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Abstract 

As the construction sector in 2019 accounted for 21% of Sweden's greenhouse gasses and 40% of 

Sweden's waste, recycling is something that will be required if Sweden are to become climate 

neutral by 2050, which has been decided upon. By reusing building materials, it contributes to a 

reduction of greenhouse gasses in the manufacturing, transport and recycling of building materials. 

Reusing means that the material does not change into anything else hence time, money and work 

are therefore saved compared to recycling. 

 

The project has been carried out to report the possibilities of reusing materials between 

Vasakronan and Atrium Ljungberg. This report delves into bricks, metal sheet roofs and suspended 

ceiling tiles and reports the potential for reusing them. Ceiling tiles, metal sheet roofs and bricks 

have all shown potential to be reused not only to reduce carbon dioxide emissions, but they have 

also proven to be economically viable to reuse. Metal Sheet roofs proved to be good to recycle 

from a carbon dioxide perspective and reusing proved economically viable even if by less of a 

margin than for ceiling tiles and bricks. 

 

The report is based on a literature study about reusing, as well as interviews with five participants in 

different companies. The report contains calculations for the profitability of reusing selected 

materials as well as carbon dioxide emissions in the production and transport phases. 

  

The market for reusing materials is underdeveloped in large parts of the country, but the market 

has begun to develop in recent years partly with initiatives from companies in the construction 

industry but also that Sweden's municipalities have begun to investigate the issue to help establish 

local markets for reusing materials. Even though not much is reused today, there is hope that 

material reuse will be one of the pillars in the construction industry in the future. Therefore, this 

rapport was done to show how such a collaboration could be operated.   
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Sammanfattning 

 

Byggsektorn stod 2019 för 21% av Sveriges växthusgaser, samt 40% av Sveriges 

avfall. Därför är återbruk något som kommer att krävas om Sverige ska bli 

klimatneutralt till 2050, som det har beslutats om. Genom att återbruka 

byggmaterial bidrar det till en minskning av växthusgaser vid tillverkning, 

transportering och återvinning av byggmaterial. Återbruk innebär att materialet 

inte förändras till någonting annat, och tid, pengar och arbete sparas därför jämfört 

med återvinning. 

 

Examensarbetet har genomförts för att redovisa möjligheterna att återbruka mellan 

två företag. Rapporten redovisar potentialen att återbruka tegelstenar, takplåt och 

undertaksplattor. Undertaksplattor och tegelstenar har visat sig vara ekonomiskt 

lönsamma att återbruka. Att återbruka takplåt leder till en ekonomisk förlust men 

det är billigare än att riva traditionellt och köra materialet till deponi och är därför 

även det ekonomiskt försvarbart. Undertaksplattor, tegelstenar och takplåt är alla 

bra att återbruka ur ett koldioxid perspektiv. 

 

Rapporten baseras på litteraturstudie om ämnet återbruk, samt intervjuer med fem 

deltagare i olika företag. Rapporten innehåller beräkningar för lönsamhet av att 

återbruka valda material samt koldioxidutsläpp i produktions och transportfaser av 

materialen.  

  

Marknaden för återbruk är outvecklad i stora delar av landet. Marknaden har dock 

börjat växa fram och utvecklas de senaste åren dels med initiativ från aktörer inom 

byggbranschen, svenska kommuner har även påbörjat undersöka frågan i syfte att 

hjälpa etablera lokala marknader för återbruk. Trots att det inte återbrukas så 

mycket idag finns det hopp att återbruk kommer att vara en av pelarna inom 

byggbranschen i framtiden. Därför gjordes det här exjobbet för att visa hur ett 

sådant samarbete skulle kunna operera. 

 

Nyckelord: Återbruk, ekonomisk kalkyl, kalkyl av koldioxidekvivalenter, 

renovering, rivning, transport, kvalitetskontroll. 
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1. inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Återbruk är en process som byggföretagen har börjat undersöka för att nå 

klimatmålen. Fördelen av återbruk har börjat visa sig, men det sker idag inte på en 

särskilt stor skala. Återbruk innebär att byggmaterial återanvänds istället för att 

slängas vid rivning eller renovering. Återbruk skiljer sig från återanvändning då 

materialet inte förändras eller omarbetas till något annat. [1] Ibland kan det vara en 

fråga om kostnad då återbrukat material ofta är dyrare än att köpa nytt byggmaterial, 

trots att det i teorin borde vara billigare att återbruka redan existerande material. Det 

finns även en del logistiska svårigheter med att återbruka material från en byggnad 

i rivning eller renovering i en annan byggnad i behov av dessa material. [1] 

I dagsläget när en renovering sker är det vanligt att byggdelarna som inte behövs 

längre rivs ut och hamnar på avfallshantering trots att byggdelarna ibland bara är ett 

par år gamla. Detta sker trots att Sverige och EU ska minimera möjligt avfall, om 

detta inte är möjligt ska avfallet om möjligt återbrukas. Återbruk sker idag inte i 

någon större utsträckning och det pågår ett stort slöseri genom att det inte tänks 

cirkulärt nog i byggbranschen. [2] 

 

I arbetet kommer möjligheter för återbruk mellan lokala aktörer undersökas. Ett 

aktuellt återbruksprojekt i Uppsala är att fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har ett 

projekt att renovera kontorsfastigheter i Skeppskajen i Uppsala. Samtidigt har 

Vasakronan som ligger 350m bort ett projekt att riva och renovera sina byggnader i 

Hugin kvarteret. I dagsläget har Atrium Ljungberg och Vasakronan diskuterat att 

eventuellt återbruka material från Vasa-kronan i Atrium Ljungbergs byggnad. Hur 

mycket som kommer att återbrukas är inte bestämt. Cristoffer Högberg som är 

affärsutvecklare på Atrium Ljungberg hoppas på att återbruka så många olika 

material som möjligt för att starta arbetet kring återbruk. Atrium Ljungberg planerar 

att renovera 10 000 m2 kontorsfastigheter även om detaljplanen inte vunnit laga kraft 

ännu och Högberg hoppas personligen att 10% av materialet som kommer att 

användas vid renoveringen kan vara återbrukat. Den siffran är ingenting som Atrium 

Ljungberg har satt som mål men det visar ambitionsnivån som Högberg avser är 

rimlig. De avser även att ha en helt 100% återbrukad lokal dels i syfte att visa att 

konceptet fungerar, dels för att själva samla kunskap inom ämnet och möjliggöra 

https://ccbuild.se/media/glxgpuae/b2351.pdf
https://ccbuild.se/media/glxgpuae/b2351.pdf
https://circularhub.se/wp-content/uploads/2020/04/Var-en-del-av-den-cirkul%C3%A4ra-omst%C3%A4llningen_utbildningsmaterial.pdf
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större arbeten inom återbruk i framtiden. [3] Figur 1.1 visas en situationsplan för 

Hugin kvarteret där Vasakronans byggnader markeras.  

 

Figur 1.1: Situationsplan- Hugin kvarteret, Vasakronans byggnader är markerade. 

(Bilden är erhållen från Kjell Karlsson med tillstånd för användning)  

Vasakronan har redan samlat byggmaterial som kan återbrukas inom företaget eller 

kan säljas vidare. Vasakronan har en tom våning på 400 kvadratmeter utan 

hyresgäster som används för en lagerplats tillfället för material som ingen har 

beställt av dem, allt från toalettstolar och inredning till dörrar och undertaksplattor 

finns där. I Figur 1.2 visas placering för Vasakronan fastighet och Atrium Ljungberg 

fastighet. 
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Figur 1.2: Placering för Vasakronan fastighet och Atrium Ljungberg fastighet 

(Bilden är självframtagen) 

En del av materialet kommer att användas internt av Vasakronan i framtiden medan 

företaget hoppas att kunna sälja överblivet material på CC Build eller Blocket för 

att slippa ta hand om det själva. Det är dock ingen garanti att den tomma våningen 

kommer fortsätta kunna vara en lagervåning. Vasakronan planerar att bygga om 

alternativt demontera huset som visas i Figur 1.3, detta beslut har inte tagits ännu. 

De återbrukade materialen skulle då behöva flytta någon annanstans snabbt. I Figur 

1.4 visas en del av Atrium Ljungbergs byggnad.  
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Figur 1.3: Del av Vasakronans byggnad vid Hugin kvarteret. (Bilden är 

självframtagen) 

 

 

Figur 1.4: Del av Atrium Ljungberg byggnad på Östra Ågatan. (Bilden är 

självframtagen) 
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1.2 Miljöpåverkan 
 

För att uppnå EU:s klimatmål gör byggmaterialen en alltför stor klimatpåverkan, 

och därför krävs det klimatsmarta och cirkulära lösningar.  För att nå klimatmålen 

utifrån byggsektorns perspektiv har stor fokus legat på energieffektivisering och 

energibesparing i material och system. Då stor del av utsläppen tillkommer vid 

tillverkning har intresset kring återbruk ökat senaste åren.  

Byggsektorn stod 2019 för 21% av Sveriges utsläpp av växthusgaser[4]. 

Byggsektorn står även för 40% av Sveriges avfall, och en tredjedel av detta hade 

troligen kunnat återbrukas [5]. Det totala utsläppet av bygg- och förvaltningssektorn 

2019 var 19,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter, 7,7 miljoner ton av dessa är 

utsläpp utomlands med importvaror[4].  

Återbruk av material skulle dessutom arbeta för de globala målen. De globala målen 

är ambitiösa mål om hur en bättre och mer hållbar värld skulle kunna byggas. 

Återbruk av material bidrar direkt till punkt 11.2 i agendan “Minska städers 

miljöpåverkan”.[6] Enligt EU direktiv är återbruk det näst bästa alternativet efter att 

minska avfallet direkt. Återbruk har den stora fördelen att tid, pengar och energi inte 

behövs för att transformera produkten till något annat till skillnad med återvinning 

och är därför ett bättre alternativ [7].  

 

STUNS, Atrium Ljungberg och Vasakronan har valt att titta på återbruk av 

byggmaterial. STUNS är en akronym för stiftelsen för samverkan mellan 

universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. Intresset kommer från att minska 

utsläpp och att nå de globala målen men också från ekonomiska- och 

kunskapsmässiga perspektiv för att lära sig om och börja arbeta med återbruk i 

mindre skala för att i framtiden kunna skala upp användningen av återbruk. 

 

1.3 Problemformulering 
 

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har ett projekt på östra Ågatan att renovera 

kontors-fastigheter i Skeppskajen i Uppsala, samtidigt har Vasakronan ett projekt i 

Hugin kvarteret att riva och renovera sina kontorsbyggnader. Det undersöks om 

undertaksplattor, takplåt och tegelstenar som kommer från Vasakronan kan 

återbrukas i Atrium Ljungbergs byggnad och ta fram lösningar för respektive 

lagring, transport, hinder och undersöka om det är lönsamt både miljömässigt och 

ekonomiskt. Denna värdekedja sker under 2022. 

https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/#:~:text=Bygg%20och%20fastighetssektorn%20svarade%202019,stora%20utsl%C3%A4pp%20utomlands%20genom%20importvaror.
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/#:~:text=Bygg%20och%20fastighetssektorn%20svarade%202019,stora%20utsl%C3%A4pp%20utomlands%20genom%20importvaror
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/avfall-och-atervinning.html
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Vart byggdelar kan förvaras innan de används i Skeppskajen samt hur transport 

skulle kunna se ut och olika metoder för återbruk kommer lyftas fram.  

 

1.4 Syfte och Mål 
 

Syftet är att undersöka hur två olika företag skulle kunna samarbeta med avseende 

på återbruk av byggmaterial och undersöka hur framtida samarbeten skulle kunna 

se ut mellan olika aktörer i byggbranschen, och hur valda byggmaterial skulle kunna 

lagras. 

 Arbetet fokuserar på återbruk inom tegelstenar, undertaksplattor och takplåt i deras 

två nuvarande projekt vid renovering av Hugin kvarteret för Vasakronan och Atrium 

Ljungbergs renoveringsprojekt vid Östra Ågatan.   

Målet är att genom analys bedöma möjligheter att effektivisera återbruk mellan olika 

aktörer inom byggbranschen och hur ekonomiska kostnader och den ekologiska 

påverkan blir för ett projekt med delvis återbruk av material.  

 

1.5 Frågeställningar 
 

F1: Vad finns det för möjligheter och hinder att återbruka byggmaterial i stor skala 

idag? 

F2: Vad är koldioxidbesparingspotentialen genom att återbruka takplåt, tegelstenar 

och undertaksplattor jämfört med att köpa nytt? 

F3: Vad skulle kostnaden bli av att återbruka takplåt, tegelstenar och 

undertaksplattor? Är det lönsammare att återbruka material än att köpa nytt? 

F4: Generellt hur kan kvalitetssäkring ske av återbrukat takplåt, tegelstenar och 

undertaksplattor? 

F5: Generellt hur kan transport ske av takplåt, tegel och undertaksplattor och hur 

kan de hanteras innan de når sin slutstation? 

F6: På vilka olika sätt kan en produkt från Vasakronan användas i Atriums 

Ljungbergs fastighet? 
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1.6 Avgränsningar 
 

Mycket av rapporten kommer att vara mer generellt om återbruk. En begränsning 

som gjordes var att fokus skulle läggas på tegelstenar, undertaksplattor och takplåt 

och inte alla byggnadsmaterial.  

 

Undertaksplattor och takplåt valdes för att Vasakronan undersöker potentialen att 

återbruka dessa material i sitt nuvarande projekt. Tegelstenar inkluderades när det 

genom intervju med Malmö återbyggdepå klargjordes att potentialen att återbruka 

tegelstenar är hög. Beräkningar i avseende av ekonomi och miljöpåverkan av 

koldioxidutsläpp kommer bara ske för de valda materialen. 
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2. Metod 

2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har gjorts för att hitta information om återbruk i helhet, de 

ekonomiska aspekterna av återbruk, koldioxidutsläppen inom byggbranschen samt 

fördjupning av de tre valda materialen (tegelstenar, undertaksplattor och takplåt). 

 

2.2 Intervjuer 

Intervjuerna har skett i form av semistrukturerade tema intervjuer, ämnet har varit 

begränsat under intervjuerna och mer konkreta frågor har skickats i förväg för att ge 

respondenterna en chans att förbereda sig. Respondenterna har fått svara fritt och 

följdfrågor har tillkommit. Frågorna har inte frågats i någon strikt ordning utan 

samtalen har försökts hållits flytande. Intervjuerna har gjorts för att se hur det 

arbetas med återbruk idag samt klargöra företagens behov för att kunna återbruka i 

större skala. 

 

Intervjuer har gjorts med följande: 

 

Kozul, arbetsledare på Malmö återbyggdepå  

Isaksson, hållbarhetsspecialist på JM  

Engholm, VD och grundare av BuildID  

Högberg, affärsutvecklare för Atrium Ljungberg  

Vinrot, driftchef på Dala återbyggdepå  

 

2.3 Ekonomisk kalkyl 

 

Beräkningarna kommer att ske efter en självkostnadskalkyl [8] där 

kostnadsfördelning sker för de valda materialen. Då det inte finns ett lager för 

återbruk idag för aktörerna finns det ingen gemensam lagringskostnad som kan 

fördelas på de olika materialen och därför är det svårt att fördela indirekta kostnader 

för materialen. Lagringskostnader kommer istället beräknas på hur mycket area de 

beräknas använda vid lagring. Kalkylen kommer att ta hänsyn till rivning, 

materialkostnader, transport, lagring och deponi. Mer administrativa kostnader 

kommer ej kalkyleras då det för tillfället inte finns några gemensamma 

administrativa kostnader att fördela då samarbetet mellan Vasakronan och Atrium 

Ljungberg är i för tidigt skede. 
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2.4 Miljöpåverkan av koldioxidutsläppkalkyl  
 

Kommande beräkningsexempel i kapitel 4 redovisar koldioxidutsläpp av 

byggprodukter för nytt material under byggproduktionsskedet samt återbrukat 

material från Vasakronans projekt vid Hugin till Atrium Ljungbergs projekt på Östra 

Ågatan. Samtidigt beräknas olika fall med olika transportsträckor. Huvud parameter 

är koldioxidutsläpp för samma material som redovisas på den ekonomiska kalkylen.  
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3. Litteraturstudie 

 

Det har återbrukats historiskt. Redan under medeltiden byggdes gotländska 1300-

talskyrkor från material av rivna 1100-talskyrkor. När material fanns nära 

återanvändes materialet i högre grad förr än det görs idag. En stor anledning för 

detta är att nyproducerat material är mycket billigare idag relativt sett än det var på 

1300-talets Gotland. Det är svårt att sätta ett exakt datum på när det blev billigare 

att köpa nytt än att återbruka troligen var det en långsam process som dessutom 

berodde på var man befann sig. [5] 

 

Äldre byggtekniker som knuttimring vilket var mycket vanligt under 1800-talet 

innebar att materialet kunde återbrukas då byggnader byggda med knuttimring var 

lätta att demontera och flytta. Det har hänt att folk har ärvt byggnader eller till och 

med delar av byggnader som de då har flyttat för att bygga ett eget hus på en annan 

tomt med de materialen. I takt med att nya byggtekniker har kommit som innebär 

att material inte är lika lätta att återbruka är det inte konstigt att återbruk har blivit 

mindre vanligt. Idag är det svårt att separera material som är hopfogade med 

varandra, och även om det är tekniskt möjligt att återbruka en del av materialet så 

brukar argumentet komma att det är för dyrt. När nytt material är billigt och 

rivningsarbete är rätt dyrt väljer många att köpa nytt material istället. [5] 

 

3.1 Möjligheter för återbruk 

 

3.1.1 Möjligheter att återbruka olika byggmaterial 

Plåt har oftast 100 års livslängd och många byggnader rivs innan de är 100 år gamla. 

Förutsatt att plåten inte har börjar rosta eller skadas på annat vis är det inget som 

egentligen stoppar plåt från att återbrukas. Plåt kan målas om eller klippas till för att 

anpassa sig till andra konstruktioner. [5] 

 

Innerväggarna på Vasakronan består av gipsskivor och de kan med 

rivningskompetens tas loss i sin helhet för att sedan återbrukas. Annars kan gipsen 

krossas och användas för att tillverka ny gips. [5] 

  

Undertaksplattorna på Vasakronan består av stenull vilket är en sorts mineralull. 

Historiskt så har stenull gått till deponi men idag har företag börjat återbruka stenull 

vilket är ett bättre alternativ ur ett koldioxidperspektiv. [9] 

https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=9061620&fileOId=9063419
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Tegelstenar kan demonteras och tas isär styckvis eller också kan hela sektioner sågas 

ut och återanvändas. Återbrukat tegel kan CE-märkas vilket är en EU-märkning som 

anger att produkten i fråga håller dagens krav sett till säkerhet, hälsa och miljö. [5] 

 

3.1.2 Återbruk vid hyresrättsanpassningar 

 

Vid hyresgästanpassningar av kontorslokaler har återbruk visat mycket stor 

potential att vara en miljönytta. Kontorslokaler brukar renoveras när en ny kund 

flyttar in och därför slängs mycket material som egentligen är i bra skick och som 

ofta varken är gammalt eller slitet. Om återbrukat material skulle användas för fasta 

interiörer skulle ett 2 000 kvadratmeter stort kontor kunna spara 29 ton 

koldioxidutsläpp och 28 ton avfall jämfört med om nytt material skulle ha använts. 

Ekonomiskt sett så skulle 900 000 kr kunna sparas in på inköpskostnader även om 

arbetskostnaderna kan öka något då mer tid behövs för att handla in begagnade 

produkter. [1] 

 

 

3.1.3 Digitalisering som hjälpmedel 
 

Då byggföretag ofta vill ha stora mängder av samma vara måste det finnas 

tillräckligt stora kvantiteter för att de ska kunna begära till exempel ett par hundra 

av samma fönstertyp utan problem. Ett potentiellt sätt att lösa problemet är att 

använda en digitaliserad handelsplats. CC Build har gjort ett digitalt stöd och skapat 

en marknadsplats där återbrukade byggdelar kan säljas, vilket liknar ett Blocket för 

återbruk. Där kan man se mått, vikt, var produkten finns samt miljö- och klimatdata 

för produkten. Digitalisering ensamt räcker inte för återbruk utan det är fortfarande 

frågor om lagring och transporter men det är ett kraftfullt verktyg som kan öka 

tillgängligheten och hjälpa säljare och köpare att hitta varandra. [5] 

 

 

 

3.1.4 Fysiska aktörer inom återbruk 

I Borlänge har de byggt en fysisk återbyggdepå. Fem olika aktörer, nämligen 

Borlänge kommun, fastighetsbolaget Hushagen, bostadsföretaget Tunabyggen, 

Dalarnas försäkrings-bolag och Borlänge energi, har gått ihop för att minska avfallet 

i Borlänge. Materialet som kommer in är huvudsakligen skänkt av de fem delägarna 

https://ccbuild.se/media/glxgpuae/b2351.pdf
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och material från återvinnings-centralen i Borlänge där det finns en station där 

gemene person kan lämna material som är i hyggligt skick. En del material som 

kommer in är till och med nytt överblivet material från byggen i närområdet. Till 

skillnad från CC Build där det mest är företag som köper och säljer mellan varandra 

är det mest privatpersoner och små aktörer som handlar här. Borlänge återbyggdepå 

har marknadsfört sig aggressivt med de lokala entreprenörerna för att göra reklam 

för sig. [5] 

 

Malmö kommun har gått en liknande väg som Borlänge i att de har en fysisk 

återbyggdepå. Malmö stad har gått ihop med Sysav vilka tar hand om Skånes 

återvinningscentraler, men de använder ett annat system för att hämta in material. 

