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Abstract  

Sweden´s long-term climate goal is to reach net zero by 2045 regarding 

greenhouse gas emissions. The construction- and real estate sector accounts 

for 21 % of these emissions. The cement industry’s emissions globally are 

about 4 % of the total emissions. The report has been carried out on 

Vasakronan’s project Hugin where the construction engineers (Byggstyrning) 

aim to reuse as much material as possible.  

 

Reusing material has been applied more in the construction industry in recent 

times. To switch to a circular economy, a higher focus on recycling building 

materials is required. Inventory and recycling is a relatively new concept in 

the construction industry, there are not a lot of reports written on this subject. 

The main examples included in this report are Återbrukslokalen and 

Återbrukslokalen 2.0. These projects were done by Vasakronan in 

Gothenburg, where the goal was to recycle as much material as possible.  

 

This work shows that it’s possible to save 98 307,1 kg of CO2e if the concrete 

is reused in the Hugin project instead of producing new concrete. The main 

result of the inventory issue is to switch to a more agile way of working. The 

results also show that deciding what kind of materials that is needed to reuse 

in the design phase. A system should also be designed to give some structure 

to the inventory process.  

 

Keywords: Reuse, inventory, material, LCA, circular economy, carbon dioxide 

equivalent  
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Sammanfattning 

Sveriges långsiktiga klimatmål är att nå nettonoll för utsläpp av växthusgaser 

till år 2045. Bygg- och fastighetssektorn står för 21 % av dessa utsläpp. 

Globalt står enbart cementtillverkningen för 4 % av utsläppen. Mot bakgrund 

av detta, undersöks i detta arbete återbruksmöjligheter för betong. Den 

empiriska analysen har utförts på Vasakronans projekt Hugin, där 

Byggstyrning som projektörer av projektet har som mål att återbruka så 

mycket material som möjligt.  

 

Att återanvända material har tillämpats mer i byggbranschen på senare tid. 

För att kunna ställa om till en helt cirkulär ekonomi krävs även ett högre fokus 

på återbruk av byggnadsmaterial. Då inventering och återbruk är ett relativt 

nytt koncept i byggbranschen, finns det inte särskilt många arbeten eller 

rapporter att utgå ifrån. Det främsta exemplet som har tagits upp i denna 

rapport är Återbrukslokalen 1.0 och Återbrukslokalen 2.0. Dessa projekt 

genomförde Vasakronan i Göteborg, med målet att återbruka så mycket 

material som möjligt.  

 

Syftet med arbetet var att analysera återbruksmöjligheterna för betong i 

projektet Hugin. Resultatet visar att besparingen av växthusgaser i CO2e 

mellan att producera ny betong och återbruka befintlig betong var en skillnad 

på 98402.4 kg CO2e. Ett annat syfte med rapporten var att undersöka 

möjligheterna för att effektivisera inventeringsprocessen. Uppsatsens resultat 

är att inventeringsprocessen kan effektiviseras genom olika faktorer. Dessa 

faktorer är bland annat att växla om till ett mer agilt arbetssätt, bestämma 

vad som bör återbrukas redan i projekteringsskedet och att övergång till ett 

bättre system krävs för att strukturera upp återbruksprojekt.  

 

Nyckelord: Återbruk, inventering, material, LCA, cirkulär ekonomi, 

koldioxidekvivalent,  

 



  

v 
 

Förord 

Detta examensarbete är det slutgiltiga momentet av det treåriga 

Högskoleingenjörsprogrammet inom byggteknik på Uppsala universitet. 

Arbetet är på kandidatnivå och har genomförts av Milad Haddad och Daniel 

Mirza. Detta arbete har gett oss möjligheten att fördjupa oss i ämnet 

inventering och återbruk vilket gjordes i samarbete med Stuns, Vasakronan 

och Byggstyrning.  

 

Vi vill tacka Stuns för att ha styrt upp samarbetet mellan företagen och varit 

med och stöttat arbetet genom att ge oss kontakter inom företagen. Våra 

fantastiska handledare Kjell Karlsson och Per Höglin har bidragit med enorm 

hjälp under detta arbete och har alltid funnits tillgängliga för att diskutera 

idéer. Kjell och Pers ambition inom ämnet tog oss med storm, vilket gjorde 

hela denna process otroligt lärorik och kul. Stort tack till Claire Mirjolet från 

Vasakronan som var med på handledningen varje vecka, samt din enorma 

hjälp med att hitta respondenter och mer genomgående information. Vi vill 

även tacka alla respondenter som ställde upp på att bli intervjuade, det här 

arbetet hade inte varit möjligt utan er hjälp och kompetens inom ämnet.  

 

Slutligen vill vi även tacka vår ämnesgranskare Beatriz Nestares Niesto för 

hennes enorma kompetens och vägledning genom arbetet.  

 

Uppsala, Juni 2022 

Milad Haddad och Daniel Mirza 

 

Ansvarsfördelning 

Gemensamma kapitel: 1, 2, 3, 4.6-4.11, 6, 7, 9 

Daniel: 4.1, 4.3, 5.1, 5.3–5.5, 8  

Milad: 4.2, 4.4–4.5, 5.2, 5.7, 5.8  

 

 

 



  

vi 
 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion ....................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ...................................................................................................................... 1 

1.1.1 Projekt Hugin .............................................................................................. 3 

1.2 Problembeskrivning ..................................................................................................... 4 

1.3 Syfte och mål ............................................................................................................... 5 

1.4 Frågeställningar ........................................................................................................... 5 

1.5 Avgränsningar .............................................................................................................. 5 

2 Teori .................................................................................................................................... 7 

2.1 Cirkulär ekonomi ......................................................................................................... 7 

2.2 Koldioxidekvivalent ...................................................................................................... 7 

2.3 LCA ............................................................................................................................... 8 

2.4 Tidigare forskning ........................................................................................................ 8 

2.4.1 Tidigare examensarbeten .......................................................................... 8 

3 Metod ............................................................................................................................... 11 

3.1 Litteraturstudie .......................................................................................................... 11 

3.2 Intervjustudie............................................................................................................. 11 

3.2.1 Urval av intervjuer .................................................................................... 12 

3.3 Platsbesök .................................................................................................................. 14 

3.4 Validitet och reliabilitet ............................................................................................. 14 

3.5 Etiska ställningstaganden .......................................................................................... 15 

4 Litteraturstudie ................................................................................................................ 16 

4.1 Inledande del till betong ............................................................................................ 16 

4.2 Miljöarbete med betong idag .................................................................................... 16 

4.3 Återbruka betong i form av kross .............................................................................. 17 

4.4 Exponeringsklasser .................................................................................................... 18 

4.5 Krom VI ...................................................................................................................... 20 

4.6 Typer av betongmoduler ........................................................................................... 20 

4.6.1 Platsgjuten betong ................................................................................... 20 

4.6.2 Håldäcksbjälklag ....................................................................................... 21 

4.7 Betong i vägar ............................................................................................................ 22 

4.8 Armering .................................................................................................................... 23 

4.9 Tester av betong ........................................................................................................ 23 

4.9.1 Röntgenkristallografi ................................................................................ 23 

4.9.2 Bestämning av karbonatiseringsdjup ....................................................... 23 



  

vii 
 

4.9.3 Provning av hållfasthet i betong .............................................................. 24 

4.10 Databaser för inventering .......................................................................................... 24 

4.10.1 CC-build .................................................................................................. 24 

4.10.2 BuildID .................................................................................................... 24 

5 Empiri ............................................................................................................................... 26 

5.1 Inventering idag i byggbranschen ............................................................................. 26 

5.2 Miljöcertifikat ............................................................................................................ 27 

5.3 Svårigheter med inventering i dagsläget ................................................................... 27 

5.4 Möjligheter med inventering och återbruk ............................................................... 29 

5.4.1 Checklista för inventeringsprocessen ...................................................... 30 

5.5 Inventering och återbruk i tidigare projekt ............................................................... 31 

5.6 Säkring utav kvalité i återbrukat material ................................................................. 32 

5.7 Plant klimatkalkyl ....................................................................................................... 34 

5.8 Platsbesök Punkthusen .............................................................................................. 35 

6 Resultat ............................................................................................................................. 38 

6.1 Beräkning av Betong .................................................................................................. 38 

6.2 Återbruk av betong .................................................................................................... 40 

6.3 Hur kan inventeringen av material effektiviseras? ................................................... 40 

7 Analys ............................................................................................................................... 42 

7.1 Hur kan inventering av material effektiviseras ......................................................... 42 

7.2 Beräkning av betong .................................................................................................. 42 

7.3 Återbruk av betong .................................................................................................... 43 

8 Diskussion ......................................................................................................................... 44 

8.1 Resultatdiskussion ..................................................................................................... 44 

8.2 Reflektion (metoddiskussion) .................................................................................... 45 

9 Slutsatser .......................................................................................................................... 47 

9.1 Besvarande av frågeställningar ................................................................................. 47 

9.2 Förslag på fortsatt forskning/arbete ......................................................................... 49 

10 Referenser ........................................................................................................................ 50 

 



  

1 
 

1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Bygg- och fastighetssektorn stod 2019 för 21 % av koldioxidutsläppen i Sverige 

(Boverket, 2021). Majoriteten av dessa utsläpp härstammar från 

cementproduktion och uppvärmning av fastigheter. Cementtillverkningen står 

för ca 4 % av det globala utsläppet av koldioxid (Lundström, 2015). 

Byggbranschens höga klimatavtryck går ej att förneka och är en starkt 

bidragande faktor till den globala uppvärmningen. Klimatkrisen har blivit alltmer 

aktuell under de senaste åren och därmed bör nya metoder formas för att minska 

utsläppen och uppnå Sverige långsiktiga klimatmål att nå nettonoll vid 2045 

gällande utsläpp av växthusgaser.  

 

Sveriges arbete för att förebygga avfall samt att vara resurseffektiva och giftfria 

vid avfallshantering beskrivs i avfalls- och avfallsförebyggande program, som är 

sammansatt av Naturvårdsverket. Där fokus på livsmedel, textil elektronik, plast. 

bygg- och rivning. samt nedskräpning är de mest prioriterade punkterna 

(Naturvårdsverket, 2020).  

