberäkning redovisas för 

observationsmaterialen i återbruksprojektet kvarteret Hugin. 

 

4.1 Återbrukspotential till byggmaterial 

4.1.1 Återbruksprojekt 

Återbruksprojekt förekommer i varierande utsträckningar i respondenternas respektive 

företag. Det är allt från återbrukad marksten och tegel till projektering av hela byggnader 

där återbruk är mer regel än undantag. Tidigare återbruksprojekt har förekommit hos 

samtliga respondenter, från R1 till R7. Flera av respondenterna ifrågasätter varför det 

fortfarande kallas ”återbruksprojekt” och inte bara ”projekt”. De anser att de har kommit 

förbi det stadiet och nu kan applicera återbruk i det vardagliga arbetssättet. I 

respondenternas svar framkommer det att skillnaden är stor mellan hur långt företagen 

har kommit i utvecklingsarbetet inom återbruk. Några av företagen har endast använt 

återbruk i en mindre skala där stora ansträngningar krävdes, vilket även medförde höga 

kostnader.  

 

Företagens inställning till återbruksprojekt skiljer sig åt beroende på marknadens 

efterfrågan och deras inriktning. R1 arbetar för ett allmännyttigt kommunalägt 

bostadsbolag och har en stark vilja att främja företagets hållbarhetsutveckling. I tidigare 

återbruksprojekt har företaget medverkat i en förstudie till Uppsala klimatprotokoll i syfte 

att främja en cirkulär marknad. I förstudien medverkade företaget genom att utvärdera en 

framtida återbruksdepå som presenterar hur kommunen kan gå samman för att täcka 

återbruksbehovet [16]. Även Malmö ÅBD är kommunalägt och enligt R2 har företaget 

tidigare medverkat vid flera omfattande återbruksprojekt [17].  
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De har en bred kompetens och många års erfarenhet där många av lösningarna inom 

återbruk kan appliceras i fler städer, vilket även R1 är enig om. R3 till R7 arbetar inom 

privata sektorer vilket är en fördel vid skyndsamma förändringar inom hållbarhet och 

återbruk. Vid omfattande återbruksprojekt kan det behövas tillsättas mer resurser för att 

slutföra projekten. Stadshuset i Uppsala är ett sådant exempel där återbruk var ett krav 

eftersom byggnaden är kulturskyddad. Enligt R5 återbrukades exempelvis teakfönster, 

räcken, och armaturer till renoveringar av stadshuset. I detta fall var det en förutsättning 

för att behålla det kulturhistoriska värdet och inte endast en miljömässig vinning [18]. 

Enligt R3 riktar denna respondents företag in sig mer på att ta hand om byggnader i stället 

för att riva och bygga nytt samt endast göra renoveringar när det krävs. Det leder till att 

återbruk sällan appliceras i deras projekt [19]. 

 

Vasakronan och Castellum är två bolag som ligger i framkant när det gäller tidigare 

återbruksprojekt. Det framkom i intervjuerna att såväl Vasakronan som Castellum har 

utvecklat metoder för att optimera användningen av återbrukat material. R6 betonade att 

sedan årsskiftet 2022 ska varje projekt beakta återbruk av byggmaterial. Ett välrenoverat 

exempelprojekt utfört av Castellum är en ombyggnation av ett hus med mycket höga 

kulturvärden, så kallat blåklassat. Designen fastslogs i ett tidigt skede vilket medförde att 

mycket av materialen kunde bevaras [20]. Vasakronan har ett stort pågående 

återbruksprojekt i Uppsala, kvarteret Hugin, vilket innefattar 65 000 kvadratmeter 

bruttoarea. Enligt R7 är målet med detta projekt att identifiera och tillämpa återbrukat 

material samt erhålla projektspecifika värden för framtida projekt [21]. 

 

4.1.2 Lämpliga återbruksmaterial  

Enligt R1 kan det vara utmanande med återbruk av byggnadsmaterial vid nyproduktion 

på grund av garantiaspekter. Detta kan exemplifieras med citatet: ”Fönster är ett sådant 

område som är supersvårt, det är så himla mycket krav på fönster, det ser jag typ som 

omöjligt att sätta in på nyproduktion…” [16]. I 5 kap. 5 § AB 04 framkommer att 

entreprenören ansvarar för fel som framträder under garantitiden. Kommentarer till 

paragrafen utrycker att detta dock inte gäller vid förslitning och vid normal beskaffenhet 

hos materialet eller varan. 
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Däremot är marksten och tegel två material som är lämpade för återbruk enligt flera 

respondenter. På tegelstenar syns en garantimärkning, det vill säga en CE-märkning. Det 

finns aktörer som erbjuder sådan garantimärkning till rimliga kostnader samt säkerställer 

materialets kvarvarande livslängd. I enlighet med R1 nämner exempelvis R2 att tegel är 

ett bra material för återbruk. Vidare påpekar R2 att grovmaterial som tegel, takpannor 

och virke allmänt har störst potential till återbruk. Det anges även att 75% av teglet från 

tegelbyggnader uppförda innan 1950-talet kan återbrukas [17]. Det framkommer i en 

rapport om återbruk av byggnadsmaterial att en materialförlust om 25% kan antas vid 

selektiv rivning och rengöring av tegelstenar [22]. I byggnationer efter 1955 har ett 

cementbruk använts som är hårdare än teglet vilket medför att teglet krossas när 

murbruket ska rensas. I motsats till R1 belyser R2 att fönster kan återbrukas utifrån att 

materialet har en kvarvarande livslängd. Enligt R2 ska det tas i beaktning att fönster från 

1967–1972 innehåller mycket PCB kemikalier enligt R2. Det var då kassettglas började 

användas [17]. En rapport av Naturvårdsverket presenterar att användning av PCB 

förbjöds 1972 samt att 70–85% av fastigheter mellan 1956–1973 är färdigsanerade från 

PCB. Kemikalierna kan förutom i isolerrutor förekomma i golvmassor, fogmassor och 

små kondensatorer. Sedan 2007 är sanering av fogmassor och golvmassor ett krav enligt 

Förordning (2007:19) om PCB m.m. [23]. 

 

Även R3 menar att tegel kan återbrukas men att detta kräver mycket arbete vilket 

överensstämmer med artikeln från P. Hopkinson et al [15]. R3 nämner också att man kan 

återvinna betong genom att det först mals ner för att sedan användas till fyllnadsmassor 

[19]. Utifrån en artikel av X. Li är cirkulär användning av betong en metod som framkom 

redan efter andra världskriget. I artikeln framförs att det är väldigt fördelaktigt och 

nödvändigt att använda återvunnet betongavfall till ny betong [24]. R3 anser att nya 

gipsskivor kan tillverkas genom att tillvarata spillmaterialet. Isoleringsmaterial som 

stenull och glasull kan malas ner för att sedan återanvändas i andra former. 

 

R4 har arbetat med återbruksprojekt i nyproduktion i en mindre utsträckning. Däremot 

har respondenten gjort det i ombyggnadsprojekt. De material som har återbrukats i 

projekten är glaspartier, dörrar, ståldörrar, undertak, tvättställ och vattenklosetter.  
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Vasakronan har även börjat undersöka möjligheten att återbruka elstegar, ljuddämpare 

och spjäll. R4 nämnde även att gipsskivor är ett återbruksmaterial som förekommer i 

återbruksprojekten [25]. 

 

Armaturer är något som kan vara väldigt uppskattat att återbruka enligt R5. Produkten är 

estetiskt tilltalande samtidigt som de kan vara särpräglade på marknaden. Även dörrar 

som är estetiskt vackra har en god återbrukspotential. Respondenten anser att det som är 

lättast att återbruka är glas, väggpartier och dörrar. 

 

Liksom flera av de andra respondenterna anser R6 att tegel och glaspartier har goda 

förutsättningar att återbrukas. Likt R1 ser R6 att ett problem som kan förekomma med 

äldre glaspartier är att de inte uppfyller kvalitetskraven. R6 anser att äldre fönster har 

svårt att uppnå ljud- och energikraven eftersom kraven ständigt ändras. Detta visas i 

Boverkets byggregler (2011:6) avsnitt 7:21: ”Byggnader som innehåller bostäder, deras 

installationer och hissar ska utformas så att ljud från dessa och från angränsande 

utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda 

användningen kräver att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet”. Standarden 

SS 25267 för bostäder är en ljudklassning med ingående ljudklass A, B, C och D. 

Ljudklass D kan användas vid ändring av byggnader för att tillgodose varsamhetskravet 

eller förvanskningsförbudet. I 8 kap. 13–14 § Plan- och bygglagen (2010:900) finns det 

krav på att byggnader ska ha tekniska egenskaper som är betydande för energihushållning 

och värmeisolering. Vid ändring av en byggnad är det tillåtet att göra avsteg från kraven. 

Detta genom en tolerans till ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, 

varsamhetskravet samt förvanskningsförbudet. 