Material i bra skick kan komma från Sysav men annars kommer materialet 

huvudsakligen inte från delägarna utan med hjälp av avtal med lokala aktörer i 

byggsektorn som Malmö återbyggdepå kommer och hämtar upp och tar hand om 

kostnadsfritt. På detta vis sparar de lokala aktörerna på kostnader jämfört med om 

de själva skulle ta hand om materialet och de kan själva återbruka material internt 

innan de ger bort materialen som de inte vill ha. [10] 

 

Ensamma privata aktörer kan också starta upp en butik för återbrukat material. 

Genbyg vilket ligger strax utanför Köpenhamn har en produktbas på över 127 000 

produkter återbrukat material som kan hittas på deras webbutik. Byggmaterialen 

kommer från privata byggare och entreprenörer gentemot kontantavräkning. 

Återbrukat material säljs främst till privata byggare som vill hitta gamla detaljer till 

äldre hus, till exempel gamla fönster, dörrar, dörr-handtag eller dylikt. [11] 

 

3.2 Hinder för återbruk 

Det finns olika hinder för återbruk av byggmaterial och idag främjas inte återbruk i 

stor omfattning i byggprojekt. I detta avsnitt presenteras ett antal olika hinder.    

3.2.1 Utbudsbrist  

För den som vill göra affärer är hög efterfrågan sällan ett problem, men när det 

kommer till återbruk är problemet att köpare och säljare ofta inte hittar varandra. 

Marknaden är omogen och utbud och efterfrågan är inte balanserat, mycket få 

återbrukade produkter kommer ut på marknaden. Bristen på stora mängder av 

samma typ av material är ett hinder för att kunna börja återbruka i industriell skala. 

Eftersom det inte finns någon komplett marknad för handel med återbruk material, 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1549459/FULLTEXT01.pdf
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tvingas deltagarna i varje projekt att själva kartlägga marknaden, vilket är 

tidskrävande. De måste då förlita sig på sina egna kontakter eller hitta material i ett 

rivnings- eller renoveringsprojekt som de eller beställaren ansvarar för.[5] 

 

3.2.2 Lager och logistik 
 

Företag undviker gärna lagring för att det kan vara dyrt att spendera pengar på lager 

då sådana kostnader kan bli dyra långsiktigt. Samtidigt är branschen mer krävande 

än någonsin för att kunna få den önskade produkten i rätt kvantitet. Eftersom det är 

svårt att lita på att rätt produkt kommer att hittas vid rätt tidpunkt i ett 

återvinningsprojekt krävs någon form av mellan-lagring i de flesta projekt. Ett parti 

undertaksplattor eller takplåt som har lokaliserats och köpts tidigt i projektet måste 

förvaras någonstans. För att kunna använda återbrukat material måste upphandlings-

processen vändas upp och ner. Man kan inte längre rita och sedan handla utan det 

behövs att produkter förbeställas redan under designprocessen. Frågan är ofta var 

dessa kan förvaras från demontering till återanvändning.[5]  

 

 

3.2.3 Ekonomisk stimulans och finansiering 
 

Lönsamhet är alltid avgörande i ett byggprojekt och få deltagare har möjlighet att ta 

risker. Återvinning är ekonomiskt svårt att bedöma för många i dagsläget. Hittills 

har kostnaden för att omhänderta avfall legat på en nivå där motivationen att ta vara 

på material har uteblivit. Samtidigt har det funnits relativt billiga nya byggmaterial, 

ofta tillverkade i låglöneländer. Att slänga och köpa nytt ses helt enkelt som mer 

lönsamt än att stå för kostnaderna att återvinna. Dessa avgifter inkluderar kostnaden 

för en längre rivningsprocess, lagring och att återställa material. Hittills har många 

återvinningsprojekt varit små och har därför inte påverkat den totala finansieringen. 

Investerings aktörer inom återbruk är främst etablerade företag med finansiella 

resurser, som själva kan stå för utvecklingskostnaderna. Men för projekt av stor 

betydelse.[5] 

 Incitament för återbruk kan anges på upphandlingar om en beställare vill att 

återbruk ska ske. Arkitekter, bygg och rivnings entreprenörer har annars inget 

incitament att själva börja återbruka och därför är det inte troligt att de tar ett eget 

initiativ.[1] 

https://ccbuild.se/media/glxgpuae/b2351.pdf
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Frågan om bankers och långivarens ställning kommer att bli aktuell vid 

återanvändning av material där extern finansiering krävs. Det finns redan exempel i 

byggbranschen där nytänkande och alternativa byggmetoder är förknippade med 

risk och har därför svårare att få finansiering. Nyetablerade företag som förväntas 

förknippas med att utveckla återvinning som affärsmodell kan också ha svårt att ge 

sina egna försäkringar. Det gröna finans ramverket som finns på 

fastighetsmarknaden idag saknar skriften om återbruk samt att nuvarande 

investeringar i återanvändning inte ger lägre räntor.[5] 

 

3.2.4 Regler och krav 

Det finns en växande mängd uppmuntrande studier om ökad cirkularitet. Samtidigt 

är styrverktyg och lagkrav för att driva ökad återbruk på ett tydligt och offensivt sätt 

fortfarande få. Nyproduktion fortsätter att vara normen och underhåll, återan-

vändning och renovering bör uppmuntras. Trots att Sverige fick en ny avfallsslag 

2020 finns det fortfarande inget krav på att det som dras under laget av erforderligt 

material faktiskt återbruk. Små steg tas alltid framåt, men de kommer säkert att gå 

längre. Allt färre inom bygg- och fastighetsbranschen är säkra på att de uppsatta 

klimatmålen faktiskt kommer att uppnås. Utsläppen av växthus-gaser ska halveras 

till 2030, och nettoutsläppen ska vara noll till 2045, i färdplanen för en fossilfri 

energi konkurrenskraftig bygg- och anläggningsindustri.[5] 

I brist på nationella regler, lagar eller normer faller det ofta på enskilda 

fastighetsägare eller företag att skapa mål för återbruk internt. Dessa mål måste vara 

SMART:a med det menas specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. 

Då måste återbruks mål utvärderas regelbundet för att följa upp att de följs samt så 

måste nya rutiner byggas som gör det enklare att återbruka. Gamla rutiner och brist 

på incitament på en högre nivå gör dock att denna process går långsamt.[1] 

Byggbranschen har regler, lagar och råd som ska följas. Regler finns för att verifiera 

att arbetet uppfyller förväntade standarder. Konsumenter har tio års rätt att klaga 

som omfattar reklamationsrätt enligt konsumenttjänstlagen (SFS 1985:716, 17 §) 

Efter avslutat arbete. Entreprenörer måste vara säkra att arbetet de gör håller under 

minst tio år, materialet måste hålla en ordentlig standard och kvalitetssäkras. Ibland 

är det svårt att avgöra om ett material är CE-märkt i början, och detta gör att det inte 

alltid går att återbruka vissa material. I återbruk av organiskt material finns en risk 

https://ccbuild.se/media/glxgpuae/b2351.pdf
https://www.synonymer.se/sv-syn/verifiera
https://www.synonymer.se/sv-syn/verifiera
https://www.synonymer.se/sv-syn/ordentligt-tilltagen
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för att materialet innehåller mikroorganismer eller skade-djur från en äldre byggnad 

som sprids till den nya byggnaden. Därför måste det finnas tydliga grundprinciper i 

vilken grad organiskt material ska hanteras och kontrolleras innan återan-vändning 

för att avstå från hälsosjukdomar.[12] 

3.2.5 Miljöcertifiering  

Samhällsbyggnadsbranschen har infört egna verktyg i form av 

byggmiljöcertifiering, några av de viktigaste exemplen är Miljöbyggnad, Leed och 

Breeam-se. En del av dem belönar återanvändning i sitt poängberäkningssystem, 

men kopplingen är fortfarande svag. Inga poäng kommer att dras om återbruk inte 

övervägs. Eftersom kraven på materialinformation ofta är lika höga för återbrukade 

produkter som nyproducerade produkter är det ibland en tröskel om dokumentation 

saknas. Miljöcertifiering kritiseras också ibland för att låsa projekt under möjliga 

hållbarhets nivåer. Om företag investerar i sin egna kunskapsuppbyggnad och 

interna omvandlings insatser, såsom återbruk, kan de gå längre än om de ensidigt 

fokuserar på att uppnå en lägsta nivå av certifiering.[5]  

Miljöbyggnad  

Det är Sveriges certifieringssystem för byggnader, och idag mer än 1500 byggnader 

certifierade i miljöbyggnad. Detta innebär att miljöarbetet och byggnadens 

miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs av Swedish Green Building 

Council som också utvecklar systemet, det är den största hållbara samhällsbyggnads 

organisationen.[13] 

Leed 

LEED utvecklades i USA av Green Building Council. Det är internationellt 

certifierings-system, systemet siktar till att identifiera, implementera och mäta 

miljövänlig utformning samt konstruktion, drift och underhåll[13]  

Breeam-SE 

Det används för att certifiera nyproducerade byggnader och att bedöma byggnadens 

miljö-prestanda inom flera olika områden. Bedömning och betygsätt till för 

byggnads energi-användning, inomhusklimat, vattenhantering och avfallshantering. 

Breeam-SE är versionen av Breeam som är nyttjad på svenska marknaden, och då 

https://www.synonymer.se/sv-syn/grundprinciper
https://www.synonymer.se/sv-syn/grundprinciper
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1178464/FULLTEXT01.pdf
https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/vad-ar-miljobyggnad/
https://www.sgbc.se/certifiering/leed/vad-ar-leed/
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blir byggnaden certifierad enligt svenska regler och standarder, och jämförs 

internationellt.[13]   

 

3.2.6 Inventering 
 

En bra utförd inventering är grunden till att få ett ökat återbruk. Inventeringen kan 

sedan användas som ett beslutsunderlag för planer av återbruk. Arkitekter och 

projekterare måste veta vad det finns för återbrukat material för att kunna planera 

att använda materialet i sina egna projekt. Fastighetsägare vet sällan vad de faktiskt 

har i byggnaden och det märks först i inventerings stadiet, det gör det svårt att 

långsiktigt planera återbruk i andra projekt om det inte finns en säkerhet på exakt 

vilka material i vilken kvantitet som kommer att utvinnas ur en lokal 

renovering/rivning, därför är det också svårt att samarbeta lokalt.  I det bästa fallet 

så skulle fastighetsägaren veta precis vilka material som finns i byggnaden, då skulle 

det kunna beräknas precis vilka material som skulle kunna återbrukas och vid vilken 

tidpunkt de kommer att vara ute på marknaden, detta skulle leda till att återbrukat 

material kan planeras på ett annat vis. Detta är inte bara bra för inventeringen men 

om ett byggmaterial upptäcks ha hälsorisker så kan det åtgärdas lättare om det är 

känt vart materialet är i byggnaden. [1][14] 

 

 

3.3 Förvaring och transport 

Förvaring av tegelstenar sker på en plan yta utan direkt kontakt med marken. 

Tegelstenar i lite större mängder ligger generellt i pallar som kan transporteras 

kortare avstånd av en pallyftare. Längre transport av tegelstenar sker medan de är 

staplade i pallar av lastbil eller dylikt. [15]  

Undertaksplattor ska alltid förvaras i ett slutet utrymme för att skydda mot regn. 

Undertaksplattor ska förvaras på plan yta och inte ligga i direkt kontakt med marken. 

När undertaksplattor ska hanteras ska det undvikas att de lyfts på kortsidorna för att 

minimera att plattorna böjs eller bryts. [16]  

Om takplåt ska förvaras en längre tid behöver takplåten stå i minst 3 grader lutning 

på torrt trä i ett slutet rum. Förutsatt att det är flera takplåtar så ska luft cirkulera 

mellan dem. Buntade takplåt får inte förvaras utomhus eller i rum som är fuktiga 

https://www.sgbc.se/certifiering/breeam-se/vad-ar-breeam-se/
https://ccbuild.se/media/glxgpuae/b2351.pdf
https://www.bca.gov.sg/professionals/Iquas/gpgs/WEWall/WEWChpt4.pdf
https://www.norgips.se/wp-content/uploads/2020/11/Montagehandbok_SE.pdf
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eller rum som har varierande temperatur. Skulle takplåten ha skyddsfolie runt sig 

måste folien tas bort omedelbart om fuktproblem tillkommer, det ska förvaras så 

torrt som möjligt. Avlastning av takplåt kan antingen ske med hjälp av bältesband 

eller gaffeltruckar, om dessa verktyg inte finns går det att avlasta med hand, då ska 

takplåten bäras vertikalt för att förhindra deformationer.[17]  

3.4 Klimatanalys 

Utvinning, tillverkning och transport av material till byggnader leder till betydande 

utsläpp av växthusgaser och andra miljöfarliga ämnen. I takt med att byggnader 

drivs mer energieffektivt blir byggprocessens och byggmaterialets påverkan på 

klimatet allt viktigare. Samtidigt börjar våra naturresurser ta slut, så det måste bli 

bättre återanvändning av det som redan använts. En fallstudie gjordes i samband 

med IVL Svenska Miljöinstitutets kontor i Stockholm och Göteborg där de 

totalrenoverade och återbrukade möbler och fasta interiöra byggprodukter. 

Resultaten visade att genom att använda återbruk minskade projekt-kostnaderna 

med 1,4 till 1,9 miljoner kronor per kontorslokal, samtidigt som de minskade 

avfallet med 12 till 18 ton per kontorslokal, och CO2-utsläppen med 41 till 53 ton 

per kontorslokal.[5] 

Ibland behövs det inte rivas alls, som arkitekterna White märkte när de skulle bygga 

om kvarteret Hugin i Uppsala. White förvandlar 1970-tals kontorsbyggnader till 

moderna kontor som uppfyller dagens krav. White bestämde sig för att behålla 

stommen av den gamla byggnaden även om fasaden revs för att göra byggnaden 

lättare vilket gjorde det möjligt att bygga tre våningar till. Jämfört med rivning och 

nybyggnation beräknas arbetssättet spara över 100 miljoner kronor, 3 800 ton CO2-

utsläpp och närmare två års byggtid. Nu ser kommunen ytterligare en potential i 

kvarteret och har valt att riva allt och bygga nya kontor och bostäder på platsen. 

Vasakronans jobb som ägare är komplext i detta projekt. De 10 000 kvm stora 

kontorslokalerna kommer att behålla grunden och stommen. Jämfört med 

nyproducerade betongstommar är CO2-utsläppen från att återbruka stommen hälften 

så stora och det sparas cirka 3 700 ton växthusgaser. Kortare produktionscykler ger 

tidigare inflyttning och därmed högre hyresintäkter. De senaste åren har marknaden 

varit villig att betala mer för att i vissa fall få bo i klimatsmarta hem. Om denna 

utveckling accelererar ytterligare kan hyresintäkter bli jämförbara med helt 

nyproducerade fastigheter. Målet är att ta återbruks programmet till den högsta 

nivån i Leeds miljöcertifieringssystem.[5] 

https://hanbud.com/how-to-properly-transport-and-store-metal-sheet/
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3.5 Kvalitetssäkring  

Genom att endast använda originalmaterial är det enkelt att beställa önskad kvantitet 

material åtföljt av dokumentation för att säkerställa kvaliteten och innehållet i 

materialen. Skulle återbrukat material användas istället är det viktigt att säkerställa 

kvalitets- och säkerhetskrav. För att uppnå detta krävs vanligtvis provtagning.  Det 

är svårt att hitta stora volymer material av samma kvalitet, vilket i sin tur gör det 

svårt att få garantikrav till stora projekt. För att återbruk ska ske på en större skala 

behövs därför nya standarder och etablera metoder för kvalitetssäkring och 

garantikrav.[12] 

 Högberg från Atrium Ljungberg hävdar att om kvalitetsdokumentation finns av 

återbrukat material krävs endast att kunnig personal ser över materialet för synliga 

skador. Saknas kvalitetssäkrande dokumentation behöver miljötester ske av 

återbrukat material. Miljötester av återbrukade dörrar undersöker om vad för brand, 

ljud och skydds klassningar dörrarna har. Liknande med stålbalkar, finns 

dokumentation om kvalitetssäkring så kan konstruktören godkänna balken som om 

kvalitetssäkringen fortfarande gäller efter att ha kollat efter sprickor eller andra 

skador, saknas sådana bedöms balken som om den håller kraven den originellt 

byggdes för. Saknas dokumentation för stålbalkar är det dock svårt att kvalitets-

säkra dem och de behöver då skickas till ett stålverk för att testas, vilket är relativt 

dyrt och en tröskel för stålbalkar med avsaknaddokumentation.[3]  

Tegelstenar klassificeras och kvalitetssäkras av fabriker för att bestämma att de kan 

avklara frakt och rörelse under hela produktionsprocessen. Det handlar främst om 

materialets tryckhållfasthet för att stå emot rivning och återbruk av tegelstenar. 

Tegelstenar måste uppfylla gällande CE- och euro code-standarder och erhålla 

frostcertifieringen. Man använder sig av maskinparker och olika tekniker som 

beroende på tegelstenens och mur-brukets kvalitet, och sedan tas murbruket bort 

från stenen och samtidigt utförs en kontroll. Teglet packades sedan om och 

skickades till den nya fasaden på projektets bygg-arbetsplats.[18] 

Kvalitetssäkring av takplåt sker enligt bestämmelser i EKS 10, Avd, 7 § där anges 

mottagningskontroll för material och produkter samt utförandekontroller enligt 26 

och 27 §§ är alla villkor för verifikation, inklusive bärförmåga. I EKS 10 avses 

mottagningskontroll av byggherren i syfte att säkerställa att material och produkter 

har önskade egenskaper när de tas emot på byggarbetsplatsen. Material verifieras 

genom testning eller andra metoder som accepteras inom EU för att dessa 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1178464/FULLTEXT01.pdf
https://byggkoll.byggtjanst.se/artiklar/2020/juni/miljontals-tegelstenar-ska-aterbrukas-varje-ar/
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egenskaper är kända och deras lämplighet kan bedömas. Vid återbruk av takplåt, 

stål CE-märkning kan ersättas av kontrollintyg som innehåller dokument av 

egenskaper och specifika provresultat.[19] 

Undertaksplattor borde inte impregnerats med vare sig träskyddsmedel eller 

exponering och inverkan mot mögel, skadedjur eller inomhus svampar.[20] 

Undertaksplattor klassas i AVCP system 1 (Assessment and Verification of 

Constancy of Performance), för att undertaks-plattor innehåller tillsatsen av 

bindemedel, färg, ytskikt. Därför bör det redovisa brandklass A2 eller B enligt EN 

13501–1 och CE-märks enligt hEN (harmoniserad produktstandard) 13 964.[21] 

 

3.6 Produktanvändning 
 

I samarbetet mellan Atrium Ljungberg och Vasakronan använder Atrium Ljungberg 

helst materialen de återbrukar från Vasakronan till precis samma ändamål 

materialen är gjorda för originellt. Annars används materialen till något av lägre 

värde. Till exempel om undertaks-plattorna inte skulle ha tillräckligt bra 

ljudisolering skulle de kunna användas i vissa rum där ljudkrav inte finns eller 

annars kan materialen återvinnas istället för att återbrukas. Undertaks plattorna har 

inte några sådana problem men exemplet användes som en möjlig restriktion för 

användning av återbrukade material. [3] 

 

3.7 Produkternas livslängd 
 

Tegel kräver relativt lite underhåll och kan hålla längre än 100 år. byggnader idag 

generellt byggs för att hålla i 50 år även om det kan förlängas vid kontinuerligt 

underhåll, så kan tegel potentiellt återbrukas innan teglet har gjort slut på sin 

livslängd. Takplåt har en livslängd på ungefär 40 år, med kontinuerligt underhåll 

kan dock livslängden fördubblas, när taket tillslut ska bytas ut så kan eventuellt vissa 

partier återanvändas igen om de bedöms vara i gott skick. Undertaksplattor har en 

teknisk livslängd på 40 år. Uppskattning om livslängden för olika material är 

ungefärliga då det ibland behövs renoveringar innan livstiden är slut och ibland kan 

material klara sig längre [22].  