 

Bygg och anläggningssektorn använder stora mängder material. Materialet som 

används blir avfall vid slutet av byggnadens livslängd. Sverige har 

återvinningsmål där materialåtervinning och annat materialutnyttjande av 

rivningsavfall ska vara minst 70 procent senast 2020 (Regeringen, 2021). Idag 

når Sverige inte detta mål då återvinningen av byggnader ligger mellan 50–60 %. 

Byggsektorn är den näst största sektorn som genererar avfall i Sverige. Dessa 

utsläpp blir drygt 28 viktprocent av Sveriges totala avfallsmängd respektive 33 

viktprocent av Sveriges farliga avfall (Regeringen, 2021).  

 
Det finns idag en vilja i både Sverige och EU att arbeta för cirkulär ekonomi inom 

byggsektorn. Återvinning och återbruk är en nödvändig process som minskar 
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produktionen av nya varor. Att ständigt utvinna nya resurser från jorden 

exploaterar planetens ändliga resurser. EU har fattat beslut om sex nya direktiv 

som kallas avfallspaketet. Detta sätter krav på de svenska lagar vi har kring 

återvinning och återbruk och kommer att genomföras stegvis fram till 2025. 

Avfallsdirektiven ställer krav på bygg- och rivningsavfall där avfall som genereras 

ska samlas för återanvändning och återvinning och inte längre gå direkt till 

förbränning eller deponi (Regeringen, 2021). 

 

En process som ska följas i alla EU-länder är den så kallade Avfallshierarkin (se 

Figur 1.1). Avfallshierarkin består av fem steg. Dessa är att förebygga, 

förberedelse för återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning och 

bortskaffning. Detta direktiv innebär i första hand att avfallet förebyggs, och för 

det avfall som uppstår skall den som är ansvarig för avfallet följa avfallshierarkin. 

Förebygga i detta syfte innebär att produkter ska utformas för att vara hållbara, 

reparerbara och möjliga att återanvända. Förbereda för återanvändning innebär 

att en produkt eller komponent som blivit avfall ska rengöras, repareras eller 

kontrolleras för att kunna återanvändas. Om materialet ej längre kan återbrukas 

då det ej har tillräcklig god kvalitet så ska materialet återvinnas. Detta innebär 

att materialet ska produceras om till nya produkter. Därefter om återvinning ej 

är möjlig ska materialet utvinnas i form av energi genom förbränning. Slutligen 

så kan materialet deponeras eller att behandla avfall så att det används i 

markbädd (Naturvårdsverket. 2020). 

 

 

Figur 1.1 visar avfallshierarkin 
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1.1.1 Projekt Hugin  

I projektet Hugin ska material inventeras för att därefter kunna återbrukas i 

projektet samt i andra fastigheter som Vasakronan äger. Punkthusen som finns 

till sydväst av figur 1.2 är fokuset för inventering, då dessa är Vasakronans egna 

fastigheter vars innehåll och material ska inventeras. Punkthusen ska 

demonteras och sedan byggas om till bostäder med återbrukade betongelement, 

med en förskola i mittpunkten bland dessa bostäder. Fastigheten nordöst om 

figuren ska eventuellt renoveras om till laboratorium. I denna fastighet har 

byggstyrning gjort flera olika typrum på hur utförandet kan se ut. Det finns en 

del robusta material från Vasakronans fastigheter, som byggstyrning hittills har 

lyckats återanvända. Ett exempel är köksmöblering gjort av trä som de har 

använt som modell i en av Vasakronans fastigheter.  

 

 
Figur 1.2 fågelperspektiv över Hugin 

 

Inom projektet Hugin planeras det att återbruka så mycket material som möjligt. 

Under själva projekteringen förutsätts och modelleras nya produkter. 

Anledningen till det är att det inte är möjligt vid detta skede i projektet att 

bestämma vad det är som kommer återbrukas. Allteftersom återbruket 

identifieras ersätts modellerade produkter med återbrukade som i sin tur blir 

föremål för klimatberäkningar. Dessa återbrukade komponenter eller 
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byggnadsmaterial sätts då till noll gällande CO2e. Vasakronan har valt att sätta 

värdet på noll då det ej finns en standard på hur mycket materialet kommer att 

påverka klimatkalkylen.  

 

Materialen som hittills har gjorts redo för att återbrukas i Hugin projektet är 

bland annat undertak, gipsskivor, armaturer och VVS-komponenter. Dessa delar 

har valts ut i initialt skede då de är relativt enkla att återbruka. Vid återbruk av 

gipsskivor krävs endast kännedom om bredd, höjd och skick. På så sätt kan 

dessa återbrukas efter en enkel bedömning av skick på plats. Därmed utförs 

oftast endast en okulär besiktning vid inventering i dagens läge. Den okulära 

besiktningen innebär att konsulterna bedömer materialens skick okulärt på 

plats, utan andra genomgående provtagningar.  

 

Betongen som finns på Hugin har under perioden som arbetet skrivits skickats 

till laboratorium för test av dess beständighet. De tester som utförs på betongen 

är kloridinträngning, karbonatiseringsdjup strålmätning samt tryckhållfasthet. 

Resultaten från dessa tester påvisar om det går att återbruka betongen i form av 

element, eller i form av ballast.  

 

1.2 Problembeskrivning  

Vasakronan är i projekteringsfasen av ett stort projekt där delar ska rivas för att 

ge plats åt bostadsbebyggelse. Det främsta målet med projektet Hugin är att så 

mycket material som möjligt från fastigheterna ska återbrukas och användas. 

Återbruk är ett relativt nytt begrepp i byggbranschen och inventeringsprocessen 

har inte någon tydlig standard. Cementtillverkning står för en stor del av 

koldioxidutsläppen i byggbranschen, därmed undersöks även möjligheterna 

kring återbruk av betong. 
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheterna med inventering samt 

återbruk av material i Vasakronans projekt Hugin, för att närma sig de globala 

hållbarhetsmålen. Syftet är även att undersöka återbruksmöjligheterna för 

betong i projektet Hugin. Målet är att undersöka vilka möjligheter det finns att 

återbruka betongen i byggnaderna och hur inventeringsprocessen kan 

effektiviseras. 

 

1.4 Frågeställningar 

För att besvara syftet för denna rapport används följande frågeställningar: 

 

- Hur kan inventering och återbruk av material i en nybyggnation 

effektiviseras? 

 

- Hur ser koldioxidbesparingen ut vid återbrukad betong gentemot att 

producera ny betong i projektet Hugin? 

 

- Hur ser återbruksmöjligheterna för håldäck ut gentemot platsgjuten 

betong? 

 

1.5 Avgränsningar  

I detta arbete undersöks möjligheterna med effektivisering av 

inventeringsprocessen, där den data som framställs jämförs och diskuteras. Den 

data som används är baserad på projektet Hugin. Med hjälp av platsbesöket 

testas även processen för att ge en större förståelse vid resultaten av 

effektiviseringen. Då tidsplanen är begränsad med tanke på kursens längd 

kommer vi ta med kvalitén av produkterna i beaktning, men utan beräkningar 

av hållfasthet. Informationen som samlas in via studiebesök och intervjuer av 
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ingenjörerna kommer ej att källgranskas vidare då personerna är 

branschkunniga och experter inom området. Effektivisering utav databaserna 

som tillämpas efter inventeringsprocessen kommer ej tas med i beaktning då 

fokuset i arbetet är själva inventeringsprocessen. Beräkningar för miljövinsten 

av återbrukad betong presenteras, utan vidare beräkningar av återbrukad betong 

i form av ballast.  
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2 Teori  

2.1 Cirkulär ekonomi  

Cirkulär ekonomi är ett relativt nytt begrepp som introducerades 2010 och syftar 

till att främja cirkulära resursflöden. Idag använder vi resurser som förädlas till 

produkter vilka används och sedan slängs. Detta kallas för en linjär ekonomi. 

Tanken med cirkulär ekonomi är att de resurser och material som används ska 

behållas i ekonomin så länge som möjligt, inklusive att minimera det avfall som 

skapas. Detta innebär att material och resurser ska återbrukas och återvinnas 

så långt som möjligt tills att det slutligen går till deponi. Den cirkulära ekonomin 

bidrar till en minskad klimatpåverkan och en minskning i användningen av 

jordens resurser (WSP, 2019). 

 
För att gå ifrån den linjära ekonomin och till en cirkulär ekonomi krävs det att 

allt fler aktörer inom byggbranschen ändrar sitt tankesätt kring materialval 

(Johansson, 2018). Redan investerade material får nytt värde genom att 

återbrukas in i projekt. Återbruksmål bör definieras tidigt i projektet för att 

minimera risken av suboptimering. Främsta fokuset som har lagts i branschen 

hittills är återvinning. För att kunna uppfylla hållbarhetsmålen som formulerats 

krävs fler åtgärder såsom att exempelvis att återbruka byggnadsmaterial. På så 

sätt utnyttjas den cirkulärt ekonomiska teorin fullt ut i byggbranschen.  

 

Byggbranschen har pekats ut som ett av fem prioriterade områden när EU 

föreslog lagstiftsändringar för cirkulär ekonomi 2015 (Johansson, 2018). Initialt 

bör tillverkning av material minska. Återbruk är den främsta metoden som 

möjliggör detta och tar vara på redan gjorda investeringar. 

2.2 Koldioxidekvivalent 

Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mått på hur mycket växthusgaser som släpps 

ut, som bidrar till växthuseffekten. Denna enhet används för att kunna jämföra 

växthusgaser gentemot varandra och för att ha en gemensam enhet för utsläppen 
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av växthusgaser (Naturvårdsverket u.å.). Gaserna har olika 

uppvärmningspotentialer: Global warming potential (GWP). GWP innebär att de 

har olika potentialer att bidra till den globala uppvärmningen. Som exempel är 1 

ton metangas 25 koldioxidekvivalenter.  