 

Enligt R7 saknas en tydlig marknad gällande återbruksmaterial. Det har varit utomstående 

projektledningsorganisationer som har undersökt möjligheten att återbruka dörrar och 

glaspartier. Byggstyrning har även undersökt återbruksmöjligheten av 

ventilationsmaterial i form av tilluftsdon och kylbafflar. Porslin som t.ex. vattenklosett 

och tvättställ är andra återbruksmaterial som har nyttjats till återbruk. Hösten 2021 iakttog 

R7 att gipsskivor är ett av materialen som har stor återbrukspotential.
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Materialet är oftast intakt och innehar en kvarvarande livslängd samt funktion. 

Respondenten nämner även att de kommer att återbruka allt undertak. I pågående 

projektet kvarteret Hugin kommer samtliga undertaksplattor att demonteras, rengöras och 

sedan monteras upp. 

 

Det framkom från intervjuerna att det förekommer en betydande mängd material med 

återbrukspotential. I tabell 4.1 har det gjorts en sammanställning av de återbruksmaterial 

som har nämnts i intervjuerna och från de artiklar som har studerats. De frågor som 

användes från intervjuunderlaget är frågarna 1, 2 och 4, se bilaga 1. 

 

Tabell 4.1. Framförda återbruksmaterial från intervjustudien och vetenskapliga artiklar 
         
Återbruksmaterial: R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Källor: 

Tegel X X X   X  [13,14,15, 

22] 

Glaspartier  X  X  X X [14] 

Dörrar  X  X  X X  Se resp.nr 

Betong  X  X    [13,15,24] 

Takpannor  X       Se resp.nr 

Undertak    X   X  Se resp.nr 

Gipsskivor  X X X   X [13] 

WC & tvättställ  X  X   X Se resp.nr 

Kökstommar     X   X   Se resp.nr 

Reglar/stålreglar    X   X Se resp.nr 

Armaturer 

Trävirke 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

  Se resp.nr 

[13,14] 

Ventilationsmaterial    X   X Se resp.nr 

Isolering  X X       Se resp.nr 

Entrépartier      X    Se resp.nr 

Jordmassor   X       Se resp.nr 

Marksten/betongplattor X X        Se resp.nr 

Elstegar    X      Se resp.nr 

Väggpartier     X     Se resp.nr 

Skenor    X      Se resp.nr 

Trappor X         Se resp.nr 

Fasadskivor  X        Se resp.nr 

Diverse metaller        [13,14,15] 

Skivmaterial        [13] 

Keramik        [14] 
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4.1.3 Demontering 

Enligt R1 finns hos respondentens företag en intern kravställning att vid rivning av en 

tegelbyggnad ska det säkerställas om teglet är lämpligt att använda till återbruk. Vid ett 

eventuellt återbruk ska materialet demonteras på ett varsamt sätt. Om det återbrukade 

materialet inte kan användas internt ska det hanteras för att hamna i ett cirkulärt flöde. R1 

menar på att kostnaderna för hanteringen i dagsläget är för höga, vilket är i enlighet med 

flera av respondenterna svar. 

 

Det framkom av R2 att kostnaderna för att demontera material som lämpar sig för 

återbruk är i nivå med att demolera. Vid en selektiv rivning uteblir avgifter för deponi, 

container och transporter. Dessa besparingar kan i stället finansiera demonteringen av 

byggnadsmaterialet. Enligt R2 finns en undanflykt från återbruk eftersom demolering är 

lättare att genomföra och det mest förekommande arbetssättet. Demontering kräver 

personal med rätt kompetens men är genomförbart vid en konsekvent planering. R3 anser 

att det finns en förväntan på att återbrukat material inte ska kunna urskiljas från ett nytt. 

Materialet ska ge en platsbyggd känsla vilket oftast efterfrågas vid ombyggnationer. Inga 

material ska ha synliga fel eller märken från demonteringen som exempelvis skruvhål på 

gipsskivor. 

 

En ny demonteringsmetod presenterades av R4 där en metalldetektor kan identifiera 

skruvarnas placering i gipsskivorna. I enlighet med R7 belyser R4 att reglar och skenor 

kan återbrukas när gipsskivorna demonteras på ett lämpligt sätt. R7, R4 samt R2 uppger 

att det behövs en yrkesgrupp för demonterare. Det grundas i att få expertis inom området 

och att kunnig personal utför arbetsuppgifterna. Enligt R4 saknar rivare den 

noggrannheten och kunskapen som krävs eftersom demonteringen måste utföras varsamt. 

Enligt respondenten kan inlärning ske genom att rivare får tydliga instruktioner och på 

det sättet lär sig demontering. Det finns också flera viktiga aspekter inom logistiken. Efter 

demonteringen måste material samlas ihop och sorteras rätt. Detta eftersom äldre 

byggnads- och produktdelar kan vara svåra att ersätta. 
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Det framkom av R5 att demonteringsinstruktioner skickades med till 

utförandeentreprenaden. Instruktionerna beskrev hur demonteringen av 

byggnadsmaterialen skulle utföras och är framtagna av IVL och Avfall Sverige (Svenska 

miljöinstitutet och branschorganisation för avfallshantering). Detta möjliggör kortare 

demonteringstider, ökade kunskaper om arbetssättet samt förpliktigar att materialet hålls 

intakt vid transporter. 

 

R6 hänvisade till att de utförde en återbruksinventering vilket underlättade 

demonteringsarbetet. I detta fall användes Kompanjonen, ett företag inriktat mot 

återbruksinventeringar. Innan demonteringen inventerades samtliga utrymmen för att 

sammanställa materialet med återbrukspotential. Varje material som skulle återbrukas 

hade en markering med en koppling till en Excel-fil vilket förenklade lagerhanteringen.  

 

Arbetet inom demontering utvecklas i en skyndsam takt enligt R7. Gipsskivor som 

tidigare har sågats ut kan demonteras genom att skruvas ned. Denna metod är både tids- 

och kostnadseffektiv eftersom väggens reglar och skenor är intakta. Materialet kan 

förvaras på samma våningsplan i färdiga mått vilket bidrar till ett lågt materialspill. I 

projektet kvarteret Hugin demonteras undertak av undertaksentreprenörer för att kunna 

hantera materialet på rätt sätt. Vasakronan är även med i ett projekt för att återbruka 

stommar. R7 förklarar det är möjligt att såga bjälklagen från befintliga hus vilket enligt 

överslagsberäkningar från respondenten är konkurrenskraftigt i jämförelse med en 

platsgjuten betongstomme. Samtliga respondenter med lång erfarenhet gällande 

innovativ utveckling inom återbruk framhäver att kostnaden för återbruk inte överstiger 

kostnader kring traditionell rivning och produktion. Uttalandet bottnar i att hanteringen 

av materialen ska utföras på rätt sätt genom att implementera återbruk i 

projekteringsstadiet.
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4.1.4 Utmaningar 

Oklarheten kring olika garantiaspekter är de utmaningar som är störst enligt R1. Även 

kostnaden för återbruksmaterial måste bli lägre. För att minska kostnaderna för återbruk 

krävs en effektivare hantering av materialet och en standardisering av arbetssättet. Den 

nuvarande materialhanteringen är en särskild hantering som sker på sidan av projektet. 

Det behövs aktörer som ständigt arbetar med hantering av återbruk. Fler 

framgångsfaktorer är att införa lager och digitala verktyg till återbruksmarknaden. 

Dessutom belyser R1 att funktionskrav och garantier måste sammanlänkas med 

framgångsfaktorerna. 

 

R2 anser att den största utmaningen är att det saknas lagar och regler gällande återbruk. 

Andra utmaningar är att det saknas återbruksdepåer i flera kommuner. Gällande 

demontering måste beställare anlita personal med rätt kunskap. R2 påpekar att för 

ingenjörer och arkitekter bör ett krav införas för att tillämpa återbruksmaterial vid om- 

och nybyggnationer. Detta är något som i dagsläget endast ingår i byggnadscertifieringar. 

R2 uppmärksammar utmaningen med garantier vilket även var ett problem enligt R1. 

 

Enligt R3 uppkommer ständigt nya lagar och regler, till exempel gällande ljudkrav. De 

nyare kraven kan i vissa fall innebära en utmaning för återbrukade produkter då till 

exempel äldre dörrar och fönster sällan uppnår dem. Även jordmassor är svåra att 

återbruka på grund av att de är svårt att bevisa att de inte är kontaminerade. 

 

R4 menar på att varugarantin inte är nödvändig utan det som erfordras är en garanti för 

utfört monteringsarbete. Respondenten anser att en idé kan vara att beställaren hanterar 

inköp och logistik för återbrukat material. I dagsläget saknas en organisation för det. Det 

är beställaren som åberopar garanti och har de tillhandhållit återbrukat material är det på 

deras risk när materialet används. R4 indikerar att det finns flera fysiska och digitala 

marknadsplatser som inte är sammankopplade. Detta medför komplikationer vid inköp 

av material i större partier. Ytterligare utmaningar är att finna lösningen gällande 

hanteringen av lager, transporter samt packning av material. Redan vid 

projekteringsskedet behöver produkter märkas upp samt reserveras för en framtida
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användning i projektet enligt R4. R5 har erfarit att garantifrågan för återbruk kan vara en 

utmaning, men är hanterbar eftersom det förekommer garanti på entreprenörens arbete. 