 

 

https://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/ea9e533d-895b-4cc8-8ab3-dc9d8fd92d51/FinalReport/SBUF%2013488%20Slutrapport_%C3%85terbruk%20av%20st%C3%A5lkomponenter.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1020359/FULLTEXT02
https://www.brandforsk.se/wp-content/uploads/2022/01/Brandforsk_%C3%85terbruk_Rapport.pdf
https://enklarehusliv.se/teknisk-livslangd/
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3.8 Lokala förutsättningar för Uppsala 

 

I en förstudie som har gjorts om lokala förutsättningar för återbruk i Uppsala 

uppskattas återbruks potentialen i Uppsala vara 1679 - 6670 ton byggmaterial om 

3–10 år, då växande med tiden. 1679–6670 ton byggmaterial förväntas ge en årlig 

klimatbesparing på 386–1534 ton koldioxid ekvivalenter.  Uppsala växer och 

kommunen har lovat att 33 000 nya klimat-smarta bostäder ska byggas inom 30 år. 

Samtidigt har Uppsala antagit klimatmålen att vara fossilfria vid 2030 och 

klimatpositiva vid 2050.[23][5] 

 

Skulle kommunen som i Malmö agera som ledande aktör för att skapa en 

återbrukscentral måste hänsyn tas till konkurrenslagstiftningen. Uppsala har idag 

redan ett samarbete med Uppsala vatten där möbler, kläder, leksaker med mera som 

lämnas in på återvinningscentraler skickas för att säljas i en fysisk butik. 

Möjligheten finns att utveckla det nuvarande samarbetet till att inkludera 

byggmaterial. [23] 

 

Det är svårt att förutspå framtida kvantiteter av återbrukbart material. 2016 revs det 

53,09 tusen kvadratmeter i Uppsala, i 2019 var den siffran 19,42 tusen kvadratmeter. 

Dessa är hög- och lågpunkter i den närliggande historiken men det visar hur det är 

svårt att förvänta sig en viss rivnings takt och därför svårt att veta vad tillgången av 

återbrukade varor kan vara från år till år. [23] 
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4. Resultat för beräkningar 

4.1 Resultat för ekonomiska beräkningar 

Allt återbrukat material Atrium Ljungberg kommer använda kommer antagligen 

inte komma ifrån Vasakronan men beräkningarna kommer ske som om de kommer 

från Hugin och slutstationen är Skeppskajen. Vasakronan och Atrium Ljungberg är 

själva osäkra på hur mycket material som kommer flöda mellan dem. Det kommer 

inte komma tegel från Vasa-kronan men beräkningarna kommer ske på samma vis 

för att visa hur lokala samarbeten skulle kunna se ut. 

 

Då Atrium Ljungberg själva inte är helt säkra på hur mycket eller vilka material de 

kommer att återbruka så kommer beräkning ske för exempelmängder av valda 

material. Vasakronan och Atrium Ljungberg har inga överenskommelser om vad 

priset sinsemellan ska vara för det återbrukade materialet så priser kommer sättas 

till samma nivå som Malmö Återbyggdepå säljer återbrukat material för idag [5][3]. 

 

Då det inte finns ett samarbete idag mellan parterna är det svårt att veta exakt vad 

kostnaden för materialen är och eventuella kostnader för materialen kommer därför 

att delas upp i delmoment som: demonteringskostnader, transportkostnader, 

lagringskostnader och deponi-kostnader och beräkningarna kommer att ske separat 

för materialen.  

 

4.1.1 Gemensam bakgrundsdata för ekonomisk kalkyl 
 

Eventuella lagerkostnader varierar stort i pris, schablonkostnader för ett lager i 

Uppsala är 1000–1500 kr/m2 och år beroende på hur centralt, hur nytt och hur stort 

lagret är, ett mindre lager är i regel dyrare per kvadratmeter. Andra städer än Uppsala 

har andra priser. 1000 kr/m2 och år kommer användas i beräkningarna framåt då det 

är rimligt för ett större lager som inte ligger i centrum. Det antas att ett lager som 

ligger 10 km bort utanför Uppsala hyrs. [23] 

 

En EUR pall har måtten 1,2*0,8= 0,96 m2 enligt bilaga 1. Lagringsvolymer kommer 

att omvandlas till lagringsareor beroende på hur mycket material som får plats på en 

byggpall. 

 

Priser för transport kan uppskattas med hjälp av företaget Carriers budpriser dessa 

kan hittas i bilaga 2. En tung lastbil har plats för 18 byggpallar och kostar 716 kr i 
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timmen med en minsta tid på en och en halv timme. Extra pallar kostar 108 kr /st. 

Vid direkttransporter vid små avstånd som det är mellan projekten räcker en och en 

halv timme gott. En tung lastbil kostar även 14 kr/km. 

 

Nu finns två utfall ett där en direkttransport sker mellan Hugin och Skeppskajen och 

ett utfall med ett mellanlager. Lagret antas vara 10 km bort d.v.s. 20 km fram och 

tillbaka i transportsträcka i två olika etapper. Avståndet valdes för att komma ur 

stadskärnan. 

 

Utfall 1 – med direkt transport. 

 

Materialet levereras från ett objekt till ett annat med direkttransport. 

 

Utfall 2 – med mellanlagring. 

 

Materialet levereras från ett objekt till ett annat med mellanlagring.  

 

Den direkta och indirekta kostnaden är tillsammans den totala kostnaden (2.1) och 

styckpriset är den totala kostnaden delat på antalet produkter (2.2) formlerna för 

dessa är: [8] 

 

Totala kostnader = direkta kostnader + indirekta kostnader                     (2.1) 

 

Kostnad per styck =  
Totala kostnader   

Total produktionsvolym
                                                (2.2) 

 

Genom att kombinera möjliga direkta och indirekta kostnader är totalkostnaden 

följande för säljaren av återbrukat material: 

 

Totala kostnader för säljaren: 

       +     Demonteringskostnader 

       +     Kvalitetskontroll för bärande material 

- Sparade pengar genom att slippa deponi 

- Pris*mängden material som säljs     

Genom att kombinera möjliga direkta och indirekta kostnader är totalkostnaden för 

handlaren av återbrukat material följande vid direkttransport: 
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Totala kostnader för återbruk vid direkttransport för handlaren: 

        + pris*mängden material som köps 

        + transport avsett till distans 

        + transport avsett till tid  

Genom att kombinera möjliga direkta och indirekta kostnader är totalkostnaden för 

handlaren av återbrukat material följande vid direkttransport: 

 

Totala kostnader för återbruk vid mellanlagring för handlaren: 

        + pris*mängden material som köps 

        + transport avsett till distans 

        + transport avsett till tid  

        + mellanlagring 

4.1.2 Ekonomisk kalkyl för undertaksplattor 
 

Beräkningarna sker efter en självkostnadskalkyl där kostnadsfördelning sker för 

varje enskilt material. Beräkningen kommer att delas upp i 6 olika scenarier, indata 

för kalkyl för undertaksplattor visas i Tabell 4.1.  

   

I scenario 1 ingår bara extra kostnaden som tillkommer vid selektiv rivning och inte 

hela rivningskostnaden.  

I scenario 2 ligger extra rivningskostnaden på köparen. 

I scenario 3 ligger hela rivningskostnaden på köparen.  

I scenario 4 ligger hela rivningskostnaden på köparen men undertaksplattorna har 

inget styckpris.  

I scenario 5 beräknas sparande per kvadratmeter samt per enhet.  

I scenario 6 beräknas hur långt bort mellanlagret skulle kunna ligga för att 

återbruket ska vara neutralt ekonomiskt jämfört med att köpa nytt material. 

 

Tabell 4.1: Redovisar indata för undertaksplattor 

Antal undertaksplattor 2784st 

Kvadratmeter undertaksplattor 1002,24 m2 

Antal pallar med material 22st 

Totalkostnad för selektiv rivning 212 976 kr 

Vanlig rivningskostnad 127 786 kr 

Extra kostnad vid selektiv rivning 85 190 kr 

Deponikostnad för 1002,24 m2 

undertaksplattor 

2606 kr 

Köp av nytt material 250 560 kr 
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Beräkningar och källor för indata: 

 

Undertaksplattor i dimensionerna 600 * 600 mm kostar 10 kr hos Malmö 

återbyggdepå vilket är 10/0.36 = 27,78 kr/m2 medan nyproducerade 

undertaksplattor kan kosta allting från flera tusen till ett par hundra per kvm, lite 

beroende på kvalité. Ett exempel pris på 250 kr per m2 hittades hos Aros Akustik 

detta kan ses i bilaga 4. 600 * 600mm är 0,36 m2 så för att jämföra priserna skalas 

Aros pris ner till 250 kr* 0,36 = 90 kr per skiva med dimensionerna 600*600. 

Undertaken är 15 mm tjocka. Kungsängsvägen 16 i Uppsala är vart både butik och 

lager finns. Aros akustik bjuder på frakt om minst 3 paket motsvarande 34,56 m2 

beställs. Undertaksplattor kan bara köpas i hela paket på 11.52 m2. Priset kommer i 

verkligheten bestämmas av demonteringskostnader och att Atrium Ljungberg och 

Vasakronan kommer överens. Priser från Malmö Återbyggdepå antas för 

beräkningarna.  

 

Demonteringskostnaderna kan uppskattas med hjälp av timkostnaden för en 

träarbetare är 382,5 kr per timme och att selektivt riva undertaksplattor tar 0,2 

timmar jämfört med 0,12 timmar per platta vid “vanlig rivning”. Det tillkommer 

alltså en extra kostnad på 0,08 * 382,5 = 30,6kr per undertaks platta om det rivs 

selektivt. Totalkostnaden för rivningen blir dock 382,5*0,2 = 76,5kr per 

undertaksplatta. [24] 

 

Beräkningarna kommer ske med exempelmängden 1000 m2 för att visa potentialen 

för återbruk av undertak på en industriell skala. Då bara hela paket av nytt material 

kan beställas så beställs 87 paket för totalt 1002,24 m2, vilket leder till 2,24m2 spill.  

 

1002,24/0,36 = 2784 undertaksplattor 

 

2784 * 30,6 = 85 190 kr extra kostnad att selektivt riva 

2784 * 76,5 = 212 976 kr totalt att selektivt riva 

212 976 - 85 190 = 127 786 kr att riva “normalt” 

 

Antas att samma mängd paket hade beställts av återbrukat material för att underlätta 

vid paketeringen, även det leder till 2,24m2 spill. 

 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1540151/FULLTEXT01.pdf
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En EUR pall har måtten 1,2*0,8= 0,96 m2. Det kan stå 4 paket på varje pall då pallen 

är bred nog för att två högar med undertak ska kunna stå bredvid varandra och att 

de ska kunna stå ett paket på ett annat. Detta leder till att det behövs 87/4 = 21,75. 

21 pallar med 4 paket vardera och en pall med 3 paket för att förvara alla undertak.  

 

Undertaks plattorna som Vasakronan avser att återbruka består av mineralull vilket 

kostar 1300 kr per ton att deponera enligt bilaga 3. Varje kvadratmeter av 

undertaksplattor väger 2kg.  

Detta innebär att 1002,24 m2 undertaksplattor väger 2004,48kg = 2,00448 ton och 

kostar därför 2,00448* 1300= 2606 kr att deponera.  

 

Inköp av jungfruligt material: 

Att köpa nytt hade kostat: 1002,24 m2*250 kr = 250 560 kr och då sköter Aros 

transporten. 

 

Fall 1: Om kostnaden för selektiv rivning ligger på Vasakronan 

 

Återbrukade undertaksplattor vid direkttransport hade från Atrium Ljungberg 

kostat:   

+ 1002,24 m2* 27,78kr           : mängden undertaksplattor*kostnaden för 

undertaksplattorna 

+ 1,5* 716 + 4*108+14*1      : timkostnaden för transport + extra pallar 

+distanskostnaden  

= 29 362 kr 

 

Återbrukade undertaksplattor vid mellanlagring hade för Atrium Ljungberg kostat:  

+ 1002,24 m2 * 27,78kr         : mängden undertaksplattor*kostnaden för 

undertaksplattorna 

+ 2(716*1,5 + 4*108+14*10)  : timkostnaden för transport + extra pallar 

+distanskostnaden 

+ 22*0,96*1000                       : lagringskostnaden  

 = 52 254kr 

 

 

Att återbruka undertaksplattor hade för Vasakronan sparat:  

+ 1002,24 m2 * 27,78 kr  : mängden undertaksplattor*kostnaden för 

undertaksplattorna 
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- 85 190                          : extrakostnaden att selektivt riva. 

+ 2606 kr                    : Pengar som sparas på att slippa deponi 

= -54 742 kr. 

 

Då Atrium Ljungbergs skulle spara mycket pengar, vilket kan ses i tabell 4.2 så 

skulle kostnaden att selektivt riva kunna hamna på dem istället. Då hade bägge 

parterna sparat pengar på transaktionen. I Tabell 4.2 redovisas alternativ 1 för 

återbrukade undertakplattor. Vasakronan står för demonteringskostnaden.  

 

Tabell 4.2: Alternativ 1, Redovisar kostnader för Atrium Ljungbergs vid inköp från 

Vasakronan av återbrukade undertaksplattor, där Vasakronan står för 

demonteringskostnaden. 

Händelse Kostnader för företaget som 

köper återbrukat material (kr) 

Kostnader för företaget som 

säljer återbrukat material (kr) 

Inköp av 1002,24 m2 

återbrukade undertaksplattor 

vid direkttransport 

29 362 54 742 

Inköp av 1002,24 m2 

återbrukade undertaksplattor 

vid mellanlagring 

52 254  54 742 

Inköp av 1002,24 m2 jungfruligt 

material 

250 560  - 
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Fall 2: Om Atrium Ljungberg står för extra demonteringskostnader: 

 

Att återbruka undertaksplattor hade för Vasakronans sparat:  

+ 1002,24 m2 * 27,78kr   : mängden undertaksplattor*kostnaden för 

undertaksplattorna 

+ 2606 kr                           : Pengar som sparas på att slippa deponi 

= 30 448kr 

 

Återbrukade undertaksplattor vid direkttransport hade för Atrium Ljungberg kostat:  

+1002,24 m2 * 27,78kr     : mängden undertaksplattor*kostnaden för 

undertaksplattorna 

+ 1,5* 716 + 4*108+14*1  : timkostnaden för transport + extra pallar 

+distanskostnaden 

+85 190                           : extrakostnaden att selektivt riva 

= 114 553kr 

 

Återbrukade undertaksplattor vid mellanlagring hade för Atrium Ljungberg kostat:  

+ 1002,24 m2 * 27,78kr         : mängden undertaksplattor*kostnaden för 

undertaksplattorna 

+ 2(716*1,5 + 4*108+14*10) : timkostnaden för transport + extra pallar 

+distanskostnaden 

+ 10 +22*0,96*1000               : lagringskostnaden 

+ 85 190                               : extrakostnaden att selektivt riva 

= 137 444kr  

 

Det hade från Atrium Ljungbergs sida fortfarande sparats pengar jämfört med att 

köpa nytt om kostnaden fördelas på detta vis. I Tabell 4.3 redovisas alternativ 2 för 

återbrukade undertaksplattor. Atrium Ljungbergs står för demonteringskostnaden. 
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Tabell 4.3: Alternativ 2, Redovisar kostnader för Atrium Ljungbergs vid inköp från 

Vasa-kronan av återbrukade undertaksplattor, där Atrium Ljungbergs står för 

demonterings-kostnaden. 

Händelse Kostnader för företaget som 

köper återbrukat material (kr) 

Sparande för företaget som 

säljer återbrukat material (kr) 

1002,24 m2 återbrukade 

undertaksplattor vid 

direkttransport 

114 552 30 448 

1002,24 m2 återbrukade 

undertaksplattor vid 

mellanlagring 

137 444  

  

30 448 

 

 

Fall 3: Om hela demonteringskostnaden hade lagts på Atrium Ljungberg hade 

Vasakronan dessutom sparat 127 786 kr på att slippa riva alls. I Tabell 4.4 redovisas 

alternativ 3 för inköp av återbrukade undertaksplattor. Atrium Ljungberg står för 

hela demonteringskostnaden.  

 

Att återbruka undertaksplattor hade för Vasakronans sparat:  

+ 1002,24 m2 * 27,78kr : mängden undertaksplattor*kostnaden för 

undertaksplattorna 

+ 2606 kr                      : Pengar som sparas på att slippa deponi 

+ 127 786 kr                 : Pengar som sparas genom att slippa ordinarie rivningskostnad 

= 158 232kr 

 

Återbrukade undertaksplattor vid direkttransport hade från Atrium Ljungbergs hade 

kostat:  

+ 1002,24 m2 * 27,78kr     : mängden undertaksplattor*kostnaden för 

undertaksplattorna 

+ 1,5* 716 + 4*108+14*1 : timkostnaden för transport + extra pallar 

+distanskostnaden 

+ 85 190 + 127 786           : totalkostnaden för att selektivt riva 

= 242 338kr 
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Återbrukade undertaksplattor vid mellanlagring hade från Atrium Ljungbergs sida 

kostat:  

+ 1002,24 m2 * 27,78kr           : mängden undertaksplattor*kostnaden för 

undertaksplattorna 

+ 2(716*1,5 + 4*108+14*10)  : timkostnaden för transport + extra pallar 

+distanskostnaden 

+ 22*0,96*1000                       : lagringskostnaden 

+ 85 190 + 127 786                  : totalkostnaden för att selektivt riva 

= 265 230 kr  

 

 

Tabell 4.4: Alternativ 3, Redovisar kostnader för Atrium Ljungbergs vid inköp från 

Vasa-kronan av återbrukade undertaksplattor, där Atrium Ljungbergs står för hela 

demonterings-kostnaden 

Händelse Kostnader för företaget som 

köper återbrukat material (kr) 

Sparande för företaget som 

säljer återbrukat material (kr) 

1002,24 m2 återbrukade 

undertaksplattor vid 

direkttransport 

242 338 158 232 

1002,24 m2 återbrukade 

undertaksplattor vid 

mellanlagring 

265 230  158 232 

 

Vid direkttransporter skulle det fortfarande vara billigare för Atrium Ljungberg att 

återbruka om de står för alla demonteringskostnader. Sker mellanlagring är det inte 

värt det från Atrium Ljungbergs sida rent ekonomiskt. Med detta sagt kan andra 

överenskommelser nås som att priset för undertaksplattorna bara är 

demonteringskostnaden då följer följande. 

 

 

 



30 

 

Fall 4: Hela demonteringskostnaden läggs på Atrium Ljungberg men 

undertaksplattorna har inget styckpris. 

 

Att återbruka undertaksplattor hade för Vasakronans sparat: 

+ 2606 kr                     : Pengar som sparas på att slippa deponi 

+ 127 786 kr                : Pengar som sparas genom att slippa ordinarie rivningskostnad 

= 130 391 kr 

 

Återbrukade undertaksplattor vid direkttransport hade från Atrium Ljungbergs sida 

kostat:  

+ 1,5* 716 + 4*108+14*1   : timkostnaden för transport + extra pallar 

+distanskostnaden 

+ 85 190 + 127 786             : totalkostnaden för att selektivt riva 

= 214 496kr 

 

Återbrukade undertaksplattor vid mellanlagring hade från Atrium Ljungbergs sida 

kostat:  

+ 2(716*1,5 + 4*108+14*10) : timkostnaden för transport + extra pallar 

+distanskostnaden 

+ 22*0,96*1000                      : lagringskostnaden 

+ 85 190 + 127 786                 : totalkostnaden för att selektivt riva 

= 237 388 kr  

 

Om undertaksplattorna säljs för bara demonteringskostnaderna skulle det vara 

ekonomiskt lönsamt för bägge parterna även vid mellanlagring. Mer alternativ för 

att fördela demonteringskostnaden finns. I Tabell 4.5 redovisas alternativ 4 som är 

inköp av återbrukade undertaksplattor. Demonteringskostnaden läggs på Atrium 

Ljungberg och undertaksplattorna inte har styckpris.  
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Tabell 4.5: Alternativ 4, Redovisar kostnader för Atrium Ljungbergs vid inköp från 

Vasa-kronan av återbrukade undertaksplattor, där hela demonteringskostnaden 

läggs på Atrium Ljungberg och undertaksplattorna inte har något styckpris. 

Händelse Kostnader för företaget som 

köper återbrukat material (kr) 

Sparande för företaget som 

säljer återbrukat material (kr) 

1002,24 m2 återbrukade 

undertaksplattor vid 

direkttransport 

214 496  130 391 

1002,24 m2 återbrukade 

undertaksplattor vid 

mellanlagring 

237 388  130 391 

 

 

Fall 5: Sparande per m2 samt styckpris för undertaksplattor 

 

I fall 4 sparar Vasakronan: 130 391 kr 

I fall 4 vid mellanlagring sparar Atrium Ljungberg: 250 560–237 388 = 13 172 kr 

 

Totalt sparande vid mellanlagring 13 172 kr+ 130 391 kr= 143 563 kr 

 

143 563/1002,24= 143 kr                         : Totalt sparande/ antal m2 

 

Det sparas totalt 143 kr per m2 undertaksplattor om de återbrukas istället för att en 

traditionell rivning och inköp av jungfruligt material hade skett för Vasakronan och 

Atrium Ljungberg. 

 

143 563/2784= 52 kr                           : Totalt sparande/ antal enskilda undertaksplattor 

 

Det sparas totalt 52 kr per undertaksplatta om de återbrukas istället för att en 

traditionell rivning och inköp av jungfruligt material hade skett för Vasakronan och 

Atrium Ljungberg. 