 

2.3 LCA 

Life cycle assessment (LCA) är en metod som används för att få en 

miljösystemsanalys för en viss produkt eller tjänst. Den ger en helhetsbild för 

vilken miljö- och klimatpåverkan produkten ger. En LCA för en byggnad sträcker 

sig över byggnadens livslängd och ges enligt beteckningarna A-D enligt 

standarden EN-15978 (Hunt, 2020). 

 

En byggnads livscykel består av bygg (A), användning (B), slutskede (C) samt 

fördelar och belastningar (D). A1-A5 delas upp i två kategorier där A1-A3 är 

produktionsskede för materialen. Här presenteras miljöbelastningen i form av 

utvinning av råmaterial, transport till distributör, bearbetning av råvaran samt 

tillverkningen. A4-A5 beskriver byggproduktionen. Där omfattas transport till 

projekt samt slutföring av byggnationen. B1-B7 är användningsskedet det vill 

säga användning, underhåll, reparationer samt drift av byggnationer. C1-C7 är 

slutskedet vilket omfattar avfallshantering, bortforslande av avfallsprodukter och 

material. Utifrån dessa livsskeden bestäms miljöpåverkan av byggnaden (Hunt, 

2020). Punkt D beskriver i en LCA energi från återvinning och avfall, detta kan 

ge stora effekter beroende på materialets egenskaper (Seleborg, 2019). 

 

2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Tidigare examensarbeten 

 
Återbruk och återvinning av betongstommar hos byggnader 

(Lagerlund, 2021) 
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Idag ser man en positivt växande trend gällande återbruk och återvinning av 

byggnadsmaterial (Lagerlund, 2021). Den välkända energiboven inom 

byggindustrin är tillverkningen av cement. Denna intervjustudie gjordes med 

syftet att få ett perspektiv på materialtillverkare och byggentreprenörers åsikter 

gällande återbruk av betongstommar. Dessa baserades främst på aktörernas 

åsikter om återbruk samt vilka möjligheter och utmaningar de finner med att 

utnyttja återbrukade betongstommar.  

 

De främsta utmaningarna som växte fram var bristen på erfarenhet och kunskap 

av att återbruka byggnadsmaterial (Lagerlund, 2021). De intervjuade sade även 

att verktyg behöver utformas för att kunna göra specifika tester på återbrukat 

material, och på så sätt kunna beräkna till exempel hållfasthet. Det framkom 

även av denna intervjustudie att aktörerna visar ett stort intresse för att 

återbruka betongstommar, främst på grund av de enorma koldioxidutsläppen vid 

tillverkningen av ny cement. En av de viktigaste möjligheterna som lyftes fram av 

arbetet var att eventuellt kunna växla byggnadsmaterial bland olika aktörer. 

Detta möjliggör en lättare övergång till att lättare kunna återbruka material, då 

aktörerna kan sälja material som istället hade åkt till deponi.  

 

Möjligheter och utmaningar kring återbruk i nyproduktion av byggnader 

(Dahl, Gunarsson, 2021) 

 

Detta examensarbete gjordes med NCC i Uppsala för att undersöka möjligheterna 

för utveckling av återbruk. Syftet var även att utforska insikterna kring NCC’s 

nuvarande återbruksarbete (Dahl, Gunarsson, 2021). Tre platschefer från NCC 

intervjuades för att få en syn på deras metoder för återbruk och eventuellt andra 

lösningar som kan tillämpas. Därefter intervjuades även två separata aktörer för 

att få en bild av deras företagsidéer kring återbruk.  
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Platscheferna nämnde att återbruksprocessen behöver effektiviseras då det är 

brist på metoder och saknas strukturer för själva processen. De nämnde även 

att brist på resurser gör återbruksprocessen omöjlig i en större omfattning. 

Åtgärderna som rekommenderades till NCC var att det krävdes effektivisering av 

metoder och en mer omfattande struktur kring återbrukskanaler.  
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3 Metod 

Metoden består av undersökningar på plats och konsultering av ingenjörer 

involverade i arbetet. På plats i Huginprojektet utfördes en genomgång av 

tekniker för inventering samt en grundläggande undersökning av databaserna. 

En fältstudie utförs för att få en visuell bild av hur processen går till. Intervjuer 

utfördes för att få en helhetsbild av hur olika företag ställer sig till återbruk i 

dagens läge. Genom dessa intervjuer inhämtads information om hur dessa 

företag utnyttjar återbruk idag och hur dess inventeringsprocess har utformats 

hittills. Underlag till litteraturstudien och teorin samlades in genom 

vetenskapliga rapporter och böcker.  

 

3.1 Litteraturstudie   

Arbetet inleds med en litteraturstudie för att få en djupare förståelse av ämnet 

inventering och återbruk. För att hitta relevant information har en lista av 

ämnesord genererats som initialt steg. Utifrån dessa ämnesord söks relevant 

information. Söktjänster utnyttjades för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar 

såsom universitetsbibliotekets söktjänst, DIVA-portal samt SCOPUS. Arbetet 

refererar även till Boverkets byggregler samt information från andra offentliga 

källor som regeringens hemsida, statliga verk samt EU:s hemsida. Sökord som 

bland annat har använts är Återbruk, Inventering, Material, LCA, Cirkulär 

Ekonomi, Koldioxidekvivalent. Dessa ord har oftast använts i kombination med 

varandra för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar om ämnet.  

 

3.2 Intervjustudie   

I Studien genomfördes sex intervjuer av olika aktörer i byggbranschen. 

Respondenterna presenteras med deras arbetstitel och refereras i texten med 

dess titel för att bevara anonymitet. De intervjuade har rekommenderats av 

handledare, då de är relevanta till studien. Dessa har en bakgrund inom 
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inventering och återbruk. Frågorna som ställs till de intervjuade har fokuserat 

på tre olika delar för att få en heltäckande förståelse för deras erfarenhet och 

deras personliga reflektioner angående ämnet. Den inledande delen handlar 

främst om inventering och återbruk inom dess verksamhet, den andra delen är 

inventering och återbruk inom arbetsrollen. Slutligen tillfrågades 

intervjupersoner om deras allmänna reflektioner om inventering och återbruk. 

Frågorna skickades till de intervjuade i förväg, så att de hade möjligheten att 

förbereda sig och reflektera över frågorna innan intervjun.  

 

Metoden som används för intervjuerna är en semistrukturerad intervju, detta 

innebär att frågorna som ställs är förutbestämda till alla kandidater. Denna 

metod valdes då följdfrågor kan ställas till kandidaten utifrån informationen som 

ges under intervjun (Säfsten & Gustavsson, 2019). Respondenterna blev även 

tillfrågade innan intervjun angående godkännande utav inspelning. Detta 

förenklar vid återgivning utav intervjuerna och minskar också risken för 

missuppfattningar.  

 

3.2.1 Urval av intervjuer 

Antalet personer som behöver intervjuas i en kvalitativ studie beror på syftet av 

studien. En studie visar på att fem till tio intervjuer oftast är tillräckligt för att 

kunna utforma en kvalitativ studie (Hedin, 2011). Vi har valt att intervjua sex 

personer för att få en ökad förståelse för frågeställningarna (Hedin, 2011). De 

personer som tillfrågades att medverka i en intervju valdes i samråd med 

handledare på Vasakronan och Byggstyrning. Valet baserades även på flera 

inriktningar inom byggteknik i förhållande till inventering där de intervjuade 

arbetar som VVS-ingenjörer, betongspecialister, leverantörer, samt projektledare 

inom miljö och hållbarhet. Nedan listas de personer som har intervjuats. 
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Ljusrådgivare leverantör (1) 

Intervju 7/4/22 kl. 13:00 via ZOOM 

Arbetar som ljusrådgivare på Fagerhult. Ljusrådgivaren har varit delaktig i 

projektet Hugin genom att leverera LED komponenter för att återbruka 

armaturer.  

 

Projektledare (2) 

Intervju 11/4/22 kl. 14:00 via ZOOM 

Projektledare inom miljö och hållbarhet på Vasakronan. Arbetar med att stötta 

projektet genom strategiskt miljötänk.  

 

Uppdragsledare (3) 

Intervju 14/4/22 kl. 14:00 via ZOOM  

Uppdragsledare/konsult på projektet Hugin. Uppdragsledaren har inventerat 

och plockat ner VVS-komponenter för återbruk på Hugin.  

 

Kontorschef (4) 

Intervju 14/4/22 kl. 16:30 via ZOOM 

Kontorschefen och hans team har utfört inventering på VVS-komponenterna på 

projektet Hugin. 

 

Projektchef (5) 

Intervju 27/4/22 kl. 11:00 via ZOOM 

Projektchefen på Vasakronan och har varit projektchef på två återbruksprojekt i 

Göteborg. 

 

Divisionschef (6) 

Intervju 02/05/22 kl. 13:00 via ZOOM 

Divisionschef för den största producenten av prefabricerade stommar av betong 

och stålelement i Sverige. Företaget samarbetar med Vasakronan och har 

återbrukat håldäcksbjälklag genom att bryta ut dessa element.  
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3.3 Platsbesök  

Platsbesöket skedde på punkthusen då de andra delarna av projektet redan hade 

inventerats. Platsbesöket organiserades av Kontorschef (4) som är VVS-projektör. 

På kontoret skrevs det ut Excel-listor med olika typer av komponenter som finns 

i projektet. Platsbesöket började på högsta våningen och fortskred sedan i resten 

av rummen på punkthuset. Kontorschef (4) visade hur de tänker och agerar 

under inventeringsprocessen.  

 

Excel-listan bestod av typ, dimension, längd, antal samt kommentarer där 

personen kan beskriva produkten om den är avvikande. Listan kan fyllas på med 

nya komponenter som ej kändes till i förväg. När allt var inventerat märks 

komponenterna upp som går att återbruka med hjälp av Build-ID. 