Vid exempelvis montering av en återbrukad dörr lämnar entreprenaden en garanti på 

utfört arbete. En utmaning är att det fattas en funktionell lokal plattform i Uppsala med 

omnejd. Respondenten anser att en möjlighet till ökat återbruk, är att visa konkreta 

exempel av återbrukat material för att förändra uppfattningen gällande återbruk. 

 

Enligt R6 har den juridiska utmaningen varit stor. Vid ägande av flera fastigheter i olika 

bolag saknas möjligheten att flytta material mellan de olika fastigheterna. Det grundas i 

att värden inte kan flyttas mellan bolag utan att genomföra transaktioner.  

 

Likt R4 och R5 anser R7 att garantin inte är något problem eftersom entreprenören lämnar 

en garanti på ett utfört montagearbete. Återbrukade produkter saknar garantier men 

beställaren säkerställer produkters kvarvarande värde och livslängd. Däremot anser R7 

att logistiken är en utmaning. Det saknas i dagsläget en deponiterminal eller ett 

logistikcenter där samtliga i byggbranschen kan medverka. Alla enstaka företag kan inte 

hantera en egen återbruksdepå. För en cirkulär användning måste det finnas platser där 

material kan lagras. 

 

4.2 Digitala tjänster och nätverk 

Det finns flera digitala tjänster och nätverk som främjar återbruk och bidrar till en positiv 

utveckling av ett cirkulärt byggande. I intervjuerna framkom det att flera av 

respondenterna samverkar i ett återbruksnätverk eller har tidigare använt sig av digitala 

återbrukstjänster.
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4.2.1 Centrum för cirkulärt byggande - CCbuild 

Centrum för cirkulärt byggande, CCbuild, leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och har en 

nationell marknadsplats för återbruksprodukter. På marknadsplatsen kan företag och 

organisationer göra egna annonseringar och efterfrågningar på återbrukbara produkter 

och material. Utöver marknadsplatsen innehar CCbuild flera digitala tjänster. Dessa är 

inventeringsapplikation, produktbank och värdeanalys. Inventeringsapplikationen är 

anpassad för mobiltelefoner och surfplattor vilket synkroniserar med produktbanken och 

marknadsplatsen. Målet med CCbuild är att erbjuda en digital plattform som enkelt kan 

användas för att främja en cirkulär hantering vid byggande, rivning och förvaltning [26].  

 

R1, R4, R5 och R7 har använt eller har framtida planer på att använda plattformen. 

Uppsalahem använder kommunens licens där verktyget fortfarande är i 

introduktionsfasen. Enligt R1 används inte tjänsten frekvent eftersom det saknas ett brett 

sortiment. Vasakronan och Byggstyrning har en större koppling till tjänsten eftersom 

Vasakronan har representanter i styrgruppen till CCbuild. De har varit med från 

begynnelsen och utvecklat den digitala plattformen. Företaget använder de digitala 

tjänsterna genom inventeringsapplikationen och produktbanken för att sedan gå vidare 

till marknadsplatsen. R5 har haft tankar på att bruka tjänsterna när återbruksprojekten är 

av karaktären lättrivning. 

 

4.2.2 Kompanjonen  

Kompanjonen är ett erfaret återbruksföretag som arbetar på industriell nivå med 

professionellt återbruk för företag och besitter en bred kunskap inom återbruk. Deras mål 

är att det industriella återbruket ska öka. För att möjliggöra ökningen erbjuder 

Kompanjonen tre olika tjänster till företag vilket underlättar återbrukshanteringen. De tre 

tjänsterna Kompanjonen erbjuder är återbrukskonsulten, återbruksmäklaren och 

Dacke.Online. Återbrukskonsultens uppgift är att erbjuda ett enkelt stöd till företag 

genom att köpa, sälja och hantera återbruksmaterial. Tjänster som erbjuds av konsulterna 

är återbruksinventering, prioriterad återbruksrapport, demonteringscoach, komma-

igång-stöd, introduktion, värderingsuppdrag och affärsutveckling inom återbruk. 
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Återbruksmäklarens uppgift är att hjälpa företagen att hitta, köpa och sälja 

återbruksmaterial. Tjänster som erbjuds av mäklaren är att vara ett stöd vid förmedling, 

inköp och försäljning av produkter som har återtillverkats. Dacke.Online är ett digitalt 

verktyg som möjliggör en inventering och handel av återbrukbart material av god kvalitet. 

Verktyget är framtaget av de användare som använder tjänsten. De tjänster som erbjuds 

via Dacke.Online är inventeringsverktyg, marknadsplats för professionellt återbruk, 

snabbregistrering och lagersystem [27].   

 

R3, R5, och R6 har använt sig eller har framtida tankar att använda sig av de tjänster 

Kompanjonen erbjuder. R3 har medverkat i projekt där syftet var att återbruksmaterial 

skulle förvaras i större mängder, vilket däremot aldrig genomfördes. R5 nämnde att de 

arbetar som konsulter inom alla byggnadsområden samt att de eventuellt inte har 

expertisen som Kompanjonen besitter. Enligt R6 har de tagit hjälp av Kompanjonens 

digitala tjänster. Castellum fick hjälp att lokalisera en kontaktperson i ett estniskt 

byggföretag för att överlämna utförandet av fönstrens restaurering. De har även fått hjälp 

med en återbruksinventering. Kompanjonen gick runt i fastighetens utrymmen och 

markerade allt som skulle återbrukas med klisterlappar. Produktens markering var 

kopplad till en Excel-fil vilket visade produktens område. Rivningsentreprenören fick ta 

del av dokumentet vilket medförde att de direkt fick vetskap om kvantiteten av glaspartier 

och dörrportaler. Allt med en klisterlapp skulle sparas och demonteras. Det fungerade 

över förväntan enligt respondenten. 

 

4.2.3 Retursystem byggpall  

Retursystem byggpall grundades år 2006 och drivs av byggbranschen utan vinstsyfte. 

Idén togs fram av diverse entreprenörer från byggbranschen för att få en bättre hantering 

gällande byggpallar. Sedan start har det skett en tydlig ökning av användningen. Under 

år 2020 levererades det cirka 1,4 miljoner byggpallar runt om i Sverige till 

materialproducenter samt leverantörer. Retursystemet fungerar på samma sätt som ett 

pantsystem där man betalar en summa till leverantören av byggpallar som i nuläget är 

Norrlandspall AB. Slutanvändaren säljer sedan tillbaka byggpallen till leverantören för 

ett lägre pris än det pallen köptes in för [28].
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4.2.4 Malmö återbyggdepå 

Malmö återbyggdepå (ÅBD) bildades år 1977 och har en försäljningskanal för 

återbrukade material. Verksamheten var en av de första i Sverige som införde återbruk av 

bygg- och rivningsmaterial. Malmö ÅBD bedrivs till 55 procent av Malmös 

stadsförvaltning och den resterande delen av det kommunala avfallsbolaget SYSAV 

(Sydskånes avfallsaktiebolag). Malmö ÅBD bedriver en Second hand-butik som inriktar 

sin försäljning på diverse material från bygg– och rivningssektorn. Insamlingen av 

materialet sker på två olika sätt. Ca 95 procent av materialet som går att återanvända eller 

sälja samlas in via bygg – och rivningsföretag. Malmö ÅBD innehar tre fordon för att 

transportera material till och från byggarbetsplatser. Vid hämtning av det återbrukade 

materialet avstår företagen från avgifter för transport och eventuell deponi. Material i 

större kvantiteter transporteras och debiteras av företagen. SYSAV innehar 

återvinningscentraler med containrar och sidobyggnader som användes som utrymme till 

återanvändbart material. Malmös ÅBD personal sorterar och tillvaratar det material som 

är säljbart och fraktar det till second hand-butiken [29]. R2 berättade att ett pågående 

arbete utförs för att digitalisera återbruksdepån vilket är ett omfattande och tidskrävande 

projekt [17]. 

 

4.2.5 Uppsala klimatprotokoll 

Organisationen finns för att binda samman företag, verksamheter, föreningar och 

universitet till en effektiv omställning för klimatet. Nätverket samverkar mellan lokala 

verksamma aktörer från olika sektorer för att gemensamt bidra till en klimatomställning. 

Sedan starten av klimatprotokollet har utsläppen av växthusgaser kontinuerligt minskat. 