 

I fall 4 vid direkttransport sparar Atrium Ljungberg: 250 560–214 496 = 36 064 kr 
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Total sparande vid direkt transport 36 064 kr+ 130 391 kr = 166 455 kr 

 

166 455/1002,24= 166 kr            : Totalt sparande/ antal m2 

 

Det sparas totalt 166 kr per m2 undertaksplattor om de återbrukas med 

direkttransport istället för att en traditionell rivning och inköp av jungfruligt material 

hade skett för Vasakronan och Atrium Ljungberg. 

 

166 455/2784= 60 kr               : Totalt sparande/ antal enskilda undertaksplattor 

 

Det sparas totalt 60 kr per undertaksplatta om de återbrukas istället med 

direkttransport för att en traditionell rivning och inköp av jungfruligt material hade 

skett för Vasakronan och Atrium Ljungberg. I Tabell 4.6 redovisas sparande per 

kvadratmeter och styckpris för undertaksplattor vid mellanlagring av materialet och 

direkttransport.  
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Tabell 4.6: Redovisar sparande per kvadratmeter samt styckpris för 

undertaksplattor. 

Händelse Företaget som köper återbrukat 

material (kr) 

Företaget som säljer 

återbrukat material 

(kr) 

Sparande vid mellanlagring av 

1002,24 m2 undertaksplattor  

13 172 130 391 

Totalt sparande vid mellanlagring av 

1002,24 m2 undertaksplattor  

143 563 

Total sparande per m2 vid 

mellanlagring för undertaksplattor 

143 

Total sparande per styckpris vid 

mellanlagring av undertaksplattor 

52 

Total sparande vid direkttransport av 

1002,24 m2 undertaksplattor 

36 064  130 391  

Totalt sparande vid direkttransport av 

1002,24 m2 undertaksplattor för båda 

företagen  

166 455 

Totalt sparande per m2 vid 

direkttransport för undertaksplattor 

166 

Totalt sparande per styckpris vid 

direkttransport av undertaksplattor 

 60  
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Fall 6: 

I ett fall där bägge företagen endast vill gå jämnt ut så kan mellanlagringen ligga x 

avstånd bort. Allting annat stannar på sina priser. I detta fall kommer Atrium 

Ljungberg stå för den extra kostnaden som tillkommer vid selektiv rivning samt så 

kommer Atrium Ljungberg inte att betala styckepris för produkten till Vasakronan, 

de kommer även att ta sparandet av att inte deponera vilket betyder att Vasakronan 

går neutralt i jämförelse med att riva normalt. 

 

Det antas att lastbilen kommer att köra 70 km i timmen i genomsnitt. Lastbilen 

kommer inte att vara aktiv 24 timmar om dygnet och en förenkling av verkligheten 

sker där lastbilen antas vara aktiv en tredjedel av tiden det vill säga 8 timmar om 

dygnet då föraren inte har 24 timmarspass samt har raster. Priset för tidskostnaden 

kommer därför multipliceras med 3. 

 

 

Inköp av nytt material: 250 560 kr 

 

Återbrukade undertaksplattor vid mellanlagring kostar:  

- sparade pengar på att slippa deponi  

+ extra demonteringskostnader 

+ lagringskostnad  

+ transportkostnad/km 

+ transportkostnad/tid 

 

Återbruk vid mellanlagring: - 2606 +85 190 + 22*0,96*1000+ 2(4*108+14*x+ 

716*(x/70)3) =250 560 

 

x=1 633 

 

Vilket betyder att undertaksplattor skulle kunna transporteras till ett lager 1 633 

kilometer bort med retur och att bägge företagen skulle kunna gå neutralt på detta i 

jämförelse med att köpa nytt och slänga det gamla. 

 

4.1.3 Ekonomisk kalkyl för takplåt 

Beräkningarna sker efter en självkostnadskalkyl där kostnadsfördelning sker för 

varje enskilt material. Beräkningen kommer att delas upp i 4 olika scenarier.  
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I scenario 1 ingår bara extra kostnaden som tillkommer vid selektiv rivning och inte 

hela rivningskostnaden.  

I scenario 2 ligger hela rivningskostnaden på säljaren. 

I scenario 3 beräknas kostnad per kvadratmeter samt per enhet.  

I scenario 4 beräknas hur långt bort mellanlagret skulle kunna ligga för att återbruket 

ska vara neutralt ekonomiskt jämfört med att köpa nytt material. I Tabell 4.7 

redovisas indata för takplåt.  

 

Tabell 4.7: Redovisar indata för takplåt. 

Antal sektioner takplåt med 

dimensionerna 1,25*25 

8 st 

Kvadratmeter takplåt 250 m2 

Antal pallar med material 8st 

Totalkostnad för selektiv rivning 175 000 kr 

Vanlig rivningskostnad 125 000 kr 

Extra kostnad vid selektiv rivning 50 000 kr 

Deponikostnad för 250 m2 takplåt 0 kr 

Köp av nytt material 90 000 kr 

 

Beroende på kvalitet och skick hittas takplåt från 40 kr m2 till 100 kr m2 hos Malmö 

återbyggdepå beroende på kvalité. Plåtkompaniet erbjuder takplåt av industriell 

kvalité för 360kr/m2 då ingår transport.[25] Dyraste alternativet väljs från Malmö 

återbyggdepå för att jämföra med deras bästa takplåt. 

 

I Uppsala deponeras metaller gratis vilket kan ses i bilaga 5.  

 

Beräkningarna kommer att ske som om Atrium behöver 250 m2 takplåt.  

 

Plåten kommer ihoprullad och en eller två rullar får plats på en bygg pall. Plåt på 

pall har oftast dimensionerna 1,25*25m= 31,25 m2 [25] 8 pallar leder till 250 m2 

takplåt.  

 

8*31,25=250 

8 enskilda pallar leder till 1 tung lastbil. 

 

Att riva takplåt kan uppskattas till 300kr /m2. [26] 
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Då undertaksplattor kostar 66% extra vid selektiv rivning görs det ingenjörsmässiga 

antagandet att det förhållandet stämmer även för takplåt. 

500 kr/m2 i totala rivningskostnader 

200 kr /m2 i extra rivningskostnader vid selektiv rivning 

 

Inköp av jungfruligt material:  

250* 360= 90 000kr i materialkostnader 

 

Fall 1: Vasakronan står för extra kostnaden för selektiv rivning som redovisas i 

Tabell 4.8.  

 

Återbrukad takplåt med direkttransport hade från Atrium Ljungbergs hade kostat:  

+ 250 m2* 100kr                         :Antal m2 * pris per m2 

+ 1,5* 716*1 +14*1*1                : Transportkostnader 

= 26 088kr 

 

Återbrukad takplåt med mellanlagring hade från Atrium Ljungbergs sida kostat:  

+ 250 m2* 100kr                       :Antal m2 * pris per m2 

+ 2(716*1,5*1 + 14*10*1)       : Transportkostnader 

+ 8*0,96*1000                          : lagringskostnader 

= 35 108 

 

Att återbruka takplåt hade för Vasakronan kostat:  

+ 100* 250 m2                                          :Antal m2 * pris per m2 

- 250 m2 *200                             : Extra rivningskostnader vid selektiv rivning 

= -25 000kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Återbruk av undertaksplattor, tegelstenar och takplåt. 
 
Ekonomisk- och miljöbesparingspotential.  

 

                                 

 

                                 
 

37 

 

Tabell 4.8: Redovisar kostnad för företag, där Vasakronan står för extra kostnaden 

för selektiv rivning.  

Händelse Kostnader för företaget som 

köper återbrukat material 

(kr) 

Kostnader för företaget som 

säljer återbrukat material 

(kr) 

Återbrukad 250 m2 takplåt 

vid direkttransport 

26 088 25 000 

Återbrukad 250 m2 takplåt 

vid mellanlagring 

35 108 25 000 

 

Detta är bara räknat med de extra rivnings kostnaderna som tillkommer vid selektiv 

rivning och inte alla rivningskostnader. Vid direkttransport sparar Atrium Ljungberg 

90 000–26088 = 63 912 kr på att återbruka. Vasakronan går back 25000kr, här finns 

potential att spara pengar gemensamt. Vid mellanlagring sparar Atrium Ljungberg 

90 000–35 108= 54 892 kr och även vid mellanlagring finns potential att spara 

pengar. 

 

Fall 2: Sett till hela demonteringskostnaderna hade Vasakronan betalat 

Återbrukad takplåt med direkttransport hade från Atrium Ljungbergs sida kostat. I 

Tabell 4.9 redovisas kostnad för företag vid inköp av takplåt. Vasakronan står för 

hela demonterings kostnad.  

 + 250 m2* 100kr                       :Antal m2 * pris per m2 

+ 1,5* 716*1 +14*1*1               : Transportkostnader 

= 26 088kr 

Återbrukad takplåt med mellanlagring hade från Atrium Ljungbergs sida kostat: 

+ 250 m2* 100kr                         :Antal m2 * pris per m2 

+ 2(716*1,5*1 + 14*10*1)         : Transportkostnader 

+ 8*0,96*1000                            : lagringskostnader 

= 35 108 

Att återbruka takplåt hade för Vasakronan sparat:  

+ 100*250 m2                                        :Antal m2 * pris per m2 

- 250 m2*500                            : totala lagringskostnader 

= -100 000 
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Tabell 4.9: Redovisar kostnad för företag vid inköp av återbrukat takplåt, där 

Vasakronan står för hela demonteringskostnaden. 

Händelse Kostnader för företaget som 

köper återbrukat material (kr) 

Kostnader för företaget som 

säljer återbrukat material (kr) 

Vid direkttranport av 250 m2 

takplåt 

26 088 100 000 

Vid mellanlagring av 250 m2 

takplåt 

35 108 100 000 

 

Fall 3: Kostnad per kvadratmeter och styck takplåt. 

Vasakronan betalar:100 000kr  

Om mellanlagring sker sparar Atrium Ljungberg: 90 000–35 108= 54 892 

 

Totala kostnaden att återbruka takplåt vid mellanlagring = 100 000–54 892= 45 108 

 

45 108/ 250= 180                             :Totala kostnaden/antal m2 

 

Det kostar 180 kr /m2 att återbruka takplåt vid mellanlagring. 

 

45 108/ 8= 5638                                    :Totala kostnaden/antal skivor 

 

Det kostar 5638 kr att återbruka en skiva takplåt med dimensionerna 25m*1,25m 

vid mellanlagring. 

 

Om direkttransport sker sparar Atrium Ljungberg: 90 000–26 088= 63 912 

Totala kostnaden att återbruka takplåt vid direkttransport = 100 000–63912= 36 088 

 

 

36 088/ 250 = 144                             :Totala kostnaden/antal m2 

 

Det kostar 144 kr /m2 att återbruka takplåt vid direkttransport. 

 

36 088/ 8 = 4511                                :Totala kostnaden/antal skivor 
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Det kostar 4511 kr att återbruka en skiva takplåt med dimensionerna 25m*1,25m 

vid direkttransport. 

 

Olikt från återbruk av undertaksplattor där företagen sparar pengar kostar det en hel 

del att återbruka takplåt. Det är fortfarande en ekonomisk vinst sett till de extra 

kostnaderna som tillkommer vid en selektiv rivning men sett till hela kostnaden för 

rivningen är det ekonomiskt olönsamt. I Tabell 4.10 och 4.11 redovisas totala 

kostnaden per kvadratmeter återbrukat takplåt vid mellanlagring och 

direkttransport.  

 

Tabell 4.10: Redovisar den totala kostnaden per kvadratmeter att återbruka takplåt 

vid mellanlagring 

Händelse Företaget som köper återbrukat 

material (kr) 

Företaget som säljer 

återbrukat material 

(kr) 

Kostnad vid mellanlagring av 250 m2 

takplåt 

-54 892 100 000 

Totalkostnad vid mellanlagring av 

250 m2 takplåt för båda företagen   

45 108 

Totalkostnad per m2 vid 

mellanlagring för takplåt 

180 

Totalkostnad vid mellanlagring att 

återbruka en skiva takplåt med 

dimensionerna 25m*1,25m 

5638 
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Tabell 4.11: Redovisar den totala kostnaden per kvadratmeter att återbruka takplåt 

vid direkttransport 

Händelse Företaget som köper återbrukat 

material (kr) 

Företaget som säljer 

återbrukat material 

(kr) 

Kostnad vid direkttransport av 250 

m2 takplåt 

-63 912 100 000 

Totalkostnad vid direkttransport av 

250 m2 takplåt för båda företagen   

36 088 

Totalkostnad per m2 vid 

direkttransport för takplåt 

144 

Totalkostnad vid direkttransport att 

återbruka en skiva takplåt med 

dimensionerna 25m*1,25m 

4511 

 

 

Fall 4: I ett fall där bägge företagen endast vill gå jämnt ut så kan mellanlagringen 

ligga x avstånd bort. Allting annat stannar på sina priser. I detta fall kommer Atrium 

Ljungberg stå för den extra kostnaden som tillkommer vid selektiv rivning samt så 

kommer Atrium Ljungberg inte att betala styckepris för produkten till Vasakronan, 

de kommer även att ta sparandet av att inte deponera vilket betyder att Vasakronan 

går neutralt i jämförelse med att riva normalt. 

 

Det antas att lastbilen kommer att köra 70 km i timmen i genomsnitt. Lastbilen 

kommer inte att vara aktiv 24 timmar om dygnet och en förenkling av verkligheten 

sker där lastbilen antas vara aktiv en tredjedel av tiden det vill säga 8 timmar om 

dygnet då föraren inte har 24 timmarspass samt har raster. Priset för tidskostnaden 

kommer därför multipliceras med 3. 
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Inköp av nytt material: 90 000 kr 

 

Återbrukad takplåt vid mellanlagring kostar:  

+ extra demonteringskostnader 

+ lagringskostnad  

+ transportkostnad/km 

+ transportkostnad/tid 

 

Återbruk vid mellanlagring: 200*250 + 8*0,96*1000+ 2(14*x+ 716*(x/70)) 

=90 000 

x=361 

 

Det betyder att takplåt kan fraktas 361 km till ett lager och sedan tillbaka och priset 

kommer att vara samma som om respektive en traditionell rivning och inköp av 

material hade skett. 

 

4.1.4 Ekonomisk kalkyl för tegelstenar 

Beräkningarna sker efter en självkostnadskalkyl där kostnadsfördelning sker för 

varje enskilt material. Beräkningen kommer att delas upp i 4 olika scenarier.  

I scenario 1 ingår bara extra kostnaden som tillkommer vid selektiv rivning och inte 

hela rivningskostnaden.  

I scenario 2 ligger hela rivningskostnaden på säljaren.  

I scenario 3 beräknas sparande per kvadratmeter samt per enhet.  

I scenario 4 beräknas hur långt bort mellanlagret skulle kunna ligga för att återbruket 

ska vara neutralt ekonomiskt jämfört med att köpa nytt material. I Tabell 4.12 

redovisas indata för tegelstenar. 

 

Tabell 4.12 : Redovisar indata för tegelstenar.  

Antal tegelstenar 26 880st 

Tegelstenar 50,048 m3 

Antal pallar med material 64st 

Totalkostnad för selektiv rivning 173 454kr 

Vanlig rivningskostnad 104 490kr 

Extra kostnad vid selektiv rivning 68 964kr 

Deponikostnad för 50,048 m3 

tegelstenar 

43 384kr 

Kostnad för kvalitetssäkring 15 148 kr 

Köp av nytt material 447 872 kr 



42 

 

 

Då Högberg var positiv till att återbruka tegel så antas det att 50 m3 återbrukat tegel 

skulle kunna användas i Atrium Ljungbergs projekt vid Skeppskajen.[3] 

Kubikmeter används eftersom tegelstenar kan ha olika dimensioner och om tegel 

generellt ska återbrukas kan storlekar som inte produceras längre användas. 

 

Nu ska det inte återbrukas tegelstenar från Vasakronan men det kommer att beräknas 

som om tegelstenar finns på Hugin i den kvantitet som Atrium Ljungberg vill ha. 

Då alla beräkningar sker separat från varandra skulle tegelstenarna kunna komma 

från annat lokalt samarbete dock troligen med andra sträckor vid direkttransport 

mellan fastigheterna.  

 

Tegelstenar kostar 10kr styck hos Malmö återbyggdepå medan nyproducerade 

tegelstenar går att hitta för 16,5/kr priser hittas i bilaga 6. 

 

Då teglet till skillnad från undertaksplattorna och takplåten är bärande kommer 

tegelstenarnas kvalitet testas, det kostar 12 000 kr enligt bilaga 7 att testa ett 

stickprov med tegelstenar. Testen sker dock i Stockholm och därför tillkommer en 

transportsträcka på 145 km då testcentrumet ligger 72,5km bort. Testningen kan ta 

upp till fem veckor. En skåpbil kostar 566 kr i timmen med minsta betalning på en 

och en halv timme samt 10 kr per km. 

 

Pris för transport till och från Stockholm. 

Fast kostnad: 12 000 kr 

Timkostnad: 2*1,5*566kr = 1698 kr 

Distanskostnad: 72,5*2*10 = 1450 kr 

Totalkostnad: 15 148 kr 

 

Marken och markarbete på en icke central position kan kosta ungefär 25–30% av en 

byggnads totalkostnad. [27]Då utomhuslager mestadels har markkostnader då 

värme, avlopp och dylikt saknas kommer det räknas som om kostnaden för ett 

utomhuslager vore en tredjedel jämfört med ett inomhuslager dvs 333 kr/m2. 

 

Enligt bilaga 8 kan en pall med tegel kan ha 420 tegelbitar med dimensionerna 

250*120.  Då tegelstenarna är 250*120*62mm. Varje pall medför då 0,782 m3 tegel. 

420*0,25*0,12*0,062 = 0,782 

 

https://www.storable.com/resources/learn/storage-facility-construction-cost/
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För att frakta 50 m3 tegel innebär det 80 påbörjade pallar med tegel. 

 

 Då det är svårt att beställa rätt på exakt antal tegelstenar som behövs kommer det 

antas att 64 hela pallar beställs, vilket leder till 50,048 m3 tegel och spill på 0,048 

kvadratmeter tegel. 64 pallar * 420= 26 880 tegelstenar.  

 

Då en tung lastbil kan frakta 18 pallar kan 4 tunga lastbilar frakta 72 pallar vilket 

räcker då bara 64 pallar tegel behövs fraktas. 

Att köpa nytt tegel hade för Atrium Ljungberg kostat:   

+ 26 880 *16,5 kr                                                     : antal tegelstenar * pris 

+ 4(1,5* 716) +4*14*1                                             : transportkostnader   

= 447 872 kr. 

 

Att deponera tegel kostar 600kr per ton enligt bilaga 3. En tegelsten väger 2,69 kg 

enligt bilaga 9. 26 880 tegelstenar väger då 72 307,2 kg = 72,307 2 ton. 72,307 2 * 

600 = 43 384. Att teglet istället återbrukas sparar därför företaget 43 384kr.  

 

Ett exempelpris att riva en vägg på 14,5m2 är 3100 kr som kan hittas i bilaga 10. Det 

skulle vara ett pris på 213,8 kr per kvadratmeter. Enligt bilaga 11 är det 55 

tegelstenar med dimensionerna 250*120*62 per m2 vägg. 

 

26 880st /(55st /m2)= 488,73 m2 tegelvägg. 

 

Ingenjörsmässiga antagandet görs att selektiv rivning kostar 66% mer än vid 

traditionell rivning som för undertaksplattor. 

 

213,8 * 0,66 = 141,108 kr per m2 extra vid selektiv rivning av tegelvägg 

213,8 * 1,66= 354,908 kr per m2 totalkostnad vid selektiv rivning av tegelvägg 

 

Totala rivningskostnaden vid selektiv rivning = 488,73  * 354,908 = 173 454kr 

Extra rivningskostnaden vid selektiv rivning = 488,73  * 141,108 = 68 964kr 

Vanlig rivningskostnad = 488,73 * 213,8 = 104 490kr 

 

Fall 1: Vasakronan står för extra kostnaderna för selektiv rivning, detta redovisas i 

Tabell 4.13.  
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Återbrukade tegelstenar vid direkttransport hade från Atrium Ljungbergs sida 

kostat:  

+ 26 880st* 10 kr                        : Antal tegelstenar*styckpris 

+ 1,5* 716*4 +4*14*1                    : Transportkostnad 

= 273 152 kr 

 

Återbrukade tegelstenar vid mellanlagring hade från Atrium Ljungbergs sida kostat:  

+ 26 880* 10 kr                         : Antal tegelstenar*styckpris 

+ 2(1,5* 716*4 +14*4*10)        : Transportkostnad 

+ 64*0.96*333                           : Lagringskostnad 

= 297 964 

 

Att sälja återbrukade tegelstenar hade för Vasakronan sparat/tjänat:  

+ 26 880st* 10 kr                       : Antal tegelstenar*styckpris 

- 141,108*488,73                       : Extra demonteringskostnader för selektiv rivning 

+ 43 384kr                                  : Sparade pengar genom att slippa deponi 

= 243 220kr 

Om tegelstenarna säljs för 10kr styck så är det ekonomiskt lönsamt för Atrium 

Ljungberg vid både direkt transport och mellanlagring samt så får Vasakronan in 

mer pengar vid försäljningen än vad extra kostnaden att riva selektivt blir. 