3.4 Validitet och reliabilitet  

Intervjuerna dokumenterades genom att de spelades in via Zooms 

inspelningsverktyg, på så sätt var det möjligt att gå igenom intervjuerna fler 

gånger för att undvika missuppfattningar. Under intervjuerna krävdes även 

omformuleringar av de intervjuade ifall det var något som inte förstods, för att 

säkerställa information och än igen undvika missuppfattningar. Under 

intervjuerna ställde den ena av oss frågorna och höll i dialogen, medan den andra 

lyssnade och antecknade noggrant samt kompletterade ibland vid specifika 

uppföljningsfrågor. Valideten stärks genom att konsekvent ställa likadana frågor 

mellan de intervjuade. Uppföljningsfrågor ställdes för att kunna jämföra tidigare 

intervjuades svar.  

 

Den kvalitativa datan som presenteras i arbetet är beräknade med Hugin-

projektet i fokus. Därmed är informationen främst riktad mot projektets 

förutsättningar och mål. Reliabiliteten kan påverkas ifall andra 

transportsträckor används utöver de antaganden som gjorts, eller ifall 

klimatkalkylen från PLANT ändras under tidens gång.  
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3.5 Etiska ställningstaganden 

Anonymiteten har säkerställts av de intervjuade genom att döpa om samtliga till 

deras yrkesroll. Detta nämndes dock inte under intervjuerna för att höja 

reliabiliteten av informationen som presenterades. Objektivitet i arbetet har 

bearbetats genom att ha en så neutral position och inställning till återbruk av 

byggnadsmaterial som möjligt. Därmed har både utmaningar och möjligheter av 

återbruk givits lika stor betydelse under arbetet. Det som poängterades vara av 

vikt var deras personliga åsikt om återbruk i dagsläget samt deras verksamhets 

åsikt. Samtliga intervjuande gav samtycke om sitt medverkade i examensarbetet 

i skriftlig form via mejl innan intervjutillfällena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

16 
 

4 Litteraturstudie 

4.1 Inledande del till betong 

Betong är ett naturligt byggmaterial som har många goda egenskaper. 

Beståndsdelarna i betong är bland annat berg, grus, vatten och bindemedel. 

Bindemedlet kallas för cement och är tillverkat av kalksten. Betong har en lång 

livslängd och kräver inget större underhåll utan att funktionen förändras. Dess 

energieffektivitet är hög och kostar inte särskilt mycket att underhålla. Betong är 

även beständigt mot fukt, brand och mögel. Miljöboven för framställandet av 

betong är tillverkningen av cement. Denna process står för ca 4 % av Sveriges 

totala koldioxidutsläpp (Fossilfrittsverige, 2021). Betong tar upp en del av den 

utsläppta koldioxiden under sin livslängd. Detta sker i en kemisk process som 

kallas karbonatisering.   

 

En annan faktor av betongens tillverkningsprocess som skapar problem är 

användandet av naturgrus som fyllnadsmaterial (Lagerlund, 2021). Denna typ 

av ballast är naturliga jordarter såsom grus, sand och sten. Naturgrus är en 

begränsad resurs, och därför är användningen av detta som ballast 

problematiskt. Användandet av naturgrus har som krav i Sverige minskat sedan 

2010. 2010 fick endast 12 miljoner ton användas per år, år 2020 har detta 

reglerats till ca 1–3 miljoner ton per år (Suup & Wallin, 2005). 

 

4.2 Miljöarbete med betong idag  

En term som ofta används idag är grön betong, denna benämning innebär att 

betongen som tillverkas till viss del är klimatförbättrad samtidigt som den 

uppfyller marknadens krav på hållbar betong. Grön betong är oftast tillverkad av 

flygaska som är en restprodukt från produktion vid kraftvärmeverk och/ eller 

värmeverk. Flygaskan har formen av små sfäriska partiklar som har samma 

storlek som portlandcement. En nackdel med flygaska är att den behöver 
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kalciumhydroxid för att reagera, detta leder till en långsammare 

härdningsprocess och en långsammare hållfasthetsutveckling (Zakhoy, 2016). 

4.3 Återbruka betong i form av kross 

I ett betongrecept är det inte endast andelen bindemedel som är av hög betydelse, 

utan även kvalitet och mängden utav ballast. Då det är vanligast med naturgrus 

som ballast är det av vikt att hitta en ny alternativkälla. Att återbruka betong för 

att sedan använda detta som ballast i ny betong är något som har blivit mer 

aktuellt på senaste. Flertalet faktorer behöver tas i åtanke för denna metod. 

Några av dessa är hållfastheten, renhet från miljöskadliga ämnen, hur 

betongreceptet bör modifieras och vilken andel utav den krossade betongen som 

går att återbruka. Mycket av detta beror på kvalitén på den krossade betongen 

(Sunnemark & Tinnerstedt, 2020). 

 

Betongen delas in i olika klasser från 1–4, där klass 1 påvisar att betongen är av 

bästa kvalité. Återbrukad betong i klass 1 är den enda med tillräckligt goda 

förutsättningar för att återbrukas som ballast (Sunnemark & Tinnerstedt, 2020). 

Klass 1 har en renhet på 100%, det vill säga helt fri från miljöskadliga partiklar. 

Dessa betongdelar brukar oftast bestå av beständiga konstruktioner såsom 

stödmurar och bjälklag. Betongen får ej innehålla miljöskadliga ämnen såsom 

kvicksilver och asbest. Underentreprenörer som är specialiserade inom att 

krossa betong hyrs in under processen. Innehåller betongen armering separeras 

dessa från betongen med hjälp av gripklor och magneter. Är det helt ren betong 

utan armering så bryts dessa antingen ner av underentreprenörerna på plats, 

om möjligheten finns, annars bryter de ner betongblocken i mindre delar så att 

de är lättare att transportera. Det finns stora möjligheter att återbruka gammal 

betong som ballast, däremot måste olika kontroller ske för att färdigställa 

kvalitén och renheten.  
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4.4 Exponeringsklasser 

Exponeringsklasser klassificerar omgivningens förutsättningar för 

betongkonstruktionen, det vill säga hur omgivningen påverkar betongens 

beständighet. Det finns 18 exponeringsklasser som är grupperade efter 

angreppstyp och underklasser. Utöver klassen X0 som ej har någon risk för 

korrosion eller angrepp så finns det 5 andra klasser. Dessa angreppsklasser är 

XC (korrasion orsakad av karbonatisering), XD (korrosion orsakad av andra 

klorider än havsvatten), XS (korrosion orsakad av klorider från havsvatten), XF 

(angrepp av frysning/upptining med eller utan klorider), XA (kemiskt angrepp). 

Exponering- klasserna bestäms av mängden bindemedel samt högsta 

vattencementtal, där lägsta andelen bindemedel samt högsta vattencementtal 

bestämmer ordningen. (Bilaga 4) (Staffansson, 2019). 

 

Återvunnen rivningsballast i betong regleras av standarden SS 137003. Denna 

standard är en tolkning på betongstandarden SS-EN206. Standarden gäller 

prefabricerad betong och platsgjuten betong. SS-EN 13369 är en annan standard 

som reglerar mängden återvunnen ballast baserat på kännedomen på den 

krossade betongen. De flesta rivningsobjekt idag har åldern 50–100 år och därav 

saknas ofta dokumentation, samt att rivningsbolag ofta ej nämner var det 

ursprungliga rivningsprojektet var baserat (Johansson, et al., 2017). 

 

Tabell 4.1 visar klassificeringen enligt analysmetoden SS-EN 933–11. Bygg och 

rivningsavfallet sorteras efter dessa kategorier. 

 

Tabell 4.1: Klassificering enligt analysmetoden SS-EN 933–11 

Kod  Komponenttyp Enhet 

Rc Betong, betongprodukter, markbruk, betongblock Vikt-% 

Ru Obunden ballast, natursten, hydrauliskt bunden ballast Vikt-% 

Rb Murverkselement/ produkter av lera (tegel och kakel) Vikt-% 
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Murstenar av kalksandsten, icke-flytande lättbetong 

Ra Bitumösa material  Vikt-% 

Rg Glas Vikt-% 

FL Partiklar som flyter i vatten Vikt-% 

X övrigt Vikt-% 

 

Utifrån de olika mängderna material sorterar SS-EN 206 återvunnen 

rivningsbetong enligt dessa två klasser:  

 

Typ A: ≥ 90 % betong (Rc); ≥ 95 % betong och sten (Rc+Ru); ≤10 % murverk (Rb); 

≤ 1 % bituminösa material (Ra), ≤ 2 cm3/kg flytande material (FL), ≤ 2 % glas och 

annat (Rg+X). Yttorr korndensitet ≥ 2100 kg/m3 (Johansson, et al., 2017). 

 

Typ B: ≥ 50 % betong (Rc); ≥ 70 % betong och sten (Rc+Ru); ≤30 % murverk (Rb); 

≤ 5 % bituminösa material (Ra), ≤ 2 cm3/kg flytande material (FL), ≤ 2 % glas och 

annat (Rg+X). Flisighetsindex ≤ FI50, Inverkan på initial bindetid: ≤ A40, samt 

Yttorr korndensitet ≥ 1700 kg/m3 (Johansson, et al., 2017). 

 

Tabell 4.2 visar mängd återbrukad ballast som får användas. 

Tabell 4.2: tillåten mängd material i betong enligt SS-EN 206 

 Exponeringsklass    

Grov 

Återvunnen 

ballast 

X0 XC1, CX2 XC3, XC4, 

XF1, XA1, 

XD1, XS1  

Resterande 

klasser 

Typ A 50 % 30 % 30 % 0 % 

Typ B 50 % 20 % 0 % 0 % 

 

Tabellen ovan påvisar att ballast av återvunnen betong kan användas i samtliga 

exponeringsklasser. Den ursprungliga betongen sätts samman med utbytesandel 
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på högst 30 %. För betongtyp B bör ej återvunnen betong användas i 

tryckhållfasthetsklass > C30/37 (SS-EN 206:2013+A2:2021, 2021). 

 

Enligt SS-EN 206 så får upp till 50 % av den grova ballasten bestå av återbrukat 

betong med exponeringsklassen X0. En viktig detalj är att den grova ballasten 

inte är den totala ballastmängden i blandningen utan utgör bara 50 %. Detta 

innebär att vid exponeringsklassen X0 är det endast 25 % av den totala ballasten 

som är återbrukad. För typ A får upp till 30 % av den återvunna betongen 

användas vid klass XC1, XC2.  För typ B så gäller det att den bara används i de 

exponeringsklasser som är mer utsatta (XC1, XC2) och då upp till 20 % 

(Johansson, et al., 2017).  