Från hösten 2018 till våren 2021 minskade utsläppen med 26 procent. Målen fram till 

2030 är att årligen minska de gemensamma utsläppen med 14%, vilket i princip skulle 

resultera i ett netto noll-utsläpp. Organisationens praktiska områden bildas utifrån 

medlemmarnas intressen och behov. Dessa områden är Energi, hållbara godstransporter, 

hållbar stadsdelsutveckling, jakten på plasten, klimatneutral byggnation samt 

anläggning- och kommunikation [30]. 
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Uppsalahem är medlemmar i klimatprotokollet där de har medverkat till att framtagandet 

av en förstudie till Uppsala klimatprotokoll. Förstudien syftade till att undersöka hur 

aktörer inom kommunen kan samverka för att möta behovet och finansieringen av en 

lokal återbruksdepå. Utöver Uppsalahem är även Ramböll och Vasakronan medlemmar i 

klimatprotokollet. 

 

4.2.6 Andra initiativ 

För att främja en cirkulär användning av byggmaterial har flera av respondenterna 

inkluderats i företagens initiativ. R1 nämner att de har använt sig av GBR golvåtervinning 

där spill av golvmaterial från plastmattor återvinns. R2 använder i nuläget företagets egen 

hemsida till lagersaldo och utbud. Malmö ÅBD har ett pågående arbete för att digitalisera 

återbyggdepån men det är ett omfattande projekt. Det krävs fler anställningar för att 

slutföra projektet vilket kan bli utmanande på grund av att det är en 

kommunalverksamhet. R3 nämnde NCC:s numera nedlagda tjänst, Loop Rocks, vilket är 

en applikation för återbruksmarknad. I NCC:s applikation kan fyllnadsmassor, berg, jord 

och kross fraktas mellan projekt i stället för att förflyttas till depåer. Den före detta chefen 

för Loop Rocks driver numera tjänsten Massbalans som är verksamma inom samma 

område. 

 

R5 har ett projekt med Svenska kyrkan där de möjligtvis kommer att använda sig av en 

digital tjänst för återbruk. I den färdiga lokalen ersätts vanliga kontor med ett 

aktivitetsbaserat kontor. Detta leder till att de behöver göra sig av med sitt överskott på 

dörrpartier och väggpartier. R7 har bland annat använt sig av marknadsplattformen 

Blocket vilket medförde ett stort intresse. De hade inredning kvar från Livsmedelsverkets 

utflytt och många höj- och sänkbara skrivbord behövde säljas för att frigöra ytor till 

lättrivningen. Genom Blockets digitala marknad kunde ett hundratal skrivbord effektivt 

säljas. 
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4.3 Logistik gällande återbrukbara byggnadsmaterial 
 

4.3.1 Förvaring 

R1 har intentionen att använda en ledig ställbyggnad till att förvara återbruksmaterial. 

Detta avser att Uppsalahem är villiga att hantera återbrukat material för eget bruk. R2 

nämner att tegel, takpannor, betong samt trappor är ganska enkelt att hantera eftersom de 

förvaras i utomhuslagret. Däremot förvaras fönster, dörrar, isolering, gipsskivor, 

fasadskivor och virke inomhus. Impregnerat virke förvaras också inomhus. Dagvattnet 

från utomhuslagret kan innehålla toxiska ämnen och måste skiljas från övrigt 

avloppsvatten. Enligt R2 är lokalerna välisolerade men inte uppvärmda. Syftet med 

lokalerna är att produkterna ska skyddas från vind och väta och behöver därför inte 

uppvärmda förvaringsytor.  

 

Enligt R4 har de generellt inga lager. Produkterna ställs ner i ett källarförråd vid en 

förhoppning om en framtida omsättning av produkterna. Källarförråden är sällan 

inventerade vilket leder till att inspektion krävs för att hitta avsedd produkt. Enligt 

respondenten behövs lager för att kunna förvara och hantera större mängder 

återbruksmaterial.  

 

I projektet Kyrkans hus där R5 medverkar kommer troligen materialet förvaras i garaget 

eller på de olika planen. Platsen för förvaringsutrymmet är fortfarande ospecificerad 

eftersom en logistikplan saknas för projektet. R6 uppger att de har förvarat de olika 

återbrukskomponenterna i skyddsrum inom fastigheten. De funderar även på att ta fram 

en applikation till återbrukskomponenter för att på ett enkelt sätt kunna se lagersaldot.  

 

R7 har tänkt att förvara återbruksmaterialet på samma våningsplan vid ombyggnationen 

av kvarteret Hugin. När det inte är möjligt förvaras materialet inom kvarteret i de lokaler 

som de har tillgång till. Respondenten uppger att det är en väldigt praktisk 

förvaringsmetod där det krävs minimalt med transporter.
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4.3.2 Hantering 

R1 nämner att i ett tidigare projekt skulle äldre markplattor göras rent, transporteras och 

användas till en ny byggnad. Denna hanteringsmetod bidrog till höga kostnader på grund 

av rengöring av plattorna. Internt i Uppsalahem är det mindre återbruksdelar som 

hanteras. Det kan vara uppgradering av kylskåp eller installation av säkerhetsdörrar. Vid 

mindre hanteringar torkas materialet av innan användning. 

 

Återbruksmaterialet som ska förvaras inomhus transporteras direkt till lagerlokalen för 

vidare hantering beroende på materialet enligt R2. Därefter prissätts materialet för att 

sedan transporteras till butik för försäljning. Grovbyggnadsprodukter som exempelvis 

betong, tegel, betongplattor och takpannor lastats på samma sätt men fraktas till en annan 

fastighet. Där kan grovmaterialet förvaras i 1–2 år beroende på mängden material. När 

tiden finns används egen personal med tillhörande utrustning för att flytta grovmaterialet 

till deras lokaler.  Där rensas materialet för att sedan transporteras vidare till butiken. 

Vissa produkter som ska rensas över vintern hamnar i ett särskilt rensningsutrymme. 

Rensning av tegel utförs genom användning av ett lufttrycksverktyg eller en vanlig hacka. 

När teglet är rensat paketeras det på pall, trehundra åt gången, och plastas in för 

utomhusförvaring. 

 

Vid en byggnation av en bandyhall hade SBB ett återbruksprojekt att tillvarata 

tegelstenar. Materialet gjordes rent av intressenter genom att avlägsna putset från teglet, 

sedan fick intressenterna transportera det på egen hand. Det fanns ett relativt stort intresse 

för den sortens hantering. Ett pilotprojekt ska genomföras mellan R4 och en 

återbruksaktör som får ansvara för hanteringen av återbruksmaterialet. Hanteringen 

innefattar demontering, paketering, lager, transport och marknadsplats. R5 besitter inte 

själv någon erfarenhet kring hantering av återbruksprodukter. Därför anlitades 

entreprenörer i exempelvis projektet Kyrkans hus, där de innehar rutiner och ett arbetssätt 

för återbruk. I situationer där det är tegel som ska återbrukas är det underentreprenörens 

uppgift att knacka bort alla fogar enligt R6. Om det är vanliga glaspartier eller armaturer 

ska dessa i stället torkas av. I deras nuvarande projekt har det gått att lagra materialet 

inom kvarteret då de har haft mycket yta att nyttja. 
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I R7:s tidigare projekt har de använt sig av deras entreprenads logistikcenter till förvaring. 

Lagret var placerat utanför stadskärnan, entreprenaden transporterade materialet och bar 

upp det inför monteringen. Den hanteringen fick positiva utfall vilket även sparade 80 

procent av transportkostnaden. Hanteringen av undertak genomförs genom demontering, 

dammsugning och rengöring vilket sker innan det paketeras i kartonger. En utgångspunkt 

är att återbruksmaterialet ska vara klart för montering när det packas upp. Materialet ska 

bara hämtas ut från sitt lager till våningsplanet. Vasakronan har en logistikentreprenör för 

att hämta och leverera återbruksmaterialet dit det ska monteras. 

 

4.3.3 BuildID 

BuildID:s arbetsmetod utgår från tidigare beprövad teknik för att skapa nya 

förutsättningar att upptäcka, styra och återbruka material i nybyggnation, renoveringar 

samt rivningar. Syftet är att de ska bistå med dessa tjänster till byggbranschen och 

fastighetssektorn. Därmed blir eventuella framtida kommande utmaningar och 

regleringar mer hanterbara. BuildID använder radiofrekvensidentifiering, RFID-

märkning, på de produkter som ska märkas. Märkningen avläses trådlöst och automatiskt 

vilket innebär att den inte behöver vara synlig. Det material som har märkts upp hamnar 

i en molndatabas och hanteras via en applikation. I applikationen är det möjligt att avläsa 

vilket material som förekommer samt materialets placering i byggnaden [31]. 

 

4.4 Kvarteret Hugin 

I avsnittet presenteras återbruksprojektet kvarteret Hugin vilket har undersökts i 

fallstudien genom observation. Återbruksprojektet var till en början planerat att rivas och 

byggas upp på nytt. När det framgick att byggnadens stomme gick att bevara ändrades 

projektet från rivning till återbruk. Under fallstudien redovisade en av Byggstyrnings 

projektörer detaljerad data från bland annat en BIM-modell för att ge en djupare förståelse 

av projektet [32]. Därefter gavs en rundvandring i ett visningsutrymme som är uppbyggt 

av återbrukade material.
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4.4.1 Projektets genomförande 

Kvarteret Hugin sträcker sig från Östra Ågatan till Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Etapp 

1 består av tre huskroppar: A, B och C vilket initialt omfattar det nuvarande 

återbruksprojektet. En genomgång av potentiella återbruksmaterial har gjorts för de 

övriga etapperna men de är i begynnelsen av återbruksinventeringen.  