 

Tabell 4.13: Redovisar kostnader för Atrium Ljungbergs vid inköp från Vasakronan 

av återbrukade tegelstenar, där Vasakronan står för den extra 

demonteringskostnaden. 

Händelse Kostnader för företaget som 

köper återbrukat material (kr) 

Sparande för företaget som 

säljer återbrukat material (kr) 

Vid direkttranport av 50,048  

m3 tegel 

273 152 243 220 

Vid mellanlagring av 50,048  

m3 tegel 

293 612 243 220 

Köp av 50,048 m3 jungfruligt 

tegel  

447 872 - 
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Fall 2: Vasakronan står för alla rivningskostnader, detta redovisas i Tabell 4.14. 

 

Sett till hela demonteringskostnaden så sparar Vasakronan:  

+ 26 880st* 10 kr                       : Antal tegelstenar*styckpris 

- 354,908 *488,73                      : Totala demonteringskostnader för selektiv rivning 

+ 43 384kr                             : Sparade pengar genom att slippa deponi 

= 138 730 kr 

Även sett till hela demonteringskostnaden så hade Vasakronan gått med ekonomisk 

vinst på affären.  

 

Tabell 4.14: Redovisar kostnader för Atrium Ljungbergs vid inköp från Vasakronan 

av återbrukade tegelstenar, där Vasakronan står för hela demonteringskostnaden. 

Händelse Kostnader för företaget som 

köper återbrukat material (kr) 

Sparande för företaget som 

säljer återbrukat material (kr) 

Vid direkttranport av 50,048 

m3 tegel 

273 152 138 730 

Vid mellanlagring av 50,048 

m3 tegel 

293 612 138 730 

Köp av 50,048 m3 jungfruligt 

tegel  

447 872 - 

 

 

Fall 3 Sparande per kvadratmeter samt styckpris för tegelstenar, detta redovisas i 

Tabell 4.15.  

 

I fall 2 sparar Vasakronan: 138 730 

 

Vid direkt transport sparar Atrium Ljungberg: 447 872kr- 273 152kr= 174 720 kr 

 

Vid direkttransport är den totala vinsten: 174 720 kr+ 138 730 kr= 313 450 kr 

 

313 450 /50,048 = 6 263                     : Totala vinsten/antal m3 

 

6 263 kr sparas per m3 jämfört med nyproducerat material vid direkt transport. 

 

313 450 /26 880= 11,66                    :Totala vinsten/ antal tegelstenar 
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11,66 kr sparas per tegelsten jämfört med nyproducerat material. Då en ny tegelsten 

kostar 16,5 kr är potentialen att spara pengar på tegelstenar riktigt hög. 

 

Vid mellanlagring sparar Atrium Ljungberg:  447 872kr- 293 612kr= 154 260 kr 

Vid mellanlagring är den totala vinsten: 154 260 kr+ 138 730 kr = 292 990 kr 

 

 

292 990 /50,048 = 5 854                   : Totala vinsten/antal m3 

 

5 854 kr sparas per m3 jämfört med nyproducerat material vid direkt transport. 

 

292 990 /26 880= 10,9                    :Totala vinsten/ antal tegelstenar 

 

10,9 kr sparas per tegelsten jämfört med nyproducerat material. Även om 

mellanlagring behövs är den ekonomiska potentialen att återbruka tegelstenar hög. 
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Tabell 4.15: Redovisar sparande per kvadratmeter samt styckpris för tegelstenar 

för bägge företagen vid direkttransport och mellanlagring. 

Händelse Företaget som köper återbrukat 

material (kr) 

Företaget som säljer 

återbrukat material 

(kr) 

Sparande vid mellanlagring av 50,048 

m3 tegel 

154 260 138 730 

Totalt sparande vid mellanlagring av 

50,048 m3 tegel för båda företagen   

292 990 

Total sparande per m3 vid 

mellanlagring för tegelstenar 

5 854                    

Total sparande per styckpris vid 

mellanlagring av tegelstenar 

10,9 

Total sparande vid direkttransport 

50,048 m3 tegel 

174 720 138 730 

Totalt sparande vid direkttransport av 

50,048 m3 tegel för båda företagen   

313 450 

Totalt sparande per m3 vid 

direkttransport för tegelstenar 

6 263                      

Totalt sparande per styckpris vid 

direkttransport av tegelstenar 

11,66 
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Fall 4: Hur långt tegelstenar skulle kunna fraktas till ett mellanlager och tillbaka och 

ändå vara värt ekonomiskt. 

 

I ett fall där bägge företagen endast vill gå jämnt ut så kan mellanlagringen ligga x 

avstånd bort. Allting annat stannar på sina priser. I detta fall kommer Atrium 

Ljungberg stå för den extra kostnaden som tillkommer vid selektiv rivning samt så 

kommer Atrium Ljungberg inte att betala styckepris för produkten till Vasakronan, 

de kommer även att få kostnaderna som sparas av att inte deponera av Vasakronan 

vilket betyder att Vasakronan går neutralt i jämförelse med att riva normalt. 

 

Det antas att lastbilen kommer att köra 70 km i timmen i genomsnitt. Lastbilen 

kommer inte att vara aktiv 24 timmar om dygnet och en förenkling av verkligheten 

sker där lastbilen antas vara aktiv en tredjedel av tiden det vill säga 8 timmar om 

dygnet då föraren inte har 24 timmarspass samt har raster. Priset för tidskostnaden 

kommer därför multipliceras med 3. 

 

Inköp av nytt material: 447 872 kr 

Återbrukade tegelstenar vid mellanlagring kostar:  

- sparade pengar på att slippa deponi  

+ extra demonteringskostnader 

+ lagringskostnad  

+ transportkostnad/km 

+ transportkostnad/tid 

+ kostnad för kontroll av kvalité  

 

Återbrukade vid mellanlagring: -43 384 +68 964+ 64*0,96*333+ 2(14*4*x+ 

4*716*(x/70) *3) + 15 148 = 650 790  

 

x=1649 

 

Vilket betyder att undertaksplattor skulle kunna transporteras till ett lager x=1649 

kilometer bort med retur samma sträcka och att bägge företagen går neutralt på detta 

i jämförelse med att köpa nytt och slänga det gamla. 
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4.1.5 Sammanställning 

 

Takplåt är det enda undersökta materialet som inte är ekonomiskt lönsamt att 

återbruka. Med det sagt är det inte lönsamt för att rivningskostnaderna är höga. I 

beräkningarna för takplåt även om återbruket i sig kostar pengar så kostar det mindre 

pengar än att riva och slänga och kan därför rekommenderas det ändå även om 

transaktionen i ett vakum kostar pengar. Samtidigt är tegelstenar lönsammare att 

återbruka sett till varje återbrukad kvadratmeter än undertaksplattor även om 

undertaksplattorna är bättre att återbruka sett till styckpriset. I Tabell 4.16 redovisas 

den ekonomiska potentialen att återbruka material sett till totalkostnaden, och i 

Tabell 4.17 redovisas ekonomiska potentialen att återbruka material sett till 

styckpris och priset mer m2/m3. I Figur 4.1 redovisas en sammanställning av den 

ekonomiska vinst och förlust för samtliga material vid mellanlagring och 

direkttransport.  

 

Tabell 4.16: Redovisning för den ekonomiska potentialen att återbruka olika 

material sett till totalkostnaden. 

Händelse Totala besparingspotentialen (kr) 

Totala besparingspotentialen vid återbruk av 

1002,24 m2 undertaksplattor vid 

direkttransport 

166 455 

Totala besparingspotentialen vid återbruk av 

250 m2 takplåt vid direkttransport 

-36 088 

Totala besparingspotentialen vid återbruk av 

50,048 m3 tegelstenar vid direkttransport 

313 450 

Totala besparingspotentialen vid återbruk av 

1002,24 m2 undertaksplattor vid 

mellanlagring 

143 563 

Totala besparingspotentialen vid återbruk av 

250 m2 takplåt vid mellanlagring 

-45 108 

Totala besparingspotentialen vid återbruk av 

50,048 m3 tegelstenar vid mellanlagring 

292 990 
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Tabell 4.17: Redovisning för potentialen att återbruka olika material sett till 

styckpris och pris per m2/ m3. 

Händelse Kostnad per enhet (kr) 

Totalt sparande per styckpris vid 

direkttransport av undertak 

60 

Totalkostnad per styckpris vid direkttransport 

av takplåt 25m*1,25m 

4511 

Totalt sparande per styckpris vid 

direkttransport av tegel 

11,66 

Totalt sparande per styckpris med 

mellanlagring av undertak 

52 

Totalkostnad per styckpris vid mellanlagring 

av takplåt 25m*1,25m 

5638 

Totalt sparande per styckpris med 

mellanlagring av tegel 

10,9 

Totalt sparande per m2 undertak vid 

direkttransport 

166 

Totalkostnad per m2 takplåt vid direkttransport 144 

Totalt sparande per m3 tegelstenar vid 

direkttransport 

6 263                      

Totalt sparande per m2 undertak med 

mellanlagring 

143 

Totalkostnad per m2 takplåt med 

mellanlagring 

180 

Totalt sparande per m3 tegelstenar med 

mellanlagring 

5 854                    

 

Som kan ses i figur 4:1 så sjunker besparingspotentialen för samtliga material vid 

mellanlagring. Besparingspotentialen för undertaksplattor och tegelstenar är 

fortfarande stor medan kostnaden att återbruka takplåt ökar med en fjärdedel. 
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Figur 4.1: Den ekonomiska vinsten eller förlusten för olika material vid 

direkttransport (ovansidan) och vid mellanlagring (nedansidan) 

 

4.2 Klimatkalkyl  

Koldioxidekvivalenter (CO2ekv) är en term som beskriver en viss mängd växthusgas 

uttryckt som koldioxid. Gasen har då olika egenskaper och förmåga att fånga och 

utströmma från jordenvärmeutstrålning, ett förenklat koncept som är lättare att 

jämföra gasernas påverkan.[28] Drivmedel CO2 WTW-utsläpp är ”Well-to-wheel” 

eller ”Vagga till grav”. Uttrycket används för livscykelutsläpp i atmosfären för 

koldioxid.[29] 

För att beräkna miljöpåverkan av koldioxidutsläpp i första fall räknas med 

byggproduktskede A1-A4. A1 är råvaruförsörjning, A2 står för transport och A3 

står för tillverkning, och sist A4 står för transport från fabrik till byggarbetsplatsen. 

M.h.a Boverket metod genom att använda klimat databasen som är ett verktyg för 

att göra beräkningar. Verktyget innehåller klimatdata enligt bilaga 12 för 

klimatpåverkan från byggprodukter. Klimatdata är baserat på underlag från IVL 

Svenska Miljöinstitutet som har tagit fram generiska klimatdata genom att beräkna 

143563

166455

-45108

-36088

292990

313450
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Ekonomisk potential av återbruk vid direkttranport & vid 
mellanlagring (kr)

tegelstenar takplåt Undertaksplattor

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/koldioxidekvivalent
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1344750/FULLTEXT01.pdf
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medelvärde ur miljövarudeklaration EPD för byggmaterial. Enligt ekvation (2.3) 

beräknas klimatpåverkan genom att summera mängden för resurs/material i kg eller 

kWh och multipliceras med klimatdata. Resultaten redovisas i kgCO2ekv. [4]  

 

Klimatpåverkan (kgCO2ekv) = Resurs/material (kg eller kWh) * Klimatdata 

(kgCO2ekv per kg eller kWh)[4]                                                                           (2.3) 

  

För att beräkna miljöpåverkan av koldioxidutsläpp i fall 2,3 och 4 då multipliceras 

fordonets deklarerande bränsleförbrukning med drivmedlets CO2 WTW-utsläpp 

enligt ekvation (2.4) och sedan beräknas fordon CO2 utsläpp per kilometer genom 

att multipliceras värden från ekvation (2.4) med sträckan enligt ekvation (2.5).[30] 

 

Fordon CO2 utsläpp(kgCO2ekv/liter) = Fordon deklarerade bränsleförbrukning * 

drivmedel CO2 WTW-utsläpp.[30]                                                          (2.4) 

 

Fordon CO2 utsläpp per kilometer (kgCO2ekv) = Bränsleförbrukning drivmedel 

CO2WTW-utsläpp * Sträcka.[31]                                                                   (2.5) 

 

Mängder i kg för byggmaterial beräknas automatisk genom att lägga in 

materialegenskaper och på CCBuild stödverktyg, och sedan fås total mängd för 

takplåt och tegelstenar.[32]  

Det inkluderas miljöpåverkan av koldioxidutsläpp av att transportera några stycken 

av tegelstenarna för kvalitetstestning med sträcka 145 km i fall 2,3  

 

Förstafall: Miljöpåverkan av koldioxidutsläpp av nytt material i byggprodukskede 

A1-A3 och A4. Fallet beräknas enligt metod 1.   

 

Andrafall: Miljöpåverkan av koldioxidutsläpp för direkttransport mellan 

Vasakronans projekt vid Hugin och Atrium Ljungbergs projekt med sträcka på 350 

m för återbrukat material av undertaksplattor och takplåt. För tegelstenar tillkommer 

145 km för transport till labrationtest. Fallet beräknas enligt metod 2. 

  

Tredje Fall: Miljöpåverkan av koldioxidutsläpp om återbrukat material hade 

behövts mellanlagras 10 km bort från Uppsala d.v.s. behövts fraktas 20 km fram och 

tillbaka. Detta beräknas enligt metod 2.  

 

https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/klimatdatabas/om-klimatdatabas/
https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/klimatdatabas/om-klimatdatabas/
https://www.miljofordon.se/ekonomi/drivmedelskalkyl/?petrol=&diesel=1&e85=&gas=&electric=&hvo=1&fame=
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/nyheter/2020/er-2020_26-drivmedel-2019.pdf
https://www.ccbuild.se/digitala-tjanster/produktbank/
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Fjärde Fall: Miljöpåverkan av koldioxidutsläpp om återbrukat material distanser 

vid mellanlagring, om det kommer att släppas ut lika mycket koldioxidekvivalenter 

som vid nyproduktion. Detta beräknas enligt metod 2.  

 

Samtliga fall 2,3 och 4 behövs följande antalet lastbil för transport av material:  

 

Undertaksplattor: 1 lastbil. 

Takplåt: 1 lastbil.  

Tegelstenar: 4 lastbilar. samt 1 lättlastbil bara i fall 2,3. 

 

Metod 1: Beräkning med ekvation (2.3) 

Undertaksplattor väger 2 kg per m2 [bilaga 4], antal area som behövs är 1002,24 m2 

Takplåt väger 6,6 kg per m2, antal area är 250 m2.[32] 

Tegelstenar väger 1444,75 per m3, antal area är 50,048 m3.[32] 

 

Mängderna och generiska klimatdata är enligt följande: 

Undertaksplattor: 2* 1002,24 = 2004,48 kg. Generiska klimatdata konservativt 

värde A1-A3 = 1,6 , A4 = 0,0324.[4] 

Takplåt: 6,6 kg * 250 = 1650 kg [32]. Generiska klimatdata konservativt värde A1-

A3 = 4,25, A4 = 0,0795.[4] 

Tegelstenar:1444,75 kg * 50,048 = 72 307,2 kg[32]Generiska klimatdata 

konservativt värde A1-A3 = 0,3137, A4 = 0,0495.[4] 

 

Metod 2: beräkning med ekvationer (2.4) & (2.5) 

Följande värden enligt bilagor 13-14 uppvisar årsmedelvärden av växthusgasutsläpp 

i Sverige för drivmedel diesel MK1. För lätt hantering för utsläppsberäkning 

omvandlas värden till [kgCo2ekv/liter[31]   

Årsmedelvärden av växthusgasutsläpp i Sverige för diesel MK1: 

76,5 [gCO2ekv/MJ[31] 

275 [gCO2ekv/kwh).[31] 

Drivmedlets WTW-utsläpp per liter = 3 [kgCO2ekv/liter].[30] 

 

Fall 1: Miljöpåverkan av koldioxidutsläpp av nytt material i byggprodukskede A1-

A3 och A4. I Tabell 4.18 redovisas materielmängd och klimatdata av nytt material.  

Fallet beräknas enligt metod 1, och klimatdata enligt bilaga12. 

 

 

https://www.ccbuild.se/digitala-tjanster/produktbank/
https://www.ccbuild.se/digitala-tjanster/produktbank/
https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/klimatdatabas/om-klimatdatabas/
https://www.ccbuild.se/digitala-tjanster/produktbank/
https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/klimatdatabas/om-klimatdatabas/
https://www.ccbuild.se/digitala-tjanster/produktbank/
https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/klimatdatabas/om-klimatdatabas/
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/nyheter/2020/er-2020_26-drivmedel-2019.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/nyheter/2020/er-2020_26-drivmedel-2019.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/nyheter/2020/er-2020_26-drivmedel-2019.pdf
https://www.miljofordon.se/ekonomi/drivmedelskalkyl/?petrol=&diesel=1&e85=&gas=&electric=&hvo=1&fame=
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Tabell 4.18: Redovisar materielmängd och klimatdata av nytt material för fall 1. 

Material Mängd (kg) Klimatdata 

   A1-A3    ;  A4  

Undertaksplattor 2004,48    1,6 ; 0,0324 

Takplåt  1650     4,25     ; 0,0795 

Tegelstenar 72 307,2   0,3137   ; 0,0495 

 

 

Koldioxidutsläpp av Undertaksplattor, resurs-ID 6000000127: 

A1-A3: 2004,48 * 1,6 = 3207 [kgCO2ekv]                  

A4: 2004,48 * 0,0324 = 65 [kgCO2ekv] 

Summan A1-A4 = 3272 [kgCO2ekv] 

 

Koldioxidutsläpp av Takplåt, resurs-ID 6000000158: 

A1-A3: 1650 * 4,25 = 7013[kgCO2ekv] 

A4 : 1650 * 0,0795 = 131 [kgCO2ekv] 

Summan A1-A4 = 7144 [kgCO2ekv] 

 

Koldioxidutsläpp av Tegelstenar, resurs-ID 6000000082:  

A1-A3 : 72 307,2 * 0,3137 = 22 682 [kgCO2ekv] 

A4 : 72 307,2 * 0,0495 = 3 579 [kgCO2ekv] 

Summan A1-A4 = 26 261[kgCO2ekv] 

Sammanställning för resultat i fall 1 redovisas i Tabell 4.19. 
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Tabell 4.19: Sammanställning av beräkningsresultat i fall 1  

Material Koldioxidutsläpp i 

skede A1-

A3(kgCO2ekv) 

Koldioxidutsläpp i 

skede A4 (kgCO2ekv) 

Summan A1-A4 

(kgCO2ekv) 

Undertaksplattor 3 207 65 3 272 

Takplåt 7 013 131 7 144 

Tegelstenar 22 682 3 579 26 261 

Totalt koldioxidutsläpp 

för material sammanlagt 

i fall 1 

32 902 3 775 36 677 

 

 

 

Fall 2: Miljöpåverkan av koldioxidutsläpp för direkttransport mellan Vasakronans 

projekt vid Hugin och Atrium Ljungbergs projekt med sträcka på 350 m för 

återbrukat material av undertaksplattor och takplåt. För tegelstenar tillkommer 145 

km för transport till labrationtest. Fallet beräknas enligt metod 2. Sammanställning 

för beräkningsresultat i fall 2 redovisas i Tabell 4.20.  

 

En lättlastbil kan förväntas ha 0,068 liter bränsleförbrukning per kilometer.[33] 

En tung lastbil kan förväntas ha 0,38 liter bränsleförbrukning tom last per kilometer, 

samt ha 0,46 liter bränsleförbrukning per kilometer vid 38 ton last. [28] 

 

0,08 liter förbrukning extra vid 38 ton last d.v.s. 38 000 kg last. 

 

Antal transporter och deras vikt kommer från de ekonomiska beräkningarna  

 

För takplåt: 

Det kommer vara en lastbil med takplåt och lasten kommer att vara 1650 kg.  

 

0,08/38 000 = 0,00000210526 extra liter/km per kg last. 

 

1650* 0,00000210526 = 0,003473679 extra liter/km  

 

https://www.trafa.se/globalassets/pm/2018/pm-2018_1-transportsektorns-samhallsekonomiska-kostnader---bilagor.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1344750/FULLTEXT01.pdf
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0,38+ 0,003473679= 0,383473679 km/liter vid transport av takplåt 

 

0,383473679 *3=1,15[kgCO2ekv/liter] 

1,15 * 0,35 km*1 = 0,4 [kgCO2ekv] 

 

För undertaksplattor: 

 

Det kommer att vara en lastbil med undertak och lasten kommer att vara 2004,48kg 

 

2004,48 * 0,00000210526 = 0,0042199516 extra liter/km  

 

0,38+ 0,0042199516= 0,3842199516 km/liter vid transport av undertak 

 

 0,3842199516 * 3= 1,15 [kgCO2ekv/liter] 

1,15 * 0,35 km*1 = 0,4[kgCO2ekv] 

 

För tegelstenar: 

 

Det kommer att vara 4 lastbilar där varje leverans kommer att väga 18 076,8kg, samt 

en lättlastbil för transport till labrationtest med sträckan 145km.  