4.5 Krom VI 

Krom VI förekommer ofta i betong och är hälsofarligt för arbetskraften vid 

produktionen av betongen, det kan leda till bland annat allergiska problem och 

skador på huden. Sedan 1980-talet har det i Sverige ställts krav på att halten 

vattenlöslig krom VI ej får överstiga 2ppm. När det kommer till 

betongkonstruktioner kan krom VI urlakas från betongytan på grund av väder 

eller havsvatten vilket kan påverka omgivningen. Dock ligger värdet på Krom VI 

vid betongytan väldigt lågt, under de nivåer som skulle kunna ha en negativ 

påverkan på den omgivande miljön. När materialet krossas och får en större 

exponeringsyta än vid den ursprungliga konstruktionen så ökar mängden krom 

VI som löses ut och ger ett mer negativt värde för den omgivande miljön. Därav 

måste betongen som återbrukas placeras så att den ej påverkar omgivningen 

negativt (Helsing, 2019).  

 

4.6 Typer av betongmoduler 

4.6.1 Platsgjuten betong 

Platsgjuten betong är en av de vanligaste metoderna för byggnation i Sverige just 

nu. En faktor att ha i åtanke gällande platsgjuten betong är att installationer kan 
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gjutas in i bjälklaget. Detta kan leda till att byggnaden totalt kan få en till våning 

då inget undertak behöver monteras för installationerna. Stommen blir även 

energieffektiv då det är en helgjuten stomme utan fogar/skarvar, vilket leder till 

en mer lufttät byggnad (Svensk betong).  Relativt till prefabricerad betong så är 

platsgjuten betong en mer beprövad metod som oftast fungerar bäst när det är 

små element som ska gjutas (Osbäck, 2021).  

 

Det finns en del aspekter som behöver tas i åtanke vid byggnation av platsgjuten 

betong relativt till prefabricerad betong (Osbäck, 2021). Platsgjuten betong 

kräver noggrann planering och tar oftast längre tid under byggprocessen. Prefab 

tar längre tid under projekteringsskedet men går snabbare i produktionsfasen. 

Vilket är en positiv aspekt då entreprenörer oftast har hög tidspress under denna 

fas.  

 

4.6.2 Håldäcksbjälklag 

Håldäcksbjälklag (HDF) är en form av prefabricerad betong. Håldäcksbjälklag är 

en produkt som är utvecklad för att effektivisera de traditionella bjälklagen. 

Fördelen med HDF är kanalerna som går igenom elementet. Dessa kanaler leder 

till en lägre egentyngd utan att påverka bärförmågan. Dessa kanaler utnyttjas 

även för installationer för exempelvis el och ventilation. HDF kan även tillverkas 

för stora spännvidder, upp emot 18 meter och är därav praktiska för kontor, 

skolor och andra anläggningar med öppna ytor (Brander, 2003). 

 

Problemet som kan uppstå med HDF är fuktskador. Vid transport av dessa 

element så kan de bli vattenfyllda. Vid leverans måste det vattnet dräneras, vilket 

sker via dräneringshål inbyggda i konstruktionen. Ett problem som kan uppstå 

vid vinterhalvåret att vattnet fryser under transport och dräneringshålen 

uppfyller då ej sin funktion. Isen som bildas kan även leda till att betongen 

spricker. När konstruktionen är tät och det börjar borras för olika typer av 

installationer så kan det tinade vattnet börja läcka (Brander, 2003).  
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För demontering av HDF bjälklag måste alla installationer och innerväggar rivas 

och spacklingen på ovansidan av bjälklaget måste bilas bort. Håldäckets 

bärförmåga måste även testas för framtida egentyngder och nyttiga laster. Om 

sprickor upptäcks vid okulär besiktning rekommenderas kassering av bjälklaget. 

Nya dräneringshål måste borras ca 1,2 m från varje plattände i varje hålkanal. 

Bjälklaget sågas vid fogar och måste göras parallellt med håldäcket. Vid återbruk 

av HDF måste den nya stommen anpassas efter måtten av den gamla 

konstruktionen. HDF bjälklaget kommer ha en rak ände vid återbruk till skillnad 

från nya HDF som har en K-ände (Gabrielsson & Brander, 2021). 

 

4.7 Betong i vägar 

Att utnyttja betong i bärande konstruktioner medför en del tekniska krav som 

behöver uppnås. Vid användning av betong i vägar ställs det dock lägre krav på 

betongen som får användas. Därmed används återbrukad betong till 

vägbeläggningar i viss mån genom att utnyttja krossad betong som 

fyllnadsmassor. Den mest förekommande utgången är dock att betongen åker till 

deponi (Lagerlund, 2021).  

 

Betongen som är aktuell för krossning är betong som uppkommer som 

restmaterial vid produktion av betong och betongvaror eller rivning av 

betongkonstruktioner. Vid båda fallen kan materialet siktas till rätt kornstorlek. 

Rivningsbetong med hög renlighet och tryckhållfasthet kan i vissa fall prestera 

bättre än krossat berg. Det är viktigt vid kvalitetssäkring av rivningsbetong att 

tester utförs så att inga miljöbelastande ämnen som asbest och kvicksilver finns 

i materialet. För restbetong som är tillverkad med ballast av berg behöver ingen 

särskild miljökarakterisering göras (Trafikverket , 2007). 

 

Ren krossad betong kan användas i vägkonstruktioner som skyddslager och 

förstärkningslager. Eftersom betong binder upp koldioxid är det högt aktuellt att 
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använda det i tung trafik då koldioxidutsläppen som sker där kan tas upp av 

betongen (Trafikverket , 2007). 

4.8 Armering 

Betong har en bra tryckhållfasthet, däremot är den betydligt svagare när det 

kommer till draghållfasthet. Draghållfastheten är ca 1/10 av tryckhållfastheten 

(Svensk betong). Detta går att lösa genom att utnyttja armering i betongen. 

Armering är oftast stänger av kolstål som sätts ut genom betongen för att 

förstärka den. Dessa utnyttjas i alla lastbärande konstruktioner. Betong som ej 

är armerad används främst i marksten och vägbeläggningar  (Edås & Magnenat, 

2020). 

4.9 Tester av betong 

4.9.1 Röntgenkristallografi 

Röntgenkristallografi (XRD) är en teknik som kan användas för att ta reda på den 

kristallografiska strukturen i betong. Genom denna metod kan man ta reda på 

vilka sorts material som finns i betong samt andelen av materialen (Alamgir, 

2022). En liten bit av betongen testas i en så kallad XRD-maskin, som skickar 

ut röntgenstrålar. Resultatet av detta test genererar en graf som utläses genom 

dess toppar.   

4.9.2 Bestämning av karbonatiseringsdjup 

För att utföra ett test för att undersöka karbonatiseringsdjupet av betong behöver 

en bit sågas bort från betongbjälklaget. Testet utförs på flera punkter av den 

utsågade delen. Karbonatiseringsdjupet bestäms genom att använda sig av 

fenolftalein. Detta ämne sprejas på olika delar och därefter tas ett medelvärde för 

vidare analys. Sedan används termogravimetrisk analys för att räkna fram 

upptaget av koldioxid. Termogravimetrisk analys mäter viktavgången i materialet 

under en ökad temperatur. Av viktavgången som sker bestäms hur mycket 

karbonat som avgick, vilket i sin tur bestämmer mängden koldioxid (Andersson, 

2016). 
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4.9.3 Provning av hållfasthet i betong 

Vid test av torkad betongs hållfasthet används en tryckpress. En betongkub 

centreras på plattformen, betongkuben ska ha måttet 150x150x150 mm enligt 

SS-EN 12390-1 (Hedenstedt & Ryberg, 2012). Denna betong belastas tills den 

når brott i tryckpressen. Betongen ska under denna process rengöras från 

sandkorn och annat som kan komma i vägen mellan betongen och 

tryckplattorna. Tryckpressen som används vid denna mätning ska uppfylla 

kraven i SS-EN 12390-4. 

 

4.10   Databaser för inventering 

4.10.1 CC-build 

CC-Build är en populär databas som används för att inventera material i 

byggnadsprojekt. Databasen drivs av svenska miljöinstitutet IVL och utvecklas i 

samverkan mellan parter i innovationsprojekt. CC-Build har en produktbank 

som är kärnan i den digitala plattformen. Produktbanken uppdateras av 

projekten som samverkar med plattformen, där projekten lägger in de material 

som kan återbrukas i programmet. Målet med CC-Build är att erbjuda en 

plattform som är enkel och stöttar cirkulär produkt- och materialhantering vid 

byggande, rivning och förvaltning (CC-Build, 2019). 

 

CC-Build erbjuder även instruktioner gällande demontering- och hantering av 

material. Demonteringen ska dokumenteras samt den demonterade 

komponenten ska vara i lika komplett skick som innan den demonterades. Varje 

avvikelse från instruktionerna genererar ett sämre återbruksvärde vilket i sämsta 

fall kan leda till att produkten inte längre är brukbar  (CC-Build, u.d.). 

 

4.10.2 BuildID 

BuildID använder sig av RFID-teknik för att märka upp material i både 

ombyggnationer och i nyproduktion. Märkningen visar om materialet flyttas eller 

används på andra platser. Allt uppmärkt material som registreras i 
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materialdatabasen hamnar i ett molnlager som nås via Microsoft vilket leder till 

att all information som taggas är lättåtkomlig. BuildID gör det enkelt för företag 

att ha en kontroll över materialanvändningen och ger möjligheter till att 

återbruka material (BuildID, u.d.).  
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5 Empiri 

Informationen i detta avsnitt är en sammanställning av intervjuerna, 

platsbesöket samt från Vasakronan.  