 

Projektet drivs helt utan utskrivna ritningar. Byggstyrning utför projekteringen och allt 

byggnadsmaterial är kopplat till digitala ritningar. Detta medför att mycket data knyts till 

varje objekt. Alla projektörer ritar i Revit vilket sedan synkroniseras och kopplar all data 

till en databas. Detta möjliggör att de kan påverka all data och synka tillbaka till modellen.  

 

För att kunna spåra alla produkter och material används RSK-nummer, E-nummer och 

BSAB-koder. RSK-nummer är leverantörsoberoende artikelnummer för varor från VVS, 

E-nummer kopplas till elektronik och BSAB-koder används för allmän struktur av hela 

byggsektorn. Entreprenaden kan ta del av informationen i den digitala miljön för att räkna 

fram ett anbud. För att kunna spåra återbruksmaterialet används BuildID i projektet. 

Anledningen till att RFID-märkning används är för att inga material behöver läsas av 

manuellt. Till skillnad från CCbuild blir varje material en individ och har en unik 

märkning. Stora produkter som stolar får en egen märkning medan mindre produkter 

märks på förvaringslådan. Detta möjliggör för entreprenörer att se om ett material är 

återbrukat samt ger vetskap om dess lager och mängd [32].  

 

BuildID kommer även användas till måttagning och användas vid byggnationen. Det 

inkluderar all kommunikation inom byggnationen, ÄTA (ändring, tillägg och avgående 

arbeten), besiktningar etc. I största möjliga mån har Vasakronan avsikten att använda alla 

glaspartier, undertak, gipsväggar, reglar, plåtreglar och gardinstänger. Armaturer har 

skickats ner till Fagerhult som de har utfört en analys på. Armaturerna demonteras och 

därefter rensar en elektriker armaturernas gamla insats och ersätter med nytt. På detta sätt 

återbrukas chassit till armaturerna, men utrustas med LED belysning. Priset för 

armaturerna är i samma nivå som en nytillverkad, men det är en miljömässig vinning [32].
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Plant är en annan databas för återbruk som kan användas för löpande mängdavtagningar. 

Under projekteringen uttas en mängdning av återbrukbara material och produkter av 

anledning att redovisa data för eventuella miljöbesparingar. Det kan ske i projektets 

nuvarande situation för att upplysa om eventuella förändringar samt förbättringar. 

Exempelvis om minskad tjockleken på bjälklag eller minska mängd textilmattor har en 

omfattande påverkan på resultatet [32]. 

 

Tidigt i projektet användes schabloner för kostnads- och bruttoarea för installationer då 

det saknades en mall för det. Det utvecklades till att installatörer för VVS fick 

dokumentera vikt och materialtyp för ett objekt. När data fanns för ett specifikt objekt 

ändrades det för samma installationsmaterial i hela modellen. Detta medförde en högre 

noggrannhet i jämförelse med informationen från kostnad- och bruttoarea schablonen 

[32]. 

 

4.4.2 Observationer i kvarteret Hugin 

I visningsutrymmet förekom flera uppbyggda ytor samt modeller av återbrukat material 

där allt återbrukat material kommer från kvarteret Hugin. Vissa av materialen som inte 

var återbrukbara fick ersättas på grund av uppnådd livstid eller dåligt skick. Visningsytans 

funktion är att ge en första inblick i konstruktionsdelars uppsättning, men även att 

applicera projekteringen i verkliga modeller vilket ger en möjlighet att kontrollera och 

göra förändringar i tidigt skede. De verkliga modellerna gör det möjligt för intressenter 

och framtida hyresgäster att se resultatet vid användning av återbrukat material. På detta 

vis kan de få ett förtroende att använda återbrukat material och följa upp vilka 

miljöbesparingar det leder till. 

 

Vid bedömning av golvet (Figur 4.1) observerades inga markanta förslitningar och skador 

vilket medför en stor potential för återbruk av materialet. Nuvarande golv kommer att 

krossas för att sedan återbrukas med ett mosaikmönster. Andra återbruksmöjligheter är 

att golvmaterialet kan användas som kakel i kök eller kakel- och klinker i badrum. 90% 

av golvmaterialet uppskattas vara i skick för att återbrukas, vid avräkning av spillmaterial 

vid demontering. Mängden uppskattas vara 70 kvadratmeter.
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Figur 4.1. Golvmaterialet av marmor i entrén. Foto taget av skribenter. 

 

Vid bedömning av entrén (Figur 4.2) observerades flera material med stor potential att 

återbrukas. Glaspartierna är uppskattningsvis 30x3 meter och sträcker sig över hela 

entrérummet. De kan användas både till den nuvarande funktionen som fasadmaterial 

men även som konstruktionsdelar och skiljeväggar. Belysningen kan även återbrukas där 

insatsen till lamporna kan bytas ut mot LED vilket ger en energieffektivare lösning. 

 

Figur 4.2. Nuvarande entrégång i projektet. Foto taget av skribenter.
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Figur 4.3 och Figur 4.4 visar kökstommar, tvättställ och skåp som har återbrukats i 

modellen. Däremot är bänkskivorna i figurerna inte återbrukade. Vid bedömningen av 

köksutrymmet iakttogs att estetiken är i enlighet med nytt material. Köksluckorna har 

restaurerats genom slipning och ommålning och kan inte urskiljas från nya köksluckor. I 

detta fall har uppskattningsvis 85% av kökets totala material återbrukats. 

 

 

Figur 4.3. Köksstomme av återbrukat material. Foto taget av skribenter. 

 

Figur 4.4. Köksö och tillhörande avlastningsyta. Foto taget av skribenter.
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Två typer av dörrar som har återbrukats visas i Figur 4.5. Till vänster i Figur 4.5 visas en 

dörr med monterad glaskassett innehållandes glas utskuret från tidigare fönster. Metoden 

Vasakronan använde sig av var endast ett test för att visa vilken potential det finns till 

återbruk och ”upcycling” (när materialet återbrukas till annat syfte). I Figur 4.5 har även 

dörrarnas övre glasparti återbrukats. Gångjärnen till dörrarna kunde inte återbrukas på 

grund av kraven för tillgänglighetsanpassning. 

 

Figur 4.5. Återbrukade dörrar med olika designmöjligheter. Foto taget av skribenter. 

 

I Figur 4.6 visas det slipade betonggolvet innanför den gula markeringen i bilden. Vid 

bedömning av övriga betongytor iakttogs det att uppskattningsvis 90% av den totala ytan 

är slipbar. Betonggolv är inte ett branschgodkänt tätskikt vilket gör att den slipade ytan 

inte kan appliceras i alla ytor. Även observerades det att uppskattningsvis 5% behöver 

lagas genom att gjutas om. Totala observationsytan som antas vara slipbar är 300 

kvadratmeter.
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Figur 4.6. Skillnaden mellan ett slipat och oslipat betonggolv. Foto taget av skribenter. 

När innerväggen demonterades medförde det att plåtreglarna fanns i rätt antal och längd. 

Figur 4.7 visar hur demonterade gipsskivor och reglar kunde återbrukas utan spill.  Det 

iakttogs att denna monteringsteknik tar tillvara på allt material och monteringen är 

tidseffektiv eftersom inget material behöver kapas. Uppskattningsvis har 95% av 

materialet kunnat återbrukas vid oförändrad takhöjd.  

Figur 4.7. Återuppbyggd innervägg av reglar och gipsskivor. Foto taget av skribenter.
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Naturstenskiffret i Figur 4.8 är endast ett exempel på montering och har inte återbrukats 

från fasaden. Det iakttogs däremot att isoleringen och reglarna har en potential att 

återbrukas. Vid observationen syntes det att den nuvarande fasaden är putsad vilket har 

en annan typ av uppbyggnad. Detta medför en uppskattning om 10–15% av fasadens 

uppbyggnad kan återbrukas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Kostnad- och klimatbesparingar 

I kapitlet undersöks kostnad- och klimatbesparingar av materialet från observationen i 

kvarteret Hugin. Denna undersökning är en motivering till att reducera avfallsmängder 

och belysa materialens ekonomiska inverkan. Kalkylen utgår från produkter som 

framkom under observationen, vilka var natursten, trä, betong, gips, trädörrar samt 

plåtreglar. Enligt Tabell 4.1 framgår att flera av dessa material är byggnadsmaterial vilka 

både efterfrågas och är attraktiva för återbruk. 

 

Projektets koldioxidpåverkan beräknades i mars till 180 kg CO2,ekv per bruttoarea (BTA). 

Detta framgick i Vasakronans klimatrapport vilket redovisas månadsvis och är en 

uppskattad beräkning för hela projektet. Ständiga uppdateringar av klimatdata och ÄTA-

arbeten kan medföra stora avvikelser i resultatet av klimatberäkningen. 