  

Transport med tunglastbil: 

18 076,8 * 0,00000210526 = 0,0380 extra liter/km 

 

0,38+ 0,0380 = 0,418 km/liter vid transport av tegelstenar 

 

0,418* 3= 1,254[kgCO2ekv/liter] 

1,254 * 0,35 km*4 = 1,755[kgCO2ekv] 

 

Transport med lättlastbil till laborationstest:  

 

0,068 * 3 = 0,204 [kgCO2ekv/liter] 

0,204 * 145 km = 29,58 [kgCO2ekv] 

 

Totalt: 1,755 + 29,58 = 31,3 [kgCO2ekv] 
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Tabell 4.20: Sammanställning av beräkningsresultat i fall 2   

Material Antal tunga 

lastbilar 

Antal lätta 

lastbilar 

Koldioxidutsläpp (kgCO2ekv) 

Undertaksplattor 1 0 0,4  

Takplåt 1 0 0,4 

Tegelstenar 4 1 31,3 

Totalt 6 1 32,1 

 

 

Fall 3: Beräknas enligt metod 2, beräkning om återbrukat material hade behövts 

mellanlagras 10 km bort (tur och retur) och per leverans för material. I den här fallet 

multipliceras x antal gånger för sträcka 10 km beroende på hur många gånger 

behöver lastbilen att frakta alla material till lagret. I Tabell 4.21 redovisas 

sammanställning för beräkningsresultat i fall3. Antagande för den här fallet är att 

x=2  

 

Koldioxidutsläpp vid takplåt där 1 lastbil behövs. 

0,3842199516 *3=1,15 [kgCO2ekv/liter] 

1,15 * 10 km*1*2 = 23 [kgCO2ekv] 

 

Koldioxidutsläpp vid undertaksplattor där 1 lastbil behövs. 

 0,38421995156 * 3= 1,15 [kgCO2ekv/liter] 

1,15 * 10 km*1*2 = 23 [kgCO2ekv] 

 

 

Koldioxidutsläpp vid tegelstenar där 4 tunga lastbilar behövs och en lättlastbil för 

transport till laborationstest. 

Transport med tunga lastbilar: 

0,418* 3= 1,254 [kgCO2ekv/liter] 

1,254* 10 km*4*2 = 100,32 [kgCO2ekv] 
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Transport med lättlastbil till laborationstest:  

 

0,068 * 3 = 0,204 [kgCO2ekv/liter] 

0,204 * 145 km = 29,58 [kgCO2ekv] 

Totalt: 100,32 + 29,58 = 130 [kgCO2ekv] 

 

 

Tabell 4.21: Sammanställning av beräkningsresultat i fall 3  

Material Antal tunga 

lastbilar  

Antal lätta 

lastbilar 

Koldioxidutsläpp (kgCO2ekv) 

Undertaksplattor 1 0 23 

Takplåt 1 0 23 

Tegelstenar 4 1 130 

Totalt 6 1 176 

 

Fall 4: Beräknas enligt metod 2, Miljöpåverkan av koldioxidutsläpp om återbrukat 

material distanser vid mellanlagring, om det kommer att släppas ut lika mycket 

koldioxidekvivalenter som vid nyproduktion. Beräkning redovisar vid vilka 

distanser(x-värde) vid mellanlagring som det kommer att släppas ut lika mycket 

koldioxidekvivalenter som vid nyproduktion. I Tabell 4.22 redovisas 

sammanställning för beräkningsresultat i fall4.   

 

Koldioxidutsläpp av Undertaksplattor där 1 lastbil behövs: 

Nyproduktion: 3272 [kgCO2ekv] 

Återbruk med mellanlagring: 1,15 * x km*1*2 = 3272 

x= 1422 

Vilket betyder att om mellanlagringen är längre än 1422 kilometer bort så kommer 

mer koldioxidekvivalenter släppas ut vid transporten än vad nytt material hade 

släppt ut. 

 

Koldioxidutsläpp av Takplåt där 1 lastbil behövs: 

Nyproduktion:  7144 [kgCO2ekv] 

1,15 * x km*1*2 = 7144 



Återbruk av undertaksplattor, tegelstenar och takplåt. 
 
Ekonomisk- och miljöbesparingspotential.  

 

                                 

 

                                 
 

59 

 

x=3106  

Vilket betyder att om mellanlagringen är längre än 3106 kilometer bort så kommer 

mer koldioxidekvivalenter släppas ut vid transporten än vad nytt material hade 

släppt ut. 

 

Koldioxidutsläpp av tegelstenar där 4 lastbilar behövs: 

Nyproduktion: 26 261 [kgCO2ekv] 

29,58 [kgCO2ekv] släpps ut vid transport fram och tillbaka från laborationstesten. 

1,254* x km*4*2 +29,58 = 26 261 

x= 2618 

Vilket betyder att om mellanlagringen är längre än 2618 kilometer bort så kommer 

mer koldioxidekvivalenter släppas ut vid transporten än vad nytt material hade 

släppt ut. 

 
 

Tabell 4.22: Sammanställning av beräkningsresultat i fall 4  
 

Material Antal lastbilar för 

transport 

Koldioxidutsläpp av 

nyproduktion,(kgCO2

ekv) 

Distancer x-värde, 

(km) 

Undertaksplattor 1 3272 1422 

Takplåt 1 7144 3106 

Tegelstenar 4 26 261 2618 

 

 

Figur 4.2 visar att koldioxidutsläpp för undertaksplattor, tegelstenar och takplåt vid 

inköp av nytt material, vid direkttransport på 350m samt transport till ett lager 10km 

bort med retur.  Det visar att lokala samarbeten är ett bättre alternativ än att köpa 

nytt med avseende på koldioxidutsläpp för de tre undersökta materialen även vid 

mellanlagring 10km bort. Staplarna vid återbruk syns inte om skalan hålls samma 

för att skillnaden är så stor. I Figur 4.2 redovisas samtliga fall för materialet 

koldioxidutsläpp. Som kan ses i figuren nytt köp av byggmaterial gör en stor 

miljöpåverkan jämförelse med återbrukat material.  
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Figur 4.2: Koldioxidutsläpp för fall 1,2 och 3.  

 

 

4.3 Kostnad per koldioxid ekvivalent 

 

Beräkningar för hur mycket mindre koldioxidekvivalenter som släpps ut vid 

återbruk. Sammanställning för beräkningsresultat redovisas i Tabell 4.23. 

 

Fall1 - Fall2 = hur många koldioxid ekvivalenter som sparas vid återbruk med 

direkttransport 

 

Fall 1 - Fall 3 = hur många koldioxid ekvivalenter som sparas vid återbruk med 

mellanlagring 

 

 

 

 

 

Fall 1 Fall 2 Fall 3

Undertaksplattor 3272 0,4 23

Tegelstenar 26261 31,3 129,9

Takplåt 7143 0,4 23
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Beräkningar för undertaksplattor: 

 

3272–0,4 = 3271,6 kgCO2ekv vid direkttransport 

 

3272–23 = 3249 kgCO2ekv vid mellanlagring 

 

Beräkningar för tegelstenar: 

 

26 261–31,3 =26 230 kgCO2ekv vid direkttransport 

 

26 261–130 =26 131 kgCO2ekv vid mellanlagring 

 

Beräkningar för takplåt: 

 

7144–0,4 =7143,6 kgCO2ekv vid direkttransport 

 

7144–23 =7121 kgCO2ekv vid mellanlagring 

 

De totala ekonomiska besparingarna med fulla rivningskostnader för att återbruka i 

de olika scenarierna är: 

 

Undertaksplattor med direkttransport: 166 455 kr 

  

Undertaksplattor med mellanlagring: 143 563 kr 

 

Tegelstenar med direkttransport: 313 450 kr 

 

Tegelstenar med mellanlagring: 292 990 kr 

 

Takplåt med direkttransport: -36 088 kr 

  

Takplåt med mellanlagring: -45 108 kr 

 

Introducerar kr/ kgCO2ekv för att jämföra vad det kostar samt hur mycket som sparas 

för varje kgCO2ekv som inte behövs produceras. 

 

Undertaksplattor med direkttranport: 166 455/3271,6 = 51 
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Detta betyder att för varje besparad kgCO2ekv sparas även 51kr totalt 

 

Undertaksplattor med mellanlagring: 143 563/3249= 44 

 

Detta betyder att för varje besparad kgCO2ekv sparas även 44kr totalt 

 

Tegelstenar med direkttranport: 313 450 /26 230 = 12 

 

Detta betyder att för varje besparad kgCO2ekv sparas även 12 kr totalt 

 

Tegelstenar med mellanlagring: 292 990 /26 131 = 11 

 

Detta betyder att för varje besparad kgCO2ekv sparas även 11 kr totalt 

 

Takplåt med direkttranport: -36 088/7143,6= -5 

 

Detta betyder att för varje besparad kgCO2ekv kostar det 5kr totalt 

 

Takplåt med mellanlagring: -45 108/7121= 6 

 

Detta betyder att för varje besparad kgCO2ekv kostar det 6kr totalt 

 

Tabell 4.23: Ekonomisk besparing per kgCO2ekv 

Material Mellanlagring Kr/ 

kgCO2ekv 

Direkttransport Kr/ 

kgCO2ekv 

Undertaksplattor 44 51 

Tegelstenar 11 12 

Takplåt -6 -5 

 

Notera att detta är uträknat sett till hela rivningskostnaden och inte bara den extra 

rivnings-kostnaden som tillkommer vid selektiv rivning. Beräkningarna visar att 

undertaksplattor kan spara en enorm mängd pengar sätt till besparad kgCO2ekv samt 

att tegelstenar sparar över 6kr per besparad kgCO2ekv. Samtidigt tydliggörs det vad 

kostnaden blir per besparad kgCO2ekv är för takplåt.  
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5. Diskussion 

5.1 Ekonomi  

Som ses vid de ekonomiska kalkylerna är återbruk av undertaksplattor ekonomiskt 

lönsamt för bägge parter även sett till hela demonteringskostnaden. Hur exakt den 

ekonomiska vinsten kan fördelas mellan Vasakronan och Atrium Ljungberg som 

trots allt är konkurrenter är någonting som de kommer att behöva diskutera och 

skriva kontrakt på. Förslaget där undertaksplattorna säljs till priset som det kostar 

att demontera är ekonomiskt lönsamt för bägge parter vid direkttransport men om 

mellanlagring 10 km bort behövs så är det inte ekonomiskt lönsamt för Atrium 

Ljungberg längre. Förslaget där Atrium Ljungberg betalar ett fast pris per 

kvadratmeter plus de extra kostnader som tillkommer vid selektiv rivning är ett 

alternativ där bägge parter går med ekonomisk vinst även om mellanlagring krävs. 

Om bägge aktörerna är nöjd med att varken förlora eller tjäna pengar på 

transaktionen, så skulle lagringsplatsen kunna ligga 1633 km bort. Detta betyder i 

praktiken att undertaksplattor kommer att vara lönsamt nästan oavsett vart lagret 

ligger, Sverige är 1572 km långt så det skulle vara värt ur ett ekonomiskt perspektiv 

att ha lagret var som helst i Sverige. 

 

Som kan ses vid de ekonomiska kalkylerna är att återbruk av takplåt ekonomiskt 

lönsamt. Sätt till hela demonteringskostnaden är det inte lönsamt men det är billigare 

att återbruka takplåt än att riva och slänga, pengar sparas i jämförelse. En annan 

aspekt är att eftersom deponi inte kostar någonting för plåt så är det ekonomiska 

initiativet mindre att återbruka plåt än andra material vilket påverkar kalkylerna. 

Takplåt skulle kunna transporteras till ett lager 361 km bort och tillbaka innan 

återbruk av takplåt är dyrare än alternativet att slänga och köpa nytt. Detta betyder 

att takplåt är ekonomiskt försvarbart i lokala eller regionala sammanhang med 

marginal.  

 

Tegelstenar har visat sig vara mycket lukrativt att återbruka. Resultatet är dock inte 

oväntat då en stor del av Malmö återbyggdepås intäkter kommer från återbrukat 

tegel. Även vid mellanlagring 10 km bort sparar Atrium Ljungberg 195 978 kr, 

medan Vasakronan sparar strax över 65 000 kr jämfört med om teglet skulle rivas 

och skickas till deponi. Även sätt till hela rivningskostnaden sparas 261 130 kr även 

vid mellanlagring för bägge företagen tillsammans. Priset mellan aktörerna kommer 

att behöva förhandlas då beräkningarna har skett som om priset vore 10 kr/st som 

för Malmö återbyggdepå. Om aktörerna skulle vara nöjda med att inte spara några 
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pengar alls på att återbruka tegelstenar så skulle teglet kunna fraktas till ett lager 

1649 km bort med retur och bägge parterna skulle gå jämn ut på detta. Det betyder 

att ett företag i Uppsala i praktiken skulle kunna ha ett lager var som helst i Sverige 

och ändå spara pengar på att återbruka tegelstenar.  

 

Återbruk av tegelstenar har visat en stor potential där relativt mycket pengar kan 

sparas genom en andrahandsmarknad för bägge parterna. Undertaksplattor går att 

motivera ur ett ekonomiskt perspektiv och det finns så mycket pengar att spara vid 

återbruk av undertaks-plattor att ett projekt i Luleå skulle kunna ha ett lager i Skåne 

och ändå spara pengar. Återbruk av takplåt blir däremot svårare att försvara ur ett 

ekonomiskt perspektiv då kostnaden jämfört med en mer traditionell linjär 

användning är avsevärt dyrare.  

 

Att minimera lagrings och transportkostnaderna skulle öka det ekonomiska 

initiativet att återbruka enormt. Dessa kostnader kan i vissa fall vara skillnaden 

mellan att återbruk ska vara ekonomiskt lönsamt eller inte vilket kan ses i fallet om 

Atrium Ljungberg ska stå för hela demonteringskostnaden av undertaksplattorna. 

Det är i sådana fall där digitala hjälpmedel som BuildID eller CCBuild skulle hjälpa 

skapa ekonomiska initiativ. 

 

5.2 Klimatkalkyl 

På kalkyl av miljöpåverkan av koldioxidutsläpp visas att klimatbesparingspotential 

på att köpa nytt material i fall 1 för byggprodukskedet A1-A3 och A4. 

klimatpåverkan av kol-dioxidutsläpp i byggprodukskedet för undertaksplattor är 

3272 (kgCO2ekv) och för takplåt är 7144 (kgCO2ekv) och för tegelstenar är 26 261 

(kgCO2ekv). Total miljöpåverkan för alla material är 36 677 (kgCO2ekv).  

Fall 2 vilken är en transport för tre material sammanlagd med sträcka på 350m. 

Klimat-påverkan för undertaksplattor är 0,4 (kgCO2ekv), och för takplåt är 0,4 

(kgCO2ekv), och för tegelstenar är 31,3 (kgCO2ekv). Totala miljöpåverkan är då 32,1 

(kgCO2ekv). 

Att återbruka 1002,24 m2 undertaksplattor, 50,048 m3 tegelstenar och 250 m2 takplåt 

hade vid direkttransport på 350m släppt ut under en tusendel av CO2ekv som hade 

släppts ut vid inköp av nytt material. 

Fall 3 leverans om återbrukat material hade mellanlagrats 10 km bort (tur och retur). 

Klimatpåverkan för undertaksplattor är 23 (kgCO2ekv), och för takplåt är 23 
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(kgCO2ekv), och för tegelstenar är 130 (kgCO2ekv). Totala är miljöpåverkan 176 

(kgCO2ekv). 

Vid mellanlagring 10km bort hade CO2ekv utsläppet blivit under en tvåhundradel 

som om nytt material hade köpts. Detta visar att även vid mellanlagring så är 

potentialen att återbruka material stor ur ett CO2ekv perspektiv. 

Fall 4 visar beräkningar om vilka distanser vid mellanlagring som det kommer att 

släppas ut lika mycket koldioxidekvivalenter som vid nyproduktion. För 

undertaksplattor, om sträckan överstiger 1422 km då blir koldioxidutsläpp det 

samma vid nyproduktion, respektive 3106 km för takplåt och 2618 km för 

tegelstenar.   

Takplåt och tegelstenar skulle kunna transporteras till ett lager i Paris (1953 km från 

Uppsala) och det skulle ändå vara bättre ur ett CO2ekv perspektiv än om nytt material 

hade köpts, undertaksplattor skulle inte kunna transporteras lika långt men det är 

fortfarande värt om mellanlagringen sker inom Sverige. 

Dessa beräkningar visar stor skillnad klimatmässigt mellan att köpa nytt och att 

använda återbrukat material från Vasakronan till Atrium Ljungbergs projekt. 

Återbruk kan skapa möjligheter att minska materialproduktion och 

koldioxidutsläpp, samt att minska trycket på jordens resurser. Genom att 

återanvända mer återbrukat material då finns goda möjligheter att minska CO2-

utsläppen inom byggbranschen.  

5.3 Kostnad per koldioxid ekvivalent 
 

Undertaksplattor har visat sig vara lukrativa att återbruka sett till sparad krona per 

besparad kgCO2ekv. Vid direkttransport sparas 50kr/ kgCO2ekv medan vid 

mellanlagring 10km bort sparas 44kr/ kgCO2ekv. Detta beror på att stora pengar kan 

sparas vid återbruk av undertaksplattor. 

 

Tegelstenar visade sig spara 12 kr/ kgCO2ekv vid direkttransport och 11 kr/ kgCO2ekv 

vid mellanlagring 10km bort. Detta beror dock på att den miljömässiga besparingen 

är större hos återbruk av tegelstenar än av återbruk av undertaksplattor och inte att 

återbruk av tegelstenar är betydligt mindre ekonomiskt lönsamt. 
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Takplåt kostar 5 kr/ kgCO2ekv vid direkttransport samt 6 kr/ kgCO2ekv vid 

mellanlagring 10km bort. Detta leder till att återbruk av takplåt är svårare att 

motivera ur en ekonomisk synvinkel men om aktören i fråga ändå vill återbruka 

takplåt så är kostnaden känd och om beslut görs för annat än ekonomisk vinst så kan 

kostnaden uppskattas. Ekonomiska incitament eller lagändringar kan i framtiden 

komma som ändrar ekvationerna och gör att återbruk av takplåt blir ekonomiskt 

lönsamt.  

 

Figur 5.1 visar kostnaden per kg koldioxidekvivalent för tegelstenar, takplåt och 

undertaksplattor först vid mellanlagring och nedanför vid direkttransport. 

Tegelstenar är materialet som har minst förändring mellan de två fallen. En 

anledning är att den ekonomiska besparingspotentialen är störst för tegelstenar och 

en mindre andel av besparingspotentialen försvinner om mellanlagring ska ske då 

tegelstenar kan lagras billigare utomhus.  

 
 Figur 5.1: Redovisning av resultat av kostnad per koldioxid ekvivalent vid 

mellanlagring (ovansidan) och vid direkttransport (nedansidan) 

 

5.4 Intervjuer 

Den övergripande blicken som kom från intervjuerna med olika aktörer inom 

byggbranschen var att alla tyckte återbruk var ett bra koncept och aktörerna har 

börjat återbruka i mindre skala för att få kunskap och att de tror att återbruk kommer 
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att bli vanligare i framtiden. Respondenterna hade lite olika tankar om varför 

återbruk inte sker på stor skala idag. 

 

Kozul från Malmö återbyggdepå stod ut lite från mängden då han menade att de 

verktyg som behövs för att återbruka i stor skala finns idag. Kozul sa även att om 

återbruksdepåer ska starta upp i andra ställen än Malmö måste det starta på en 

mindre skala och kan inte förvänta sig att starta lika stora som Malmö återbyggdepå. 

Kozul’s vision för framtiden är att flera kommuner ska gå in och etablera 

återbyggsdepåer och att alla Svenska återbyggsdepåer ska vara anslutna till varandra 

i ett nätverk, så att de kan ha ett samarbete med att tillgodose Sveriges byggen med 

möjligt byggmaterial. En anledning till att Zeljko upplever att alla verktyg finns för 

att återbruka idag kan vara att Malmö har kommit längre med återbruk jämfört med 

resten av Sverige då Malmö har haft en återbyggdepå i 24 år medan många städer 

och företag har bara börjat kolla på frågan de senaste åren. Eftersom Malmö 

återbyggdepå har funnits så länge har de också kunnat integrerat sig i den lokala 

marknaden medan om en återbruksmarknad ska öppnas upp i andra städer skulle det 

kunna ta år för den att växa till sig. 

 

Även Vinrot från Dalaåterbyggdepå tycker att verktyg för att kunna återbruka idag 

finns men då Dala återbyggdepå är nyare och inte har hunnit etablera sig på samma 

vis som Malmö Återbyggdepå är deras kunder nästan uteslutande privatpersoner. 