5.1 Inventering idag i byggbranschen 

Inventeringen sker löpande inom olika verksamheter med återbruksmål. Enligt 

Projektchefen (5) utnyttjas olika databaser för att digitalisera 

inventeringsprocessen och tillämpa dessa i branschen, i vissa fall utnyttjas 

Excel-dokument för processen. Enligt Kontorschefen (4) är 

inventeringsprocessen på ett sätt individuell, då den baseras på kompetensen 

och expertisen av individen som utövar den. Därför kan en verksamhets 

tillvägagångssätt och metoder se olika ut gentemot en annan verksamhet. 

Därmed är tillvägagångssättet hittills oftast att verksamheten lägger mål och 

fokus kring vad som bör inventeras. Därefter hyrs konsulter in med specifik 

kompetens och expertis inom området, som lätt kan urskilja vad som är 

återbrukbart eller ej.  

 

Enligt Kontorschefen (4) är detta tillvägagångssätt vanligast idag då det ej 

existerar någon sorts utbildning eller expertis inom just materialinventering. 

Detta är något som förväntas ändras längre fram. I dagsläget behöver dock 

verksamheter som fokuserar på återbruk hyra in konsulter som har kompetens 

inom ett utvalt byggnadsmaterial, som exempelvis VVS-komponenter. De 

konsulter som utför inventeringsprocessen undersöker de handlingar som 

existerar för det specifika projektet och utför ett platsbesök där inventeringen 

ska ske. På platsen ”taggas” de material och komponenter som har en potential 

till att återbrukas. Taggningen är i form av exempelvis en QR-kod som sedan kan 

föras in i en databas som CC-Build eller föras in i en BIM modell om materialet 

eller komponenten används i projektet.  
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5.2 Miljöcertifikat  

LEED är ett miljöcertifikat för byggnader. Miljöcertifikatet är utvecklat av Green 

Buildning Council och lanserades 1998 och är ett globalt certifieringssystem. 

Syftet med LEED är att genomföra och mäta miljövänlig design, konstruktion, 

drift och underhåll. LEEDs fokus är att minska klimatförändringen och därav är 

det den främsta punkten vid certifieringen av byggnader. (SGBC, u.d.) 

 

Vasakronan använder sig av LEED som miljöcertifikat. Målet för Vasakronan är 

att alla deras fastigheter ska vara miljöcertifierade. Fastigheterna bedöms inom 

sex huvudkategorier. Dessa är energi, hållbar lokalisering, inomhusmiljö, effektiv 

vattenanvändning samt material och resurser. År 2021 var 94% av alla 

fastigheter miljöcertifierade och 82% fick betyget LEED Guld eller högre.  

 

LEED systemet ger poäng baserat på de tidigare nämnda kategorierna. De 

punkter som är aktuella för detta arbete är de som behandlar ämnet återbruk 

och återvinning. Punkten gällande byggnadens livscykelpåverkan (Building Life- 

Cycle Impact Reduction) ger poäng beroende på hur mycket av byggnaden som 

återbrukas (USGBC, u.d.).  

 

Arbetet med klimatfrågan har varit en prioritet för Vasakronan och sedan 2006 

har de arbetat med klimatredovisningar. Sedan dess har de direkta utsläppen 

minskats med 90%. Enligt Projektledaren (2) är Vasakronans mål att alla 

fastigheter ska vara självförsörjande. Avfallet som framställs ska kunna 

återbrukas och allt byggmaterial skall komma från förnybara resurser.  

 

5.3 Svårigheter med inventering i dagsläget 

Inventering och återbruk av byggmaterial är ett relativt nytt koncept. Därmed är 

det enligt samtliga intervjuade långt ifrån att vara tillräckligt välutvecklat för 

enkel tillämpning i projekt. Ljusrådgivare Leverantör (1) anser att det saknas 
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aktörer från olika områden i byggbranschen som kan bidra till en mer cirkulär 

ekonomi. Aktörer som bland annat behöver bli mer involverade i processen är 

leverantörer som är villiga att ta emot sina en gång levererade varor för att 

restaurera dessa och återanvända dem. Det saknas även entreprenörer som har 

kompetensen att montera och demontera återbrukade varor. Efter själva 

inventeringsprocessen behöver materialen lagras i en databas så att de blir 

lättåtkomliga. Projektledaren (2) och Projektchefen (5) anser att en del kan 

uppleva att det tar för lång tid att inventera vid användning av databaserna, då 

det är mycket information som behöver fyllas i för varje material. Databaserna 

som främst utnyttjas i dagsläget är programmen CC-build och BuildID som ger 

användaren möjligheten att lagra inventerade material i en databas samt 

använda dessa för fysisk taggning på materialen.  

 

Enligt samtliga intervjuade är majoriteten av företagen avskräckta från att 

inventera för att det till viss del försvårar projektet. Respondenterna påpekar att 

det i dagsläget tar längre tid att göra, kostar ungefär lika mycket som 

nyproduktion och kompetensen är låg. Det finns även ingen tydlig standard att 

förhålla sig till. Med låg konkurrens följer även högre priser, vilket ej kan regleras 

av en tydlig marknad. Uppdragsledare (3) anser att återbruk av material försvårar 

projekt, då den tekniska livslängden kan vara okänd och svår att anpassa i 

nyproduktion. Därmed brukar det oftast bli lättare för företagen att utnyttja 

jungfruligt material som de alltid har gjort. Återbruk kan i dagens läge främst 

utlova bra marknadsföring för företagen. Resten av de gynnsamma fördelarna 

beror främst på de utomstående faktorerna.  

 

Ytterligare en faktor som är problematisk gällande inventeringen är logistiken. 

Det är relativt enkelt att plocka ner komponenter med tanke för återbruk. 

Uppdragsledare (3) anser dock att om inget större intresse finns för att använda 

produkter kan det leda till att produkterna endast tar plats. Detta kostar då 

företagen både för nedmontering och själva förvaringen av materialet. I projektet 

Hugin lagras alla komponenter som plockas ner i lådor och samlas på ett 
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våningsplan. Dessa komponenter är taggade och läggs i förvaringslådor som i sin 

tur taggas. Detta är en nödlösning som gjordes i projektet då det ej finns något 

logistikcenter där föremål kan förvaras.  

 

Enligt Divisionschefen (6) uppstår det problem med inventeringen när gamla 

byggnader ej har relationshandlingar. Detta leder till en viss osäkerhet gällande 

materialets hållfasthet och klassning. Då behöver delar av konstruktionen sågas 

bort för att testas, exempelvis armeringen. Något som skulle underlätta 

processen är någon typ av bank där relationshandlingar lagras. 

 

5.4 Möjligheter med inventering och återbruk 

Samtliga respondenter anser att inventering och återbruk av gammalt 

byggnadsmaterial förmodligen kommer utgöra en hörnsten i byggbranschen. 

Genom att få denna omställning i branschen öppnas ytterligare möjligheter som 

i sin tur leder till en mer cirkulär ekonomi. Ifall fler aktörer som leverantörer och 

entreprenörer finner intresse för återbruk så är chansen stor att fler företag i 

branschen utnyttjar det. Inte enbart för möjligheten att marknadsföra företaget 

som hållbart, utan även som en till källa av inkomst för företaget att eventuellt 

höja omsättningen.  

 

Genom att återbruka gammalt byggmaterial kan branschen ställa om till mer 

cirkulära materialflöden. På så sätt är det möjligt att sänka de höga 

koldioxidutsläppen från branschen, då behovet av nytt material minskar. Genom 

att inventera och återbruka material finns chansen att få ett högre finansiellt lån 

för vissa projekt. Därmed är det även en stor ekonomisk aspekt som behöver ses 

över gällande återbruk. Kontorschefen (4) förklarar att företag förlitar sig på att 

få ett högre finansiellt lån genom att nå en högre nivå gällande miljöcertifikat.  
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5.4.1  Checklista för inventeringsprocessen 

Inventeringsprocessen ser annorlunda ut mellan olika företag. De främsta 

faktorerna som tas fram från de intervjuade är förutsättningar, mål, tidsram och 

kostnad för projekten. Samtliga intervjuade nämner även att det ej finns några 

riktlinjer för processen, utan att det utförs på sättet som känns mest rimligt för 

förutsättningarna av projekten. Samtliga intervjuade blev tillfrågade om intresset 

för en checklista, eller ett system. Funktionen för denna checklista hade agerat 

som en standard för inventeringsprocessen i byggbranschen. Syftet skulle även 

vara att vem som helst, oberoende av kompetens, hade kunnat göra en grundlig 

inventering av byggnadsmaterial. 

 

Samtliga intervjuade menade att en checklista hade varit givande för företagen. 

Inte enbart för struktur utan även för att ha ett system att utgå ifrån vid 

inventering av byggnadsmaterial. Uppdragsledaren (3) och Kontorschefen (4) 

ansåg däremot att det inte räcker med en checklista för att kunna utföra en 

inventering. Båda har erfarenhet av inventering då de har inventerat VVS-

komponenter i Hugin. Enligt Uppdragsledaren (3) och Kontorschefen (4) krävs 

fackkunskap och kompetens vid inventeringen. Kontorschefen (4) anser att man 

annars endast besvarar frågor utan ett tydligt svar, då det krävs en viss 

kompetens för att veta vad man ska leta efter under en okulär inventering. 

Uppdragsledaren (3) monterade ner VVS-komponenter och märkte själv på grund 

av sin expertis att vissa saker hade passerat sin livslängd och ej kunde 

återbrukas. Däremot ansåg båda VVS-ingenjörerna att en checklista bör 

utformas för att strukturera upp en inventering. I dagsläget används främst 

Excel-dokument.  

 

Kontorschefen (4) anser även att det är viktigt att redan under 

projekteringsskedet komma fram till vilka material det är som behövs under 

projektet. På så sätt blir det lättare att veta vad man ska leta efter under 

inventeringsfasen. Hen menar även att om man fastställer vad som behövs under 

projekteringsskedet, minskar risken att inventera material som ej behövs. Då 
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logistiken och lagringen av det inventerade materialet är en stor faktor, tas 

mindre onödigt utrymme upp av komponenter som ej kommer att återbrukas. 