Figur 4.8. Planerat fasadmaterial i naturstenskiffer. Foto taget av skribenter. 
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Kvarteret Hugins BTA uppgår till 20 942 kvadratmeter och den beräknade 

klimatpåverkan är 3768 Ton CO2,ekv. Eftersom majoriteten av materialet kommer från 

byggnaden står transporter för endast för 4% av utsläppen. Byggskedet står för 8% samt 

produktskedet 88% av utsläppen [33]. 

 

4.5.1 Kostnadsbesparing för återbrukat material 

Kostnadsbesparingar omfattar flera parametrar. Att återanvända material medför att 

byggavfallet inte behöver transporteras till en avfallsanläggning, i stället lagras det på 

arbetsplatsen för återanvändning. Vid sortering av bygg- och rivningsavfall tillkommer 

även deponiavgifter förutom för metaller. I beräkningen gällande kostnadsbesparingen 

används avfall- och deponiavgifter från Uppsala Vatten, eftersom entreprenörens priser 

gällande avfallshantering inte är officiella. Uppsala Vattens avfallsanläggningar tar emot 

och sorterar stora mängder avfall från företag där priserna är kopplade till materialtyp och 

mängd [34]. Det har endast utförts en grov skattning av kostnader och miljöbesparingar 

för att skapa en uppfattning av återbrukade produkters potential. Kostnadsbesparingen för 

respektive material kan avläsas i Tabell 4.2.
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Tabell 4.2. Kostnadsbesparing vid användning av återbrukat material 

 Köksstomme 

inkl. diskho & 

bänkskiva 

Natursten,  

Marmor 

70 kvm 

Glaspartier 

90 kvm 

Slipad 

betong 

300 kvm 

Innervägg 

lättregel stål 

+ gips + trä 

3,6 kvm 

Återbrukad 

produkt 

     

Demontering 5000 20 000 40 000 - 2500 

Behandling 15 000 15 000 90 000 120 000 500 

Lagerkostnad - - - - - 

Hantering 

Montering 

2000 

8000 

2000 

12 000 

2000 

24 000 

- 

- 

1000 

2000 

 

Extra material: 

 

Total: 

 

 

Ny produkt 

 

10 000 

 

40 000 

 

5000 

 

54 000 

 

- 

 

156 000 

 

5000 

 

125 000 

 

Avser 

textilmatta 

 

- 

 

5000 

Demolering 1000 4000 8000 - 500 

Vikt [Ton] 0,6 4,2 2,7 - 0,2 

Transport 

avfallsanl. 

2000 2000 4000 - 

 

1000 

 

Avfall/Deponi 650 2730 3375 - 650 

Inköp 100 000 35 000 180 000 150 000 1300 

Transport av 

produkt 

Montering 

Total: 

 

Besparing: 

 

Källa: 

2000 

 

8000 

113 650 

 

73 650 

 

[34, 35] 

2000 

 

12 000 

51 730 

 

-2270 

 

[34, 36] 

4000 

 

24 000 

223 375 

 

67 375 

 

[34] 

2000 

 

12 000 

164 000 

 

39 000 

 

[34, 37] 

1000 

 

2000 

5950 

 

950 

 

[34] 

 

Den totala besparingen uppgick till 178 705 kr vid återbruk av produkterna i 

observationen. Beräkningsmetoden genomfördes av en uppskattad entreprenadkostnad 

om 500 kr per timme exklusive moms.  Behandling för de återbrukade produkterna avser 

slipning, rengöring eller restaurering. Hanteringskostnaden är uppskattad efter märkning 

och transportering av produkter inom byggnaden. I den grova skattningen antogs 

demonteringstiden vara fem gånger demoleringstiden. Eftersom de återbrukade 

produkterna kan förvaras i byggnaden under produktionstid uteblir lagerkostnaden från 

kalkylen.
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Extra kostnader avser bänkskiva till köksstommen, extra stenplattor (spill 10%) samt 

betonggjutning. Materialens vikt är beräknad från uppskattad mängd och tjocklek. 

 

4.5.2 Klimatbesparing för återbrukat material  

Vid beräkningen av klimatavtrycket är arbetstid, rivning och maskiner exkluderade i 

beräkningen. Kalkylen avser endast klimatavtrycket från materialets tillverkning och 

transport till byggnationen. Tabell 4.3 visar klimatavtrycket med ingående klimatdata för 

nytt material vid observationen. 

 
Tabell 4.3. Klimatavtryck vid användning av nytt material 

 

 

 

 

Köksstomme 

& bänkskiva 

 

 

 

[
𝑘𝑔𝐶𝑂2,𝑒𝑘𝑣

𝑘𝑔
] 

Natursten,  

Marmor, 

70 kvm 

 

 

[
𝑘𝑔𝐶𝑂2,𝑒𝑘𝑣

𝑚3
] 

Glaspartier 

90 kvm 

 

 

 

[
𝑘𝑔𝐶𝑂2,𝑒𝑘𝑣

𝑘𝑔
] 

Textilmatta 

300 kvm 

 

 

 

[
𝑘𝑔𝐶𝑂2,𝑒𝑘𝑣

𝑚3
] 

Innervägg, 

lättregel 

stål, gips & 

trä 

3,6 kvm 

[
𝑘𝑔𝐶𝑂2,𝑒𝑘𝑣

𝑘𝑔
] 

 

      

Mängd 

 

 

Byggprodukten 

600 kg 

 

 

0,383 

1,4 m3 

 

 

1725,3 

2700 kg 

 

 

2,125 

1,5 m3 

 

 

4095,5 

200 kg 

 

 

3,333 

Transporter 

 

Byggspill 

 

0,080 

 

0,023 

- 

 

- 

0,042 

 

0,0 

- 

 

- 

0,050 

 

0,103 

Summa: 

 

Källa:  

[38, 39] 

 

291,60 2415,40 5850,90 6143,25 679,20 

 

Användningsområdet avser att produkten är ny och ersätter produkten för byggavfall. 

Påverkan från transporter baseras på en transport med lastbil 40 km lastbil (1,5 MJ/ton 

km). Det totala klimatavtrycket av de utvalda observerade materialen uppgick till 15,4 

ton CO2,ekv. Värden för kg CO2,ekv per kg material är hämtad från Boverkets klimatdatabas 

[38]. Värden gällande Kg CO2,ekv per m3 är använd från Materialpyramiden [39].
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Kalkylen i Tabell 4.4 avser endast klimatavtrycket från materialets tillverkning och 

transport till byggnationen. Tabell 4.4 visar klimatavtrycket för befintligt material vid 

observationen.  

 

Tabell 4.4. Klimatavtryck vid användning av befintligt material 

 

 

Köksstomme 

& bänkskiva 

 

 

 

[
𝑘𝑔𝐶𝑂2,𝑒𝑘𝑣

𝑘𝑔
] 

 

Natursten,  

Marmor 

70 kvm 

 

 

[
𝑘𝑔𝐶𝑂2,𝑒𝑘𝑣

𝑚3
] 

Glaspartier 

90 kvm 

 

 

 

[
𝑘𝑔𝐶𝑂2,𝑒𝑘𝑣

𝑘𝑔
] 

Slipad 

betong 

300 kvm 

 

 

[
𝑘𝑔𝐶𝑂2,𝑒𝑘𝑣

𝑘𝑔
] 

Innervägg 

lättregel 

stål, gips & 

trä 

3,6 kvm 

[
𝑘𝑔𝐶𝑂2,𝑒𝑘𝑣

𝑘𝑔
] 

      

Mängd 

 

Byggprodukten 

90 kg 

 

0,383 

1,4 m3 

 

0,0 

2700 kg 

 

0,0 

- 

 

0,0 

200 kg 

 

0,0 

Transporter 

 

Byggspill 

 

0,0045 

 

0,023 

 

0,0045 

 

0,0 

 

0,0045 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0045 

 

0,0 

 

Summa: 

 

Källa: [38, 39] 

36,95 18,90 12,15 0,0 0,90 

 

Användningsområdet för återbrukat material avser att produkten inte kräver någon 

uppgradering. Utsläppen från transporter baseras på antagandet att transporterna sker med 

lastbil och sträckan 40 km (1,5 MJ/ton km). Det totala klimatavtrycket vid användning 

av återbrukat material uppgick till 68,9 kg CO2,ekv. Detta resultat exkluderar all hantering, 

rengöring och intern logistik av det återbrukade materialet. Klimatavtrycket för det 

återbrukade materialet är redan avräknat vilket bidrar till att byggspillet inte bidrar till ett 

ökat klimatavtryck.
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5. DISKUSSION 

Resultatet från studien sammanlänkas med tidigare forskning inom området. Studien av 

Yuan och Shen tyder på att det finns en kunskapslucka gällande återbruk i byggbranschen. 