Dala återbyggdepå har även följt Zeljkos råd om att börja litet och sedan expandera 

då Dala återbyggdepå redan har planer för att expandera trots att de inte går positivt 

ekonomiskt än. Varför Dala återbyggdepå inte har företag som kunder av återbrukat 

byggmaterial är lite osäkert men två svar skulle kunna vara att de inte har haft lika 

mycket tid att etablera sig som Malmöåterbyggdepå medan en annan synvinkel kan 

vara att stora byggföretag behöver verktyg eller arbetssätt mer lämpat för återbruk 

om företagen ska återbruka mer. 

 

Jämförelsevis med Kozul & Vinrot så lyfte Engholm fram digitaliseringen mycket 

och tryckte på att potentialen av återbruk vid inredning och hyresgästanpassningar 

är enorm. Engholm tyckte att det saknades verktyg att effektivt återbruka inredning 

och vid hyresgäst-anpassningar och det är därför som han såg en nische på 

marknaden och bildade BuildID. BuildID behöver dock inte konkurrera med 

återbyggsdepåer utan de kan komplimentera varandra. Återbyggsdepåerna skulle 

kunna samarbeta med varandra och ha en digital databas med deras byggmaterial. 

Skulle ett projekt behöva en viss mängd dörrar som exempel, men inte nog dörrar 
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av den sorten finns på den närmsta återbyggdepå så skulle det digitalt kunna 

lokaliseras om och isåfall vart de dörrarna fanns. BuildID som hjälpmedel behöver 

dock mindre mellanlagring och målet är att reducera behovet av lagring och 

transporter så mycket som möjligt. Om rivningar och renovationer planeras i förväg 

och om material som kan återbrukas är känt och har en elektronisk ID så skulle dessa 

kunna bokas i förväg och planeras in och användas i andra närliggande projekt och 

i många fall återbrukas snabbare och närmare ursprunget, innan de egentligen ligger 

ute på marknaden, då skulle behovet av långsiktiga lager samt långa och medellånga 

transporter minskas. 

 

Högberg från Atrium Ljungberg tyckte att “Potentialen för återbruk i 

fastighetsbranschen är lite svår” och menade att återbruk har mest potential vid 

renoveringar och hyresgäst-anpassningar. Högberg tycker att det är i många fall är 

svårt att bygga in gamla material i nya byggnader som potentiellt ska stå över hundra 

år, om byggnaderna underhålls bra och tycker att hyresgästanpassningar och andra 

renoveringar av interiörer är där återbruk har mest nytta. Återbruk av tegelstenar vid 

nyproduktion skulle kunna vara möjligt, men många bygg-material är inte gjorda 

för att hålla en till byggnads livstid. Många byggmaterial och installationer har även 

mycket högre krav idag än för 50 år sedan så mycket av byggmaterialet som kan 

återbrukas kan bli svårt att bygga in i nya byggnader menar Högberg. Högberg tror 

dock starkt att återbruk kommer att bli vanligare vid renoveringar som det 

nuvarande projektet han arbetar på, inredningar och interiörer kan återbrukas i högre 

grad än de görs idag. 

 

Isaksson från JM har en lik bild som Högberg från Atrium Ljungberg när det 

kommer till återbruk. Isaksson tycker att det är mycket lättare att använda återbrukat 

material i kontor, affärer eller vid hyresgästanpassningar än att använda återbrukat 

material vid nybyggnation av bostäder. En speciell anledning till det är att JM har 

förbestämda fönster, dörrar och ett par olika sätt hur ett standardkök och dylikt kan 

se ut i syfte att spara tid vid projekteringen. Deras nuvarande projekteringssystem 

sparar tid och därför pengar och det upplevs svårt från JM’s sida att kunna använda 

det systemet om det ska återbrukas. För att JM ska börja använda återbrukat material 

måste det ske på en industriell skala där hela bolagets behov av material kan 

tillgodoses och de kan bestämma en specifik produkt kod som kommer bli deras nya 

standard. Isaksson funderar om återbrukat material inte skulle kunna säljas tillbaka 

till producenterna som då kan restaurera och kvalitetssäkra materialet för att sedan 

sälja vidare materialet. På det viset skulle byggföretagen slippa ha långtidslager och 
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producenterna skulle kunna få material relativt billigt som de sedan kan sälja tillbaka 

till marknaden. Återbrukat material skulle då bli del av den “vanliga” marknaden 

och inte bli en egen separat marknad.  

 

 Ett annat problem vid att återbruka material från bostäder är längre och dyrare 

rivningsprocesser som ofta kostar mer än vad bolaget som river kan sälja materialet 

för. Det kan delvis effektiviseras med digitala modeller och dylikt som visar vilka 

material sitter var och vad de består av, då måste den uppdateras i potentiellt 100 år 

med tillkommande renovationer och ändringar. Om hyresgäster ändrar något eller 

om någon köper bostäderna hamnar “bördan” att hålla modellen uppdaterad på dem 

vilket kan vara svårt att kontrollera. När byggnaden tillslut ska rivas kan en 

genomgående inventering behövas ändå. Sen tycker bägge Atrium Ljungberg och 

JM att det kan vara svårt att återbruka vissa delar där kraven har ökat mycket genom 

åren då till exempel fönster. Fönster från 50 år sedan håller troligen inte dagens krav 

sett till U-värden och måste då tilläggsisoleras vilket innebär en extra kostnad. 

 

Alla aktörer håller egentligen överens om att återbruk är en viktig fråga och alla 

aktörer tror att efterfrågan på återbrukat material kommer att öka i framtiden. Alla 

aktörer är överens om att det speciellt vid hyresgästanpassningar finns en stor 

potential att återbruka. De aktörer som bygger och förvaltar byggnader ser problem 

med att använda material i nyproducerade byggnader, undantag för material med 

lång livslängd som till exempel tegelstenar men då måste det finnas ett större flöde 

med återbrukade tegelstenar än det finns idag. 

 

Om flera kommuner skulle etablera återbyggdepåer så skulle lokala marknader 

kunna växa fram i flera platser i landet som sedan skulle kunna kopplas till ett 

regionalt och/eller ett nationellt system där material kan handlas lika lätt som det är 

för byggföretag att handla jungfruligt material idag. 

 

Isaksson hade en idé om att byggmaterial skulle kunna säljas eller skänkas tillbaka 

till dess producenter. Producenterna har mer kunskap om deras egna produkter och 

är dem som lättast kan kvalitetssäkra och restaurera sina egna produkter för att sälja 

en gång till. De skulle även kunna köpa eller ta tillbaka oanvänt material och på det 

viset hjälpa reducera svinn av produkter som inte har används, då måste dock en 

vilja för sådant finnas från producenternas sida.  
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6. Slutsats 

 

Det finns möjligheter att återbruka i mindre skala idag, men marknaden är 

oetablerad i många delar av landet. Idag börjar företag använda digitala verktyg, 

vilket förenklar processen att återbruka mellan olika aktörer. Verktygen är dock 

relativt nya och marknaden behöver fortfarande växa. Det går inte att vänta på att 

marknaden växer fram av sig själv, utan det måste återbrukas idag för att marknaden 

ska kunna skalas upp i framtiden.  

 

Möjligheter att återbruka valda material finns om utbud, inventering, lager och 

logistik ordnas i industriell skala. Ett alternativ för att skapa en marknad för 

återbrukat material, är att kommunerna kan etablera återbruksdepåer i efterliknelse 

av Malmö återbyggdepå. På det viset kan det skapas lokala marknader för återbrukat 

material. Digitala hjälpmedel såsom BuildID-märkningar behöver inte konkurrera 

med en återbyggdepå. De kan komplettera varandra eftersom återbyggsdepåer 

möjliggör försäljning av material till allmänheten. Digitala hjälpmedel hjälper 

inventerings- och demonteringprocesserna samt möjliggör för aktörer att handla 

med varandra lättare. 

 

Det finns stora potentialer att minska byggsektorns koldioxidutsläpp, om det börjar 

återbrukas mer. Byggmaterial kan transporteras relativt långa distanser, och ändå 

släppa ut mindre koldioxid än nyproducerat material. Undertaksplattor visade sig 

vara det sämsta av de undersökta materialen ur denna synpunkt. De skulle dock 

kunna transporteras till en punkt 1422 km fram och tillbaka, och släppa ut mindre 

koldioxid än om nytt material köptes. För takplåt är motsvarande sträcka 3106km 

vid tur och retur samt 2618 km för tegelstenar.    

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv har tegelstenar och undertaksplattor goda 

förutsättningar att spara mycket pengar om en marknad finns. Vid mellanlagring har 

återbruk av 50 m3 tegelstenar potentialen att spara 292 000 kr. Återbruk av 1002,24 

m2 undertaksplattor kan vid mellanlagring spara 143 563 kr. Det är inte lönsamt att 

återbruka 250 m2 takplåt. Det är dock billigare att återbruka takplåten än att riva och 

slänga den.  

 

Om återbrukat material har medföljande dokumentation, som visar att materialet når 

dagens krav, samt att materialet inte är skadat, kan materialet användas till samma 

ändamål som det gjorde ursprungligen. Om sådan dokumentation saknas, måste 
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kvalitéten säkerställas, eller så får materialet användas till någonting som inte ställer 

lika höga krav på materialet.  

 

Samtliga valda material kan transporteras med tung lastbil packat i byggpallar. 

Undertaks-plattor och takplåt ska lagras inomhus under längre perioder, medan 

tegelstenar kan lagras utomhus. Det kan vara direkttransport eller mellanlagring 

innan materialet kan användas vidare. Transporten påverkar lönsamheten föga 

eftersom materialet kan transporteras långa sträckor och ändå vara lönsamt. 

 

Det vore mycket positivt om återbruk kunde utvecklas i större skala. Byggbranschen 

behöver minska sina CO2-utsläpp, och minska trycket på jordens resurser. 
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7. Rekommendation för vidare studier 

Hur ser Sveriges kommuner på återbruk och har de planer att öppna återbyggdepåer?  

 

Tillverkarnas syn på återbruk och om de skulle kunna och vara villiga att ta emot 

redan sålt material för att restaurera och sälja igen. 

 

En studie skulle kunna göras om lagändringar skulle behövas för att skapa 

incitament att åter-bruka. Om så vilka? 

 

Fördjupning av andra material än tegelstenar, takplåt eller undertaksplattor skulle 

kunna göras för att redovisa potentialen att återbruka för fler byggmaterial. 

 

Studier skulle kunna undersöka olika sätt att värdera de återstående livslängderna 

på åter-brukade material. 

 

Vad skulle kostnaden både ekonomiskt och i koldioxidutsläpp vara för olika 

transformations-metoder? El eller hybrid bussar, tåg, skepp etcetera. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1: dimensioner för Europallar 
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Bilaga 2: Transportkostnader tagna från Carrier 
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Bilaga 3: Deponikostnader, priser hämtade från Sysav 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Återbruk av undertaksplattor, tegelstenar och takplåt. 
 
Ekonomisk- och miljöbesparingspotential.  

 

                                 

 

                                 
 

81 

 

Bilaga 4 Information om undertaksplattorna taget från Aros 
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Bilaga 5: Priset att deponera metaller, priser hämtade från Uppsala vatten. 

 
 

 

Bilaga 6 storlek och pris per tegelsten enligt bygma. 

 
 

 

Bilaga 7: Kvalitetssäkring av tegel, taget från bruksspeciallisten 

 
 

 

 

Bilaga 8 Antal tegelstenar per pall enligt DecorexPro 
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Bilaga 9 produktfakta för tegelstenar 

 
Bilaga 10 schablonkostnad för att riva en vägg från entreprenad-Stockholm 

 
Bilaga 11 antal tegelstenar i en tegelvägg taget från Woody 
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Bilaga 12 : Klimatdatabas för tegelstenar, undertaksplattor och takplåt.  

 

Bilaga 13:  Årsmedelvärden av växthusgasutsläpp i g CO2 ekv/kWh från olika 

typer av drivmedel.  
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 Bilaga 14: Årsmedelvärden av växthusgasutsläpp i g CO2ekv/MJ från olika typer 

av drivmedel. Ett årsvärde baserat på samtliga drivmedel. Minskningen jämfört 

med baslinjen om 94,1 g CO2/MJ.  
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Bilaga 15 Intervju med Kozul från Malmö Återbyggdepå 

 

I dagens läge har olika företag börjat undersökt frågan om återbruk och många 

tycker idén är bra rent teoretiskt. Kozul som arbetar med frågan idag menar dock 

att det går praktiskt också. Kozul från Malmö återbyggdepå menade att det största 

hindret med återbruk var okunskap och en rädsla att det kostar för mycket. Malmö 

återbyggdepå går idag plus rent ekonomiskt och har sakta expanderat sen det 

startades upp för tjugofyra år sedan, från att ha varit sex medarbetare för tjugofyra 

år sedan är de tjugonio arbetare där nu. [34] 

 

 Kozul nämnde att återbruk måste starta i mindre skala för att det ska gå ihop rent 

ekonomiskt, precis som när man startar något nytt så kommer även återbruk gå 

back vid nystart men Malmö återbyggdepå kunde sakta men säkert expandera och 

Kozul såg inget egentligt hinder att andra kommuner inte skulle kunna göra 

samma sak. Efterfrågan på återbrukat material kommer även att vara relativt låg 

till en början och Malmö återbyggdepå var under sina första år med på mässor som 

reklam till potentiella kunder, annonserat sig i tidningar och generellt försökt blivit 

sedda. Idag behöver Malmö återbyggdepå inte marknadsföra sig lika aggressivt 

som de gjorde i början för att komma igång och Kozul tyckte att den bästa 

reklamen är konversationer mellan folk där de själva rekommenderar Malmö 

återbyggdepå.   

 

Risken som Kozul ser är att kommuner eller dylikt investerar mångmiljonbelopp 

för att de vill kopiera Malmö återbyggdepå och att de inte kommer att få samma 

omsättning snabbt nog och då finns risken för en eventuell konkurs om projektet 

började för stort. Ett annat problem är att materialflödet in till återbyggdepån och 

ut från återbyggdepån måste vara i balans. Skulle mer material komma in än vad 

det finns efterfråga på så blir lagret belastat, men samtidigt om man nekar att ta 

emot byggmaterial riskeras det att företag och privatpersoner inte kommer med 

mer material i framtiden, ett bra sätt att reglera materialflödet ut ur depån är att 

reglera priset på de varor som det finns för mycket av 

 

Paketering, rengöring och enklare underhåll så som att dra ur spikar sker på plats, 

det är inga transporter till hantverkare eller dylikt för att undvika kostnad i tjänster 

och transport. Innan de tilläts sälja gammalt återbrukad tegel skickades teglet till 

ett institut i Stockholm där bland annat frost hålighet och trycket kollades för att 

försäkra sig att det var säkert. När något ska rivas idag måste de som river ta 



Återbruk av undertaksplattor, tegelstenar och takplåt. 
 
Ekonomisk- och miljöbesparingspotential.  

 

                                 

 

                                 
 

87 

 

prover för sin miljöanalys. När Malmö återbyggdepå ska hämta materialet måste 

de ta egna prover för att säkerställa att materialet är säkert.   

 

Kozul tycker att Sverige ligger efter Danmark inom återbruk, trots att Malmö 

återbyggdepå är äldre än Danmarks första försök till något liknande har Danmark 

kommit längre i återbruksfrågan idag enligt honom. Lagstiftning i form av 

antingen regler eller incitament hade enligt Kozul kunnat hjälpt skynda på 

processen för att hjälpa Sverige nå de antagna klimatmålen om att släppa ut netto 

noll växthusgaser vid 2045. 

 

Finns det osäkerheter om något kan återbrukas eller göras kan man alltid prova på 

liten skala menar Kozul, för många år sedan vart han frågad om det går att såga 

tegel, han sa att det gick att såga granit så det måste gå att såga tegel. Efter att ha 

gjort ett småskaligt experiment kom han tillslut fram till att ja det går. Detta 

innebar att tegelstenarnas dimensioner kunde anpassas vid behov. Det handlar om 

att våga pröva, om det testas på liten skala är förlusterna inte stora om det inte 

leder någonstans. 

 

Tegel, takpannor och virke är det som drar in mest pengar till Malmö 

återbyggdepå. Men fönster, dörrar och “nya” material säljer också bra, med “nya” 

material menas material som vart spill på byggen och är oanvända. Malmö 

återbyggdepå får dock inte skriva att de säljer nytt material även om materialet är 

oanvänt.  

 

Kozul tror att privata aktörer skulle kunna göra en affärsidé och tjäna pengar på 

återbruk. Kozul tror att det finns en nische i marknaden som är relativt oanvänd 

och att kommuner inte behöver vara dem som skapar lokala marknader.  

 

Bilaga 16 Intervju med Vinrot från Dala Återbyggdepå 

 

Dala återbyggdepå startade upp 2020 med stor inspiration tagen från Malmö 

återbyggdepå. Dala återbyggdepå hämtar material från lokala aktörer och kör det 

till sitt lager där det säljs vidare. En stor skillnad jämfört med Malmö 

återbyggdepå är att Dala återbyggdepå hittills nästan enbart har haft privatpersoner 

som kunder, inte ens delägarna Borlänge kommun, Hushagen (fastighetsbolag), 

Tunabyggen (bostadsföretag), Dalarnas försäkringsbolag eller Borlänge energi har 

köpt material från depån. Målet är att nå företagsmarknaden också men Vinrot 
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menar att de har problem att garantera materialflöden på en industriell skala även 

om planer för expansion är på gång. Ett annat problem är att många byggföretag 

vill ha garantier som Vinrot menar att de inte kan ge. [34] 

 

 Dala återbyggdepå går fortfarande negativt rent ekonomiskt nästan två år efter 

uppstart, marginalerna blir bättre och Vinrot menar att det är förväntat, målet var 

att dala återbruksdepå skulle gå positivt efter “ett par år”, ingen exakt deadline har 

satts för detta men Vinrot var lugn och menade att ekonomin går inom den initialt 

planerade budgeten och att dalå återbyggdepå kommer att gå positivt inom en inte 

alltför lång framtid. 

 

Vinrot tror att det är rätt bra om kommunerna går in och gör en investering för att 

starta upp lokala återbruksmarknader. I teorin så skulle företag kunna starta upp 

egna depåer men med tanke på att dala återbyggdepå fortfarande går negativt 

nästan två år in så är det rätt stora kostnader och Vinrot menar att privata företag i 

regel inte vill ta den kostnaden. Om flera kommuner skulle starta upp 

återbyggdepåer så skulle depåerna kunna samarbeta sinsemellan för att erbjuda 

hämtning av byggmaterial i mycket större delar i Sverige och på det viset ha en 

industriell kvantitet som det inte finns idag. Idag har Dala återbyggdepå fått 

förfrågningar om samarbeten från Södermanland vilket de tyvärr har haft svårt att 

agera på då Vinrot menar att transportkostnaderna blir för stora, samt att 

dalaåterbyggdepå inte är etablerade nog att hantera ett så stort geografiskt område. 

Detta leder till att material som skulle kunna återbrukas inte gör det.  

 

Paketering och restaurering sker inte på dala återbyggdepå. Paketering sker inte för 

att kunderna nästan uteslutande är privatpersoner som inte handlar i enorma 

kvantiteter. Om företag skulle börja handla mer på dala återbyggdepå är Vinrot 

öppen för att eventuellt erbjuda paketering men det har inte kommit upp än. 

Restaurering sker inte på dala återbyggdepå utan material säljs i det skicket som de 

lämnas in. Vinrot hade några funderingar kring att eventuellt kunna måla om 

dörrar eller att annars fräscha upp material men det är ingenting som ligger på 

agendan idag. Vinrot var öppen för att utveckla verksamheten efter lokala 

förfrågningar. Detta sa Vinrot när det frågades om de skulle kunna paketera för ett 

företag som frågar “Ingenting är hugget i sten, vi driver för det här också, hamnar 

vi i det läget som du sa får vi se om vi kan hantera det.” 
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“Ingenting är hugget i sten, vi driver för det här också hamnar vi i det läget som du 

sa får vi se om vi kan hantera det.” - Anders Vinrot, 2022 

 

Marknadsföring är allt för en nystartad verksamhet vilket inkluderar dala 

återbyggdepå. Det gäller att etablera sig så att hemma fixare och lokala aktörer vet 

att återbyggdepån är ett alternativ. Vinrot tänker fortsätta marknadsföra Dala 

återbyggdepå för att nå så stor marknad som möjligt. Marknadsföring krävs i en 

större grad än vad Vinrot initialt trodde innan projektet började. 