Risken minskar även för att lägga ner tid på inventeringsprocessen, då inhyrande 

av konsulter även påkostar företaget. Projektchefen (5) nämnde även att detta 

tillämpades i Vasakronans uppföljande projekt Återbrukslokalen 2.0.  nämnde 

under intervjun att det blev lättare att utföra inventeringsprocessen när man 

visste vilka material man skulle leta efter i första hand.  

5.5 Inventering och återbruk i tidigare projekt 

I dagsläget har Vasakronan återbrukat två lokaler i Göteborg. Dessa två lokaler 

kallas för Återbrukslokalen och Återbrukslokalen 2.0. Första projektet var lyckat, 

där 91 % av allt som användes var återbrukat material, även inredningen. Detta 

projekt tog ca 23 månader att genomföra enligt Projektchefen (5). För 

återbrukslokalen 2.0 genomfördes projektet på åtta månader. 

Tillvägagångssättet för Återbrukslokalen var att göra en grundlig övergripande 

inventering för att se vilka material som kan användas i projektet. Därefter 

genomfördes en tydlig och detaljerad genomgång med hjälp av CC-Build, samt 

användning av Excel-listor för det som inventerades.  

 

Enligt Projektchefen (5) på Återbrukslokalen var det svårigheter i att starta upp 

en inventeringsprocess. Detta löste hen med hjälp av planering och struktur via 

MOODBOARD, vilket skapade en större bild av hur hen skulle gå tillväga under 

inventeringsprocessen. Material till projektet var svårt att hitta då det var bland 

de första projekten i Sverige med återbruk i fokus. De fick ta hjälp av privata 

aktörer och återvinningscentraler för att finna de byggmaterial de behövde för att 

lyckas med återbruket. För återbrukslokalen 2.0 var materialen enklare att hitta. 

Det var på grund av erfarenheten som de fick av första projektet. Detta gav dem 

en grund att arbeta med och en erfarenhet som gjorde processen smidigare. De 

använde även material från andra rivningsobjekt som Vasakronan förvaltar.  
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Strukturen ändrades även till Återbrukslokalen 2.0. Genom att utnyttja 

kunskapen som företaget fick med sig av det tidigare projektet kunde de 

utvärdera och förbättra denna process till det uppföljande projektet. Utöver 

MOODBOARD använde de sig dessutom av en Teams-grupp som fattade snabba 

beslut. Under projekteringsfasen listades även vad för material som krävdes för 

projektet. På så sätt var det lättare att veta vad för material de bör leta efter i 

projektet.  

 

Genom att effektivisera inventeringsprocessen och att kunna fatta snabba beslut, 

hade de möjligheten att komma fram till interna beslut 75 % snabbare relativt 

till återbrukslokalen 1.0. Byggtiden var 55 % snabbare och i total tid gick 

återbrukslokalen 2.0 65 % snabbare att bli klar med jämfört med 

återbrukslokalen 1.0.  Detta lyckades Vasakronan med trots att de hade likadana 

mål som i återbrukslokalen 1.0, där båda projekten hamnade på ca 91 % av totalt 

återbrukat material.  

 

En förutsättning för dessa projekt är att de gjordes i Göteborg. Projektchefen (5) 

nämner bland annat att de hade möjligheten att få tag på material vid en plats 

som kallas ”Återbruket”. Detta är en lokal som ligger bredvid 

återvinningscentralen som innehåller återbrukade byggnadsmaterial. Lokalen är 

främst inriktad för privatpersoner men Vasakronan hade möjligheten att utnyttja 

en del av det återbrukade materialet från lokalen till projektet. 

5.6 Säkring utav kvalité i återbrukat material 

Under inventeringsprocessen brukar oftast en entreprenör med hög kompetens 

inom området undersöka vad som kan återbrukas i projektet. Processen kan 

därmed i dagsläget skilja en del beroende på vem som utför inventeringen. Det 

främsta exemplet som man kan ta del utav i detta arbete är från projektet Hugin. 

I detta projekt har två VVS-ingenjörer med hög kompetens intervjuats. Enligt 

Uppdragsledaren (3), monterade ner komponenter och värderade dem samtidigt. 
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Enligt hen kan det vara krångligt att säkra kvalitén under processens gång om 

individen som utför detta ej har hög kompetens inom området. Inventering utav 

byggnadsmaterial är främst en okulär process där individerna endast med synen 

bedömer skicket på produkterna. På så sätt anser majoriteten av de intervjuade 

att det i praktiken är en simpel process i dagsläget, som har höga förutsättningar 

för att utvecklas.  

 

Leverantören som har intervjuats arbetar i ett företag som inte endast tillverkar 

nya armaturer utan även restaurerar äldre armaturer oavsett modell. De har 

möjligheten att göra detta då alla komponenter inklusive LED-korten tillverkas i 

deras fabrik. En framtida lösning som Ljusrådgivare Leverantör (1) har tillämpat 

i sin verksamhet är sensorer inbyggda i armaturerna. Dessa sensorer ger en bild 

av hur lång livslängd och bränntid som är kvar på armaturerna. Därmed finns 

möjligheten att göra en noggrann bedömning ifall armaturen behöver restaureras 

eller ifall den kan återanvändas direkt. Företaget har även tagit kontakt med 

databaser som build-ID. Tanken för dem är att sensorerna automatiskt ska 

kunna sättas in i dessa databaser. På så sätt kan man få en övergripande bild 

över hur lång livslängden är på armaturerna direkt från programmen.  

 

Ljusrådgivare Leverantör (1) förklarar att kvalitén i armaturerna kontrolleras 

precis som nytillverkade armaturer. De testas i deras eget laboratorium. 

Armaturerna ska bibehålla en CE-märkning för att vara godkända för 

användning. Efter den okulära besiktningen som nämnts tidigare så testas 

produkterna grundligare för att göra en bedömning över skicket och vad som 

behöver ersättas. Detta tillvägagångssätt utnyttjas även av företaget som 

Divisionschefen (6) arbetar för. Där sker en okulär besiktning över 

betongelement, främst prefabricerade håldäck. Finns det relationshandlingar 

över betongen kan dess hållfasthet beräknas, och därmed få en bedömning av 

kvalitén på betongen. Vid återbruk av bärande element och material med specifik 

teknisk funktion behöver mer genomgående tester göras för att säkerställa 

kvalitén. 
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Divisionschefen (6) nämnde även under intervjuns gång att det är enklare att 

återbruka prefabricerad betong gentemot att använda platsgjuten betong. 

Argumentet som fördes för påståendet var att prefabricerad betong utformas i 

hela element med skarvar emellan, medan platsgjuten betong oftast saknar en 

elementstruktur. Platsgjuten betong är även svårare att återbruka med tanke på 

projekteringen. Vid projektering kan det uppstå problematik med att hitta betong 

med rätt dimensioner för projektet. Detta bör enligt Divisionschefen (6) vara 

lättare att göra med Prefab på grund av dess elementstruktur samt fördelen att 

kunna bryta loss skarvarna mellan elementen.  

5.7 Plant klimatkalkyl 

Vid livscykelanalys för byggnader beräknas installationers miljöpåverkan såsom 

el, rör och ventilation utifrån en bruttoarea (BTA) tagen från tidigare LCA-

rapporter. Dock leder detta till att projekt ej aktivt kan arbeta med 

klimatpåverkan gällande installationer då informationen ej är tillräcklig. 

Beräkningen av klimatpåverkan som görs i projektet Hugin utförs via projektets 

BIM-modell. Denna modell ändras konstant under projekteringsfasen vilket 

innebär att de siffror som presenteras kan ändras. Detta eftersom allt material 

som finns med i programmet antagligen ej nödvändigtvis bli återbrukat. Av denna 

anledning kommer CO2e värdet som presenteras nu ej vara samma CO2e värde 

som vid slutet av projekteringen samt vid produktion.   

 

Rapporten från april 2022 visar att byggnadens klimatpåverkan kommer att vara 

170kg CO2e/BTA, där total BTA är 20 942 m2   vilket leder till ett resultat på 3 

560 ton CO2e.  

 

Vasakronan har valt att dela upp projektet i flera grupper (Bilaga 3). Dessa siffror 

visar på hur mycket materialet kan spara i CO2e/BTA vid återbrukspotential. 

Kalkylerna använder sig av LCA och fokuserar på A1-A5. A1-A3 är 
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produktionsskede vilket innebär att A1 är råvaruförsörjning, A2 är transport, A3 

är tillverkning. A4-A5 är byggproduktionsskede vilket innebär A4 transport och 

A5 bygg och installationsprocess.  

 

5.8 Platsbesök Punkthusen 

Under platsbesöket som skedde på projektet Hugin inventerades komponenter 

som fanns i punkthusen. Komponenterna som inventerades var bland annat WC-

stolar, blandare för kök och badrum, radiatorer samt olika typer av 

ventilationsdon. En okulär besiktning utfördes i varje rum för att undersöka alla 

VVS- komponenter. Ett problem som påträffades var att majoriteten av allt 

undertak fortfarande var monterat, därav gick det ej att inventera komponenter 

som ljuddämpare, tilluftsdon, frånluftsdon etcetera.  

 

Svårigheterna som upplevdes under platsbesöket var att många av de 

komponenter som fanns i projektet ej följer den standard som finns idag. 

Exempelvis var det blandare utan termostat som ej är önskvärda i den nya 

standarden, se figur (5.1). Liknande var för handfat som är för små för dagens 

standard i badrum. Ett annat problem var att vissa ledningar var rektangulära 

som även där ej följer dagens standard då det idag bara används cirkulära.  

 

Figur 5.1 blandare samt handfat som ej är återbrukbart (Fotograf; Milad Haddad 2022) 

Radiatorerna som fanns i punkthusen inventerades och kan användas i de nya 

lokalerna. Svårigheten med att återbruka dem är att de måste fyllas med någon 
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form av gas eller vatten då de annars oxiderar på insidan och ej kan användas. 

Ett ytterligare problem är att taggarna från BuildID ej kan läsas av när de är 

klistrade på metall. Även att elementen måste lackeras om vid återbruk. 

Lösningen till detta är att sätta någon form av snöre till taggen och sätta den 

kring termostaten.  Dock kan stålrören enligt Figur (5.2) ej återbrukas då 

tekniken är gammal, men rören går fortfarande att återvinna.  