Generellt är inställningen för att återbruka byggnadsmaterial starkt kopplad till den 

innehavande kunskapen inom ämnet. K. Knoth et al. belyser att det saknas ett etablerat 

arbetssätt för att öka återbruket av byggnadsmaterial. Några av respondenterna nämnde 

att en lokal återbruksdepå skulle bidra till en positiv inställning till återbruk samt förbättra 

arbetssättet kring detta. Studien av Rakshan et al. nämner att det finns ekonomiska 

drivkrafter som främjar en återbruksmarknad och minskar den negativa inställningen. 

Resultatet av intervjustudien visar att det finns en stark återbruksvilja men att 

utvecklingsarbetet är kostsamt och tidskrävande. 

En kvalitativ intervjustudie blev metodvalet på grund av fördelarna. Dessa var att 

intervjuunderlaget kunde fånga upp och ge en detaljerad information av respondenternas 

svar. Nackdelen med metoden är att en felkälla kan uppstå vid fel urval av respondenter 

vilket leder till ett missvisande resultat. Detta kan även ske vid en utebliven fråga i 

intervjuunderlaget. Riskerna att det har inträffat anses låga, med tanke på respondenternas 

erfarenhet och arbetsroll. I jämförelse med enkätundersökningar har metoden en högre 

träffsäkerhet. Enkäter passar inte alla målgrupper och respondenter samt all information 

är svår att fånga upp. Av dessa anledningar valdes en kvalitativ intervjustudie som metod. 

För närvarande saknas ett alternativt arbetssätt för att spara funktionellt byggnadsmaterial 

till framtida projekt. Stora mängder material kasseras i brist på alternativa lösningar till 

logistiken. Dagens rutiner är anpassade till att utföra rivningsarbeten och inte inventera 

återbruksmaterial. Demonteringen behöver utföras varsamt och kräver mer tid samt 

resurser. För att återbruk ska kunna utföras i större kvantiteter krävs det att återbruk 

implementeras i projekteringsstadiet. Respondenterna är eniga gällande att återbruk 

behöver införas i det nuvarande arbetssättet samt att det måste vara mer lättillgängligt att 

nyttja återbruk.
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5.1 Barriärer i återbruksarbetet 

I dagsläget saknas en etablerad återbruksmarknad i flera kommuner. Lokala 

återvinningsdepåer har i vissa fall ett litet utrymme för second-hand produkter. Utrymmet 

är inte sorterat och har ingen specifik inriktning för byggnadsmaterial. Risken med 

mindre uppsamlingsytor för återbruk är att material anländer i små mängder och olika 

dimensioner vilket har få användningsområden. Malmö ÅBD indikerade på att 

utmaningen med att upprätta en återbruksmarknad är att inget företag är villiga överta 

ansvaret. Förutom ansvaret ska depån även finansieras. Att driva en ÅBD kräver personal 

för att sköta logistiken och hanteringen av materialet. Samtliga kommuner, företag och 

organisationer har viljan att arbeta mer hållbart, det behövs bara ett ”startskott” för en 

återbruksdepå. 

Andra utmaningar är de nuvarande begränsade underlagen och standardiseringarna för 

återbrukat material. Med det menas en avsaknad av tidigare utförda arbeten och 

visningsutrymmen för att övertyga potentiella kunder. Visningsrum av återbrukade 

material återfinns i liten skala och är inte aktuellt för allmänheten. Även 

kommunikationen mellan företag gällande återbruk är begränsad, nätverk som Uppsala 

klimatprotokoll bidrar till en ökad kommunikation för återbruk. Återbruksmarknaden 

upplevs fortfarande vara primitiv där det saknas gemensamma lösningar inom branschen. 

De digitala nätverken och marknadsplatserna är inte fullt utvecklade eftersom 

respondenterna har sökt sig till andra alternativ. Vid användning av internt återbruk i 

mindre skala är uppföljningen av återbruk inte spårbar. Detta medför att det kan bidra till 

ett falskt underlag av mängden återbrukat material.  

Den nuvarande kostnaden för att deponera och återvinna byggavfall anses vara låg enligt 

flera respondenter och studier i denna rapport. Många av byggnadsmaterialen är dyrare 

att återbruka än återvinna eftersom det krävs en större kvantitet för att vara ekonomiskt 

gynnsamt. Klimataspekten kan styrkas genom att implementera återbruk i nuvarande 

arbetssättet. Problematiken är att ingen har ett ingående ansvar och kan avsätta tiden för 

att återbruka material vid en byggnadsproduktion. Av förklarliga skäl uteblir återbruket i 

detta scenario eftersom alla entreprenader har en tidplan att förhålla sig till.
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Lagar och regler är en utmaning för att kunna åstadkomma en omställning för en cirkulär 

användning av material. Ljud- och energikraven kan innebära att återbrukat material 

begränsas och utesluts från att användas. En av respondenterna påpekade att ett krav bör 

införas för att tillämpa återbruksmaterial i byggnationer. Det skulle bidra till att 

efterfrågan av materialet ökar och att samverkan utvecklas inom området. För att införa 

kravet måste ett urval genomföras av vilka material som anses vara godkända både 

estetiskt och funktionellt. Kraven skulle medföra att varje projekt behöver inventeras av 

en behörig och erfaren person innan demonteringen.  

Värdeförflyttning för material mellan bolag är i dagsläget inte tillgängligt. Detta är något 

som begränsar återbruksarbetet för beställare eftersom byggnationerna oftast drivs av 

olika företag. Återbrukat material anses vara ”räddat” bygg- och rivningsavfall vilket 

annars hade återvunnits eller hamnat på deponi. Med tanke på detta bör inte återbrukat 

material besitta ett ekonomiskt värde. 

 

5.2 Potentiella förbättringsområden 

Vid utförandet av intervjustudien och litteraturstudien uppkom det att garantifrågan och 

kvalitetskrav kan undkommas. I Boverkets byggregler beskrevs det genom 

varsamhetskravet och förvanskningsförbudet. Fast att kraven möjligen kan undkommas 

är vissa material väldigt energikrävande vid användning. Sannolikt har produkter som 

exempelvis äldre 2-glasfönster en förbrukad livstid på grund av den höga 

energianvändningen. I intervjustudien uppkom det andra användningsområden till 

produkten. Respondenter nämnde att i stället för att deponeras har de använts till 

”upcycling”. Exempelvis på andra användningsområden för upcycling är växthus, 

fritidshus och rumsavdelare. 

En förvaringscontainer med sorteringsmöjligheter på arbetsplatsen hade gynnat 

återbruksmarknaden. I stället för att slänga användbart material kan de sorteras för 

återbruk i containern. Förutom klimatbesparingen möjliggör det en ekonomisk vinning 

genom att undvika återvinnings- och deponikostnader.
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För att uppnå dylika besparingar förutsätter det att en återbruksdepå eller liknande kan 

hantera materialet inför försäljning. Vid en avsaknad av en försäljningskanal finns risken 

att återbrukbart material hanteras som bygg- och rivningsavfall. Ytterligare en risk är att 

enbart en begränsad mängd av återbrukbart material kan användas eftersom materialet 

rivs och inte demonteras. Digitala tjänster och nätverk för återbruk är fortfarande i 

utvecklingsskedet. I dagsläget fattas det breda sortimentet och de kvantiteter av material 

som efterfrågas av beställare och projekterare. För att öka användningen av tjänsterna 

krävs det att fler engageras till återbruk samt en vidare samverkan mellan allmänheten, 

företag och organisationer. En lösning är att införa återbruksinventeringar i varje 

ombyggnadsprojekt vilket skulle medföra ökade kvantiteter av produkterna. 

En lokal återbruksdepå hade gynnat återbruksmarkanden både för företag och 

privatpersoner. I Uppsala klimatprotokolls förstudie framkom att incitament finns till att 

finansiera en lokal återbruksdepå. Likt Malmö ÅBD kan en del av personalkostnaderna 

subventioneras genom samhällstjänst samt arbetsträning. 

 

5.3 Klimatbesparingar för återbrukat material 

I observationen påträffades fler material än vad som presenterades i kostnad- och 

klimatberäkningskalkylen. I kalkylerna har det utförts beräkningar av materialens 

klimatpåverkan och kostnader där flera parametrar måste tas i beaktning. Underlag för 

klimatpåverkan från arbetstimmar och hantering som inkluderar rengöring är näst intill 

obefintlig för återbrukat material. Materialen från observationen är nödvändigtvis inte de 

bäst lämpade för återbruk. De är hämtade från visningsytor för att belysa 

återbrukmaterialens möjligheter. Kalkylen för klimatbesparingen avser inte vilka material 

som innehar den bästa klimatbesparingen. Det saknas dokumentation och uppföljning i 

tidigare forskning gällande dessa parametrar eftersom ämnet fortfarande upplevs nytt. 