 

Virke, brädor, gips, marksten, tegelsten, isolering, ytterdörrar och garagedörrar 

och vitvaror säljer jättebra. Vinrot trodde att vitvaror skulle vara svårare att sälja 

men de visade sig vara lätta att sälja. Samtidigt har det visat sig vara svårt att sälja 

innerdörrar. Det är billigare att köpa på återbyggdepån än att köpa nytt även om 

Vinrot menar att många kunder tycker att det är dyrt. Det har mycket med att 

kostnader för jungfruliga material har gått upp mycket de senaste åren och Dala 

återbyggdepå försöker att följa priserna någorlunda. [34] 

 

Bilaga 17 Intervju med Engholm från BuildID 

 

Engholm jobbade som produktionschef och sedan projektchef i flera år och störde 

sig på att så mycket slängdes inom byggbranschen. Efter samtal med personer som 

arbetade i IT och logistikbranscherna kom Engholm på att elektroniska id taggar 

skulle kunna användas för att digitalt markera byggnadsmaterial innan de byggs in 

i byggnaden, men även när det redan sitter i byggnader, då blir inventeringen hela 

tiden i realtid och rivningen lättare då det i förväg vet precis vad som finns. Det är 

RFID (Radio frequency identification) som används för att varje enskild produkt 

ska få en unik id via radiofrekvens. Initiala tester gjordes på mindre byggprojekt 

för att se att tekniken kunde användas inom byggbranschen. Engholm startade 

sedan ett företag BuildID för att vidareutveckla idén.  

 

Genom att veta precis vad som finns i en byggnad och i vilken skala det finns gör 

det att investerings och rivnings processer blir snabbare men också att återbruk kan 

planeras i en helt annan grad. Om en byggnad planeras rivas eller renoveras två år 

framåt och det i förväg redan är känt vilka material som kommer kunna återbrukas 

kan de redan då planeras att användas i andra projekt och på det viset möjliggörs 

samarbeten mellan olika projekt.  
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Lagerplatser är rätt dyra så Engholm ser en värld där lagringsplatser sparas på så 

mycket som möjligt. Desto tidigare potentiella köpare eller samarbetspartners 

hittas för material som är inplanerat att återbrukas desto högre är chansen att 

återbruk kan ske direkt utan att hamna på ett mellanlager. 

 

Själva RFID-koden är ett liten sticker som går att klistra fast på byggmaterial, 

RFID-koden kan kompletteras med en QR-kod som går att läsa av med mobilen 

när man står precis intill materialet, men RFID -koden är den teknik som gör det 

möjligt att hantera allt material i datasystemen. Det är inte bara för återbruk som 

idén har vikt, det skulle ge större kontroll på precis vad som kommer in till och 

lämnar byggarbetsplatsen om material hade en RFID kod och de avläsande läsarna 

satt vid strategiska punkter i byggprojekt. Skulle RFID läsare finnas på fler ställen 

så skulle beställare, projektledare och dylikt kunna se precis vart alla material är 

och enkelt hämta ut CO2ekv data ur systemet. Om en viss sorts material skulle 

upptäckas vara hälsofarlig så skulle byggdelar som innehåller det materialet kunna 

identifieras och bytas ut. Idag har problem med att veta vilka hus som innehåller 

asbest eller blåbetong men liknande problem skulle kunna minskas inför 

framtiden. 

 I kontorsbyggnader brukar det renoveras varje gång en ny hyresgäst flyttar in. 

Skulle alla interiörer RFID-märkas så skulle de kunna tas hand om och 

återanvändas när en ny hyresgäst flyttar in i stället för att slängas när materialen 

antagligen har många år kvar på sin livslängd. Planeras en gipsskiva att sättas in 

för en ny hyresgäst som bara ska hyra lokalen i 3 år borde planer redan då göras 

för att demonteringen ska bli lättare. Gipsskivan borde bli monterad på ett sådant 

vis att den lätt kan demonteras samtidigt som brand och ljudkrav uppfylls.  

 

Hur mycket koldioxidekvivalenter som användes för att producera materialet, 

eventuella kvalitets klassningar, dess dimensioner och vad materialet är uppbyggt 

av kan alla läggas in via RFID markeringen. På det viset kan det lätt följas upp hur 

mycket koldioxidekvivalenter som sparas genom att inte producera nytt 

byggmaterial.  

 

Engholm tycker att bra verktyg för återbruk måste tas fram för att företag ska börja 

återbruka. Saknas system så kommer återbruk bara ske i mindre skala, det är 

nieschen som BuildID hoppas fylla. Med bra system för återbruk som hjälper 

återbruk bli ekonomiskt lönsamt. Att återbruk blir ekonomiskt lönsamt är nyckeln 

för att det ska ske i stor skala, återbruk kommer antagligen snart bli ekonomiskt 
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lönsamt då koldioxidkostnad tillkommer på nytt material och materialkostnaderna 

skjuter i höjden. Väldigt få vill återbruka i stor Återbruk av undertaksplattor, 

tegelstenar och takplåt. Ekonomisk- och miljöbesparingspotential 96 skala om de 

inte finns en synlig och direkt positiv effekt på ekonomin i projekten, att kunna 

visualisera positiva effekter på ekonomin är viktigt samt att kunna korta ned 

leveranstider då skulle en stor förändring kunna ske på mycket kort tid, man får 

inte glömma att branschen är ganska konservativ, men lägre produktionskostnader 

är eftersträvansvärt.  

 

Materialkostnaderna skjuter i höjden och Engholm tror inte priserna kommer att gå 

tillbaka till de gamla nivåerna så mer fastighetsägare kommer successivt se 

befintliga byggnader som de materialbankerna de är och (Urban mining) kommer 

inte bara handla om metaller utan även byggmaterial. Det finns material som kan 

återvinnas idag, det är hur det ska tas hand som gör det lite svårt vilket belyser 

ideen Engholm har att ett välutvecklat system behövs för att möjliggöra återbruk. 

 

Engholm hoppas att återbrukade byggnader är något som kan marknadsföras redan 

nu, då folk börjar ha ett mer klimattänk så det kanske kan säljas in att någon sitter 

klimatsmart på jobbet som ett exempel. [14] 

 

 

Bilaga 18 Intervju med Högberg från Atrium Ljungberg 

 

Detaljplanen för renoveringen som Atrium Ljungberg ska göra har ej vunnit laga 

kraft, därför är de ett tidigt stadie för att skapa ett samarbete med Vasakronan. Det 

finns inga ramavtal eller bestämmelser över priser, Atrium Ljungberg tycker det är 

viktigare att få igång återbruks bransch och att de börjar ta fram en bra process för 

återbruk än att de diskuterar “varje krona och öre”. Atrium Ljungberg planerar 

förhandla de exakta priserna när detaljplanen vunnit laga kraft och de vet vilka 

material de behöver och i vilka kvantiteter Vasakronan har av de materialen. 

Atrium Ljungberg avser att betala Vasakronan för demonterings- och 

lagringskostnader så länge priset inte avviker för mycket jämfört med 

nyproducerat material. Atrium Ljungberg tycker att återbruk måste planeras in i 

projekteringsskedet om inte tidigare, även om de inte vågar handla material än så 

måste återbruks frågan tas upp så tidigt som möjligt för att det ska bli återbruk i 

större skala. Skulle återbruk först tas upp när detaljplanen vunnit laga kraft så 

kommer återbruk inte ske i någon större utsträckning. [3] 
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“Potentialen för återbruk i fastighetsbranschen är lite svår” - Högberg  

 

Inom fastighetsbranschen kan det vara svårt att återbruka vissa byggdelar, dels 

handlar det om att byggnader ska stå i många år så att när byggnaden rivs måste 

materialet kunna klara av en till byggnads livstid om det ska kunna användas. Det 

handlar också om att kraven har ändrats sen materialet sattes in i original 

byggnaden. Fönster som är 50 år gamla kanske håller och är fina men de får inte 

användas för att de släpper ut för mycket värme och måste då bearbetas så att en 

tilläggsruta läggs till. En äldre hiss klarar antagligen inte dagens säkerhetskrav 

eller dimensioner. Installationer är också svåra att återbruka, både utvecklings och 

krav kurvorna för installationer ökar rätt snabbt och därför kan produkter som är 

långt ifrån sin tekniska livslängd ändå vara oattraktiva att återbruka. Med äldre 

byggnader finns det även risken att byggdelar är gjorda av material som är 

förbjudna idag, så som kvicksilver eller asbest och därför inte kan återbrukas. 

 

Hyresrätt Anpassningar är där Högberg tycker det är lättare att återbruka. Mindre 

anpassningar för till exempel Handel, sjukhus eller kontor har stor potential för 

återbruk i jämförelse. Återbruk av gipsskivor, tegel, mattor, trägolv, glaspartier 

och interiörer är där Högberg tycker att återbruk är lättast.  

 

Ibland kan material återbrukas men att materialet inte kan fylla exakt samma 

funktion längre, som exempel, gamla glaspartier som har hemska U-värden och 

släpper igenom massor av värme kan sitta inne i byggnaden även om de inte 

kommer att fungera som ytterfönster igen. Dörrar som är brand eller ljudklassade 

under dagens krav kan användas som vanliga dörrar istället etc. Det är en sämre 

nivå av återbruk om materialet kan återbrukas men inte uppfylla hela syftet 

materialet originellt var skapat för.  

 

Vad gäller kvalitetssäkring så går det att vara säker att en brandklassad återbrukad 

dörr håller brand, säkerhets eller ljud klassningen den originellt var klassad som 

såvida dörren inte är fysiskt skadad. Saknas kvalitets klassningar kan en testmiljö 

skapas för att testa dörren. Atrium har gjort liknande med stålbalkar de ville 

återbruka, finns dokumentationen om balkens klass och inga synliga skador på 

balken finns så vågade en konstruktör säga att balken fortfarande håller kraven. 

Skulle balkens klass vara oklar måste balken klassas igen vilket är dyrt. Avsaknad 



Återbruk av undertaksplattor, tegelstenar och takplåt. 
 
Ekonomisk- och miljöbesparingspotential.  

 

                                 

 

                                 
 

93 

 

av dokumentation av byggdelar i äldre byggnader är en problematik i återbruk av 

äldre byggnader. 

 

Högberg ser inga egentliga problem med avsaknad av garantier på återbrukat 

material, han tänker att så länge personalen är kunniga i produktionsledet och att 

någon med kompetens ser över materialen som ska återbrukas så är det inget 

problem.  

 

Tre saker som kan vara problem vid återbruk är att specialutformade produkter kan 

vara svåra att hitta, samt att det måste finnas stora kvantiteter av återbrukade 

produkter för att praktiskt kunna använda dem inom projekt. Arkitekten kan inte 

heller skriva ett exakt artikelnummer som hen önskar utan om återbrukat material 

ska användas behöver arkitekten beskriva materialet noggrant utefter vissa 

specifikationer istället. När materialet sedan ska köpas in under produktionsskedet 

kanske inte exakt samma beskrivna byggmaterial finns så saker kan komma att 

ändras från den originella visionen långt in på arbetet. Konsulter och dylikt kan 

behöva följa med längre in i processen för att ge snabba alternativa lösningar om 

inte deras ursprungliga önskemål inte finns att få återbrukat. Det medför att 

eventuella hyresgäster inte kan vara helt säkra på hur allt kommer att se ut vilket 

kan göra det svårt att marknadsföra. 

 

 

I en perfekt värld skulle fastighetsägare veta vad som fanns i deras byggnader och 

innan rivning eller renovering annonsera vilka byggmaterial som kan köpas i 

förväg och på det viset hitta köpare som bokar materialet medan materialet sitter i 

sin gamla byggnad. Behovet av lager skulle kanske inte försvinna men lagrings 

behovet skulle kunna minimeras och handel av återbrukat material skulle kunna 

ske liknande handel av lägenheter där de köps år innan de tillträdes.  

 

Om allt nyproducerat material kunde ID taggas eller om relationshandlingarna som 

görs idag skulle vara extremt tydliga så skulle det i framtiden bli lättare att 

återbruka då fastighetsägare kommer närmare den perfekta världen att de vet vad 

som finns i deras byggnader. Samtidigt måste alla ändringar och renovationer 

loggas noggrant för att annars sitter fastighetsägarna på felaktig information. 

Digitalisering är lösningen till återbruk i större skala enligt Högberg.  
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Återbruk handlar i alla fall för Atrium Ljungberg och Vasakronan om att våga 

pröva, att våga testa och börja samarbeta småskaligt inom återbruk. eftersom ingen 

av företagen har gjort ett sådant samarbete förut kommer säkert käppar på vägen 

som kommer behöva lösas men det handlar om att bygga kunskap och förståelse 

för att kunna göra bättre nästa gång.  

 

Högberg hoppas personligen på att 10% av byggmaterialet är återbrukat totalt sett 

men Atrium Ljungberg har inga satta mål mer än att de ska lära sig hantera 

återbrukat material. Högberg önskar även i en specifik 100% återbrukad lokal för 

att kunna bygga kunskap och börja i en mindre skala för att sedan kunna skala upp 

till ambitiösare projekt i avseende till återbruk i framtiden. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv så blir det dessutom mindre risk om återbruket börjar i en mindre skala 

för att skalas upp senare. Med tanke på hur mycket kostnaden för byggmaterial har 

ökat så börjar “risken” med att satsa på återbruk se attraktivt ut.  

 

Tyvärr kan det ha behövts den nuvarande miljökrisen tillsammans med stigande 

materialkostnader för att få att tänka om. När allting går bra är förändring rätt 

långsamt men när ett behov hittas är det lättare att motivera förändring. 

Omställningen mot mer återbrukat kan gå snabbare om kunder börjar kräva mer 

miljövänliga byggnader från marknaden, sålänge det kravet inte finns är risken att 

vissa företag kommer att använda gamla arbetssätt och metoder och inte tänka i 

återbruk tankar för att de inte behöver göra det för att tjäna pengar. [3] 

 

Bilaga 19 Intervju med Isaksson, hållbarhetsspecialist från JM 

 

Potentialen för återbruk i olika projekt skiljer sig säger Isaksson, det är en lägre 

tröskel att återbruka produkter när det gäller kontor och renovering av bostäder. 

JM arbetar bara med bostäder och har därför är det en större tröskel att plocka in 

återbruksmaterial. Det är en längre rivningsprocess om materialet ska återbrukas. 

Om JM vill få in återbrukade produkter i ett koncept de har måste det hanteras 

redan i arkitekt skedet. Exakt vilka material som kommer att användas måste 

byggas runt vilket leder till en stor anpassning. Exempelvis ett prefabricerat 

bjälklag som har vissa dimensioner och egenskaper, då behövs undersökningar 

göras för att kunna bygga resterande hus runt bjälklaget. Det är samma för fönster 

som har olika sorter och dimensioner det måste undersökas i ett tidigt skede. [35] 



Återbruk av undertaksplattor, tegelstenar och takplåt. 
 
Ekonomisk- och miljöbesparingspotential.  
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Om det som rivs hamnar på en återbruksmarknad så någon annan kan köpa 

materialet måste det beaktas att rivningarna i sig blir dyrare och det måste 

budgeteras. En inventering behöver ske ett halvår innan själva rivningen för att 

undersöka möjligheten att sälja de produkter som finns där. För att JM ska kunna 

lämna produkter till en återbruks marknad vid rivning eller lämna överblivna 

produkter i ett byggprojekt, är lagring en utmaning. Den som ska köpa en 

återbrukad produkt kan ju vilja titta på den, inte bara köpa den ut från en bild på 

Blocket och då behöver det finnas en plats där det kan ske. 

JM har inte använt återbrukade produkter i ny nyproduktion, men de har lämnat 

produkter till återbruk. De flesta byggprojekt har spill över vid nyproduktion, om 

har JM golv, tegel över något fönster över då är det ekonomiskt bättre att sälja det 

på något återbruk marknad eller åtminstone skänka det till återbruks aktörer som 

kan sälja det än att JM slänger det som avfall vilket kostar pengar, då slipper JM 

deponikostnaden. 

I dagsläget så ser JM inte återbruk som ekonomiskt fördelaktigt, vid 

rivningsprojekt blir det mycket dyrare. Det tar längre tid att plocka ut en dörr, 

demontera den och sälja än att bara riva den som avfall. Det är inte lönsamt utifrån 

ett ekonomiskt perspektiv men utifrån ett klimatperspektiv är sådant lönsamt. De 

stora aktörerna idag har ganska högt uppsatta klimatmål, det är inte endast pengar 

som styr alla beslut man företagen tar. 

JM har i de städer det är möjligt samarbeten med lokala återbruks aktörer. I till 

exempel Malmö har JM ett samarbete med Malmö återbyggdepå så alla JM projekt 

lämnar sitt överblivna material till. På region Väst-Göteborgsområdet har JM en 

annan aktör och sen i Stockholmsområdet så jobbar JM tillsammans med 

Kompanjonen och de i sin tur använder sin app och CCBuild som ett verktyg för 

att sälja materialet. Men JM lägger inte själva ut produkterna för försäljning, utan 

JM använder en annan aktör för det. Dels beror det på att JM vill undvika att ha 

affärer med privatpersoner, då kan det tillkommer momsregler och skatteregler 

och att företagen har garantier och att det ska vara ångerrätt och sådant.  

Branschen går framåt och där kommit ett krav i plan och bygglagen 2020, det 

räcker inte längre att bara göra en miljöinventering och titta på farliga ämnen. Utan 

man ska också titta på potential i återbruk av produkter. Då har JM tolkat det som 

att en återbruks inventering krävs. En drivkraft för många är att jobba med 

återbruk är att förbättra produktens klimatpåverkan, dvs att man inte behöver lägga 
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in utsläpp av tillverknings om man använder en återbrukat produkt och där finns 

en stor potential. Om det byggs i trä eller stål och betong kan klimatpåverkan av 

byggnaden avsevärt minskas om återbrukat material används. Enligt Isaksson 

håller NCC tillsammans med ett forskningsinstitut att testat och analyserar 

återbruk av bjälklag. Sedan krävs det en annan typ av projektering när man ska 

bygga nytt, man behöver då anpassa hela byggnaden ut från bjälklaget. 

Sen har olika material olika förutsättningar för återbruk enligt Isaksson. 

Återbrukade fönster har generellt för låga låga u-värden bra klimatkomfort.  

Isaksson tror snarare på att när JM får dörrar eller fönster över eller vid 

rivningsprojekt ska dörrarna går tillbaka till tillverkaren och så får de 

produktutveckla dem. Då kommer återbruk upp i stor skala och JM skulle kunna 

köpa återbrukade produkter tillsammans med nyproducerade produkter. Det är 

svårt att transporterar gipsskivor utan att de blir skadade, medan att köpa nytt gips 

är jättebilligt och därför finns inget initiativ enligt Isaksson att återbruka 

gipsskivor. 

 Det finns digitala hjälpmedel för förvaltning idag vid nyproduktion. BIM 

modeller finns där det tydligt visar vart olika material sitter, men utmaningen är 

om fastigheten någonsin säljs eller ärvs då hamnar bördan att uppdatera modellen 

vid renovering, ombyggnation eller rivning på den nya ägaren. Modellen måste 

hållas uppdaterad ända till huset ska rivas vilket kan vara ett multigeneration 

projekt. 

JM har nu dialoger i Västerås området med vissa projekt, JM har köpt en fastighet 

och där står ett gammalt hus som ska rivas. Det finns aktörer i närområdet som ska 

bygga nytt och vill ha teglet som finns i byggnaden som ska rivas. JM är öppna för 

att samarbeta med förvaltare av kontor och bostäder och att diskutera potentiella 

samarbeten. 

Då 2030 kommer närmare måste alla aktörer på marknaden fundera på hur de kan 

medverka för att nå klimatmålen. Återbruk som koncept har vuxit fram sig de 

senaste 5–10 åren inom bygg- och fastighetsbranschen och många aktörer arbetar 

aktivt med att minska mängden byggavfall. För att nå klimatmålen så blir återbruk 

en viktig del för det går inte att bara jobba med att förbättra nytillverkade 

produkter sett till energi och klimatprestanda. Utan man ganska tydligt hur 

potentialen i att återbruka produkter också påverkar klimatprestandan. 
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JM bygger flerbostadshus och det är standardiserat. JM gjorde en anvisning som 

ordnar hur JM bygger stommen, hur lamporna i alla garage monteras och ser ur, 

m.m. För att det inte ska vara ny projektering eller de ska inte lägga tid på det. Då 

finns det tre olika kök som man kan välja på och det finns fyra olika golv, tre olika 

bad och så vidare men alla alternativ är standardiserade för att sparar tid och 

pengar. Att återbruka material i den processen blir lite svårt för då måste det finnas 

en industriell kapacitet stor nog att JM kan efterfråga specifika sorters material och 

att marknaden ska kunna leverera. 

Isaksson tycker att visa företag har kommit längre än andra i arbetet med återbruk. 

Vasakronan ligger i framkant enligt Isaksson speciellt sett till kontorsfastigheter. 

Även NCC ligger i framkant de NCC har börjat titta på de tunga materialen, och 

de kan visa på att de faktiskt gör någonting och inte bara pratar. Det finns ett 

företag i Danmark som återbrukar armaturer alltså lampor från rivningsprojekt från 

kontorsfastigheter som ska byggas om sen renoverar företaget armaturen, de kan 

byta färg på armaturen eller byter ljuskälla. Alltså moderniserar produkten efter 

dagens standard och de har ganska stor volym. Det här är intressant för JM som är 

en stor aktör. För att alla deras standardlampor i deras trapphus ska vara av samma 

typ. Om fabriken har tillräckligt stor volym då skulle JM också kunna köpa lampor 

av dem. Det tycker Isaksson att det var ett jättefint exempel och hon hoppas att fler 

material tillverkade eller återbrukade tar efter helt enkelt.[35] 

 