Detta medför att uppskattningen av tidsåtgången samt resurser är en komplex uppgift. En 

felkälla är att klimat- och kostnadsbesparingar har utförts under projekteringsfasen vilket 

kan leda till reviderade resultat i slutskedet. 
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Respondenter, kvarteret Hugin och litteraturstudien har redovisat att de flesta materialen 

innehar en återbrukskapacitet.  Förutsatt att materialet har en återbrukspotential, är 

återbrukade material bättre utifrån ett klimatperspektiv. Som tidigare nämnts i 

definitionen innehar återbruksmaterialet i sig ingen klimatpåverkan. Däremot kan 

hanteringen av det återbrukade materialet medföra att klimatbesparingen minskas. 

Demonteringstiden i förhållande till rivningstiden skiljer sig för alla material. Även 

metoder och tidsåtgång för rengöring kan utgöra en reducering av klimatbesparingen.
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6. SLUTSATSER 

I detta kapitel presenteras rapportens slutsatser och de tre frågeställningarna besvaras. 

Även rekommendationer till fortsatta studier presenteras. 

 

6.1 Besvarande av frågeställningar 

F1 – Har byggnadsmaterial en återbrukspotential utifrån ett klimatperspektiv? 

En återkommande fråga är tankar och funderingar kring om det är lönsamt att återbruka 

byggnadsmaterial på grund av den hantering som tillkommer. Från observation i kvarteret 

Hugin valdes ett fåtal produkter för att göra en klimatbesparingskalkyl. Produkterna som 

inkluderades i kalkylen var kökstomme & bänkskiva, natursten (marmor), glaspartier, 

textilmatta och innervägg (lättregel i stål, gips och trä). I Tabell 4.3 med klimatavtryck 

med användning av nytt material tillkommer klimatavtrycket som sker när produkten 

tillverkas. Det tillkommer även ett högre klimatavtryck gällande transport eftersom det 

anses bli längre transportsträcka än om materialet skulle förvaras lokalt. Värden på 

byggspill redovisas endast i Tabell 4.3 eftersom byggspill redan är avräknat för det 

återbrukade materialet. Differensen visade sig vara markant. Det totala avtrycket från det 

nya materialet uppgick till 15,4 ton CO2,ekv medan det materialet som skulle återbrukas 

uppgick till 68,9 kg CO2,ekv. Skillnaden resulterar i 15 311,5 kg CO2,ekv betyder att 

återbruk har en stor klimatbesparande potential. 

 

F2 – Hur förvaras och hanteras material för återbruk? 

I intervjuerna återkommer det att materialförvaring och hantering är två bidragande 

faktorer till problematiken gällande återbruk av byggmaterial. Det som har framkommit 

i studien är att återbruksmaterial kan förvaras på diverse sätt beroende på materialet samt 

de förutsättningar som finns. Grovmaterial kan förvaras utomhus utan att komma till 

skada, medan mer väderkänsligt material bör förvaras inomhus i lokaler. Lokalerna 

behöver inte vara uppvärmda men de bör vara välisolerade. Detta för att undvika stora 

temperaturskillnader samt skydda mot vind och väta. Förvaring har även förekommit i 

befintliga förrådsutrymmen som har funnits. Även andra ytor som skyddsrum och garage 

i fastigheter har nyttjats som förvaringsytor.
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Vid ombyggnation i kvarteret Hugin kunde materialet förvaras på det tillhörande 

våningsplanet, när den möjligheten saknades förvarades produkterna inom projektets 

område. Det visade sig vara en bra metod eftersom flera materialtransporter kunde 

undvikas. Vid användning av en intern förvaringsmetod krävs det att stora fria ytor finns 

tillgängliga. En stor del av problematiken som framkom av respondenterna är att en tydlig 

struktur saknas till de förvarade materialen. Det efterfrågas en enkel metod för att hitta 

materialen som ska återbrukas.  

 

BuildID är ett alternativ för att lösa det problemet. De använder sig av en teknik som 

inkluderar RFID-märkning på materialen. Genom applikationen med ingående teknik kan 

registrerade produkter avläsas där materialens respektive lagerplats hittas. På detta vis 

skapas ett smidigare sätt att hitta det förvarade produkterna.  

 

När förvaringsutrymme saknas eller vid efterfrågan av en återbruksprodukt, kan CCbuild 

nyttjas. Där finns en möjlighet att göra efterfrågningar på sökta produkter. Likaså kan 

CCbuild användas till att annonsera återbrukbara produkter i stället för att de hamnar på 

deponi. Ett annat alternativ som finns är Kompanjonen. Med deras tre tjänster, 

Återbrukskonsulten, Återbruksmäklaren och Dacke.Online kommer de att underlätta för 

företagen att återbruka. Kompanjonens tjänster kompletterar varandra vilket bidrar till 

förenkling av återbrukmaterialens hantering. 

 

F3 – Hur kan Arcona utveckla sitt arbetssätt för återbruk av byggnadsmaterial från 

demontering till byggnation? 

Utvecklingen mot ett cirkulärt arbetssätt kan ske genom att tillämpa nya arbetssätt i 

projekteringsskedet och förbättra samarbetet med andra parter. Flera av de digitala 

tjänsterna har en möjlighet att appliceras i tidigt skede vilket blir försvarbart både 

ekonomiskt och klimatmässigt. Kompanjonen erbjuder bland annat ett stöd för att komma 

i gång med återbruksarbetet genom att bidra med en återbrukskonsult. Vid användning 

av tjänsten ges möjligheter till stöd för demontering och försäljning av byggnadsmaterial 

med en kvarvarande livslängd. Efter en eventuell användning av Kompanjonens tjänster 

kan BuildID komplettera kvarvarande hanteringen. 



 

 

 
TILLÄMPNING OCH HANTERING AV ÅTERBRUKBARA BYGGNADSMATERIAL 
 

48 

Återbruksmaterialen kan demonteras, märkas upp, förvaras och sedan monteras på ett 

smidigt sätt. Framför allt finns en stor möjlighet att etablera ett cirkulärt arbetssätt vid 

ombyggnationer eftersom en återbruksdepå i dagsläget saknas. I ombyggnationer kan i 

flera fall återbruksmaterialet förvaras inom byggnadsproduktionen vilket medför att stora 

hanteringskostnader kan undvikas. I detta fall sker även en reducering på klimatavtrycket 

genom att undvika transporter.  

 

6.2 Rekommendationer för fortsatta studier 

Från studierna framkom att flera genomförda återbruksprojekt saknar underlag från 

kostnad- och klimatbesparingar. Eftersom många aktörer har använt en intern hantering 

av återbruksmaterial, styrks efterfrågan för ett standardiserat underlag. Hur kan en 

lönsamhet presenteras för att en omställning ska ske gällande återbruk av 

byggnadsmaterial?   I den här rapporten utfördes en fallstudie för ett återbruksprojekt i 

ett tidigt skede där grova uppskattningar visade en lönsamhet för att återbruka material. I 

rekommendationer för fortsatta studier behövs ett återbruksprojekt studeras i slutskedet. 

 

Vid en undersökning av dessa aspekter kan återbruksmaterialets lönsamhet poängteras 

för användare och intressenter. Fortsatta studier kan utföras i andra av byggindustrins 

företag genom att utveckla och införa återbruk i arbetssättet. Dessa kan innehålla en mer 

omfattande beräkningskalkyl för materialens utsläpp, ÄTA-arbeten, konkreta 

arbetskostnader och materialkostnader.  I materialkostnader ingår flera aspekter som 

förvaring, hantering och transport. Rekommendationer för fortsatta studier är att 

undersöka dessa parametrar för att få ett underlag i ett projekts utförandeskede.
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BILAGA 1. UNDERLAG TILL INTERVJU 
   

Del 1: Allmän information 

 

1. Berätta allmänt om vad företaget gör. 
 

2. Vad är din nuvarande roll i organisationen?  

 

3. Hur många års arbetserfarenhet har du i branschen?  

  

4. Hur arbetar ni med hållbarhet/återbruk inom företaget?  

  

5. Efterfrågas återbruksprojekt på verksamheten?  

  

6. Vilket/vilka återbruksprojekt har du varit delaktig i?  
  

 

Del 2: Potential till återbruk 

 

1. Vilka material är det som efterfrågas? 

 

2. Vilka produkter anser du har störst potential att återbrukas samt vilka är svårast att 

återvinna? 

 

3. Har du använt någon digital marknad eller någon digital tjänst för återbruk? Ex. retur 

byggpall 
 

4. Vilken typ av byggnad är mest lämpad för återbruk? (offentlig, privat m.m.) 
 

5. Hur skulle återbruksmaterialet kunna förvaras vid större mängder? 

 

6. Har någon beställare haft ett krav att återbruk ska användas i projektet? 

 

7. Hur förvarades återbruksmaterialet under produktionstiden?  
 

8. Hur skulle demontering av byggmaterial kunna förenklas vid rivning? 

 

9. Finns det några rutiner för rengöring av återbrukat material?  

  

Del 3: Allmänna åsikter 

 

1. Vilka anser du är de största juridiska utmaningarna med återbruk av byggmaterial?  
 

2. Vilka framgångsfaktorer behövs för att kunna öka återbruket av byggmaterial? 

 

 