 

Figur 5.21 Ej återbruksbara stålrör (Fotograf; Milad Haddad 2022) 

I källaren fanns det olika typer av aggregat såsom kylsystem vilket var möjligt att 

återbruka i den nya byggnaden. Dessa system kan återbrukas då det är relativt 

nya komponenter som klarar av kraven som finns idag. Systemen kunde även 

utvidgas med nya komponenter för att öka prestandan.  

 

Rören som används för ventilationsdragningarna är tillverkade i stål och går ej 

att återbruka Figur (5.3). Det bakomliggande röret har dock en ljuddämpare som 

går att återbruka.  
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Figur 5.3 Stålrör samt bakomliggande återbruksbar ljuddämpare (Fotograf; Milad 
Haddad 2022) 

Ett ytterligare problem som uppstod är att de olika komponenterna som 

inventerades hade olika varumärken vilket försvårar arbetet för förvaltaren i 

framtiden. Detta då det kan vara svårt för de att hitta rätt reservdelar när just 

den komponenten går sönder. Detta bekräftar den insamlade informationen från 

intervjuerna. Vissa av de blandare som inventerades var ej fullständigt täta, dock 

upplevde ej Kontorschefen (4) det som något problem då det är relativt enkla 

komponenter och enkelt kunde byggas om.  

 

Platsbesöket som gjordes var endast en okulär besiktning av byggnaden, det vill 

säga att inga produkter taggades. Ett återbesök sker senare med ritningar för att 

tagga produkterna och märka ut var de befinner sig. Detta läggs sedan in i 

BuildID eller i Excel. 
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6 Resultat 

Under detta kapitel presenteras de resultat från litteraturstudien och empirin i 

relation till de teoretiska ramverken i kapitel 2, som i sin tur besvarar 

frågeställningarna.  

6.1 Beräkning av Betong  

Dessa beräkningar baseras på att betongen i Projektet Hugin klarar av utförda 

tester och kan återbrukas.  

 

För att beräkna hur mycket CO2e som potentiellt kan besparas genom återbruk 

behöver faktorer som produktion och transport tas i hänsyn. Det finns främst 

två olika utgångar gällande betongen som kan utnyttjas vid återbruk idag. 

Betongen kan krossas och återvinnas eller återbrukas genom att såga ut hela 

element. En kalkyl över de olika alternativen utförs, med en jämförelse på hur 

många CO2e man spar relativt till att tillverka ny betong. Typen av betong som 

beräkningarna utgår ifrån är C30/37 då det är den betongtyp som 

rekommenderas av SIS vid betong-typ B. Mängden betong som är angiven i 

beräkningarna hämtades från Plant-filen från stombjälklag (betong). Dessa 

presenterades i antal ton, och summan av alla betongbjälklag resulterade i 647 

ton enligt bilaga (5). Detta omvandlas till kubikmeter vilket baseras på 

betongtypen C30/37 som har en vikt/m3 som motsvarar 2350kg/m3. Mängden 

betong som finns för återbruk i projektet Hugin motsvarar då 275 m3.  

 

Utifrån värden från Boverkets klimatdatabas, anges ett GWP-GHG värde för ny 

tillverkad betong till 0,1475 kg CO₂e/kg. För transport används de antagande 

som gjorts på avståndet från betongtillverkare till projektet Hugin. Samt så 

räknas ett spillvärde på 0,00454 som även är taget från boverkets klimatdatabas  

(Boverket, 2022-01-13). 
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Beräkning av transport: 

Totalvikten för betongen i Hugin motsvarar 647 ton, detta innebär att det 

kommer ske 38 laster. Beräkningarna som utförs baseras på en lastbil, som är 

4-axlad (tridem, 17 ton) se Bilaga (2). Denna lastbil har en emissionsfaktor på 

1,024 kg CO2e/kg last * avståndet i km. Beräkningarna baseras på två sträckor, 

se Tabell 6.1. En sträcka till ett hypotetiskt lager där avståndet sätts till 5 km. 

Samt en sträcka till en betongtillverkare som befinner sig 3,4 km från projektet 

Hugin. 

 

Beräkning av mängd CO2e/kg utsläpp som sker per sträcka från Hugin: 

Tabell 6.1, beräkning av transport (fullastad 17 ton) 

 Avstånd Utsläpp (per sträcka) 

Från Hugin till 

logistiklager  

5 km 6,24*10–4 kg CO2e 

Från Hugin till 

betongtillverkare 

3,4 km  2,05*10–4 kg CO2e 

 

 

Beräkning av tillverkning av ny betong i klass samt återbruk av betong C30/37: 

Tabell 6.2 tillverkning av ny betong 
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Ny betong 0,1475 0,0002048 0,00454 0,1522448 2350 275 647 000 98 402,4 

Återbruka

d  

Betong  

0 0,0003019 0 0,0003019 2350 275 647 000 195,3 
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Tabell 6.2 visar mängden utsläpp i kg CO2e som produceras vid tillverkningen av 

betong samt mängden kg CO2e som produceras vid återbruk av betongen i 

projektet Hugin. 

 

Resultatet ovan visar en stor skillnad i CO2e mellan att återbruka och att tillverka 

ny betong. Skillnaden var 98 402,4 kg CO2e. Detta är den besparing som sker 

vid återbruket av de bjälklag som är tillverkade av betong i projektet Hugin och 

motsvarar 4,69 kg CO2e/BTA.  

6.2 Återbruk av betong 

Utifrån tester kan farliga ämnen upptäckas i betongen som är en viktig faktor vid 

både återbruket av hela element eller vid återbruk i form av ballast. De ämnen 

som kan hittas i betongen som redovisas i litteraturstudien är bland annat Krom 

VI, Asbest, radon samt kvicksilver. Dessa ämnen är farliga för både 

entreprenörerna som tar hand om betongen och kan vid återbruk skada 

brukarna av lokalerna. De risker som uppstår vid återbruk i form av kross är att 

de ämnen kan förstöra ekosystemet där betongen används som fyllnadsmaterial.  

 

Prefabricerad betong anses vara lättare att återbruka på grund av dess 

elementstruktur i förhållande till platsgjuten betong enligt Divisionschefen (6), 

vilket även påvisades av litteraturstudien. Platsgjuten betong blir en enda enhet 

utan skarvar, medan Prefab betong är hela element med skarvar emellan. 

Därmed bör Prefab betong överses i projektet Hugin, då det är lättare att 

återbruka hela element i stället för platsgjuten betong. Ifall den platsgjutna 

betongen har tillräckligt goda förutsättningar för att återbrukas bör den därmed 

krossas och återanvändas som ballast.  

6.3 Hur inventering av material kan effektiviseras 

Inventering för återbruk inom byggbranschen är ett nytt begrepp, därmed finns 

det inte någon standard för hur processen bör se ut. Samtliga intervjuade som 
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hade varit en del av inventeringsprocessen har främst utnyttjat Excel-dokument. 

I dessa dokument beskrevs materialen utförligt, där både skick och estetik 

bedöms. Inventeringsprocessen är främst kompetensdriven, därmed krävs 

expertis för att bedöma skicket och återbruksmöjligheten för materialet. Samtliga 

intervjuade anser att en checklista eller ett system bör utformas för att få en 

tydlig struktur under inventeringsprocessen. Alla förutom Kontorschef (4) och 

Projektchef (5) anser även att det är möjligt för vem som helst att göra en grundlig 

inventering utan expertis ifall ett system hade utformats för processen. Under 

projektet Hugin används Excel-dokument samt databasen buildID under 

inventeringsprocessen. Excel-dokumentet används för att skriftligen beskriva 

skicket och estetiken på materialen, medan buildID används för att tagga 

materialen för att veta vart de befinner sig. De material som taggas beskrivs i 

form av en RFID-kod, vilket gör det enklare att föra in dem i BIM modellen. 

 

Inventeringen av material kan effektiviseras genom en bättre struktur både 

under processen och innan. Snabba beslut behöver kunna fattas, därmed är det 

optimalt att ha ett agilt arbetssätt under denna fas. Beräkningar och tankar över 

vad som ska inventeras behöver ske redan vid projekteringsfasen för att 

minimera risken för återbrukat material som inte används efter inventering.  
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7 Analys  

7.1 Hur inventering av material kan effektiviseras 

Sunnemark & Tinnerstedt, ”Möjligheter och utmaningar kring återbruk” antyder 

att instruktioner för tydligare mallar kring inventeringsprocessen är nödvändigt. 

I denna studie ansåg även de intervjuade att effektivisering av metoder krävs för 

att kunna skala upp återbruksmöjligheterna ytterligare. 

 

Syftet relaterat till denna frågeställning är att undersöka möjligheterna för 

återbruk och inventeringsprocessen i projektet Hugin. Arbetet har besvarat 

frågeställningen genom att ta fram olika exempel från projekt där effektivisering 

av inventering och återbruk har skett tidigare. Arbetet har även förhållit sig till 

metoder som olika företag utnyttjar i dagens läge för att inventera och ställa 

dessa mot varandra. Att förhålla sig till ett system eller en checklista för struktur 

anses vara nyttigt av samtliga intervjuade. Problematiken som kan uppstå med 

att utforma detta system är att vissa material kan kräva en annan systematik för 

att bedöma skicket. Ett problem som uppstår vid en sådan checklista kommer 

alltid vara kompetensen hos projektören. Resultatet från intervjuerna påvisar att 

det krävs en hög kompetens både i projektering och vid demontering. 

Komponenter som är uppsatta för 50 år sedan kan till exempel ha bytts ut och 

vissa komponenter skräddarsytts ihop för att fungera.  

 

7.2 Beräkning av betong 

Beräkningarna påvisar en relativt stor mängd koldioxidbesparing mellan att 

producera ny betong och att återbruka betong. Resultatet påvisar en skillnad på 

98 402,4 kg CO2e mellan nytillverkad betong och återbrukad betong. 

Beräkningarna av betongen baserades främst på Hugin-projektet och kan 

justeras för längre transportsträckor ifall det skulle behövas. Ingen beräkning 

utförs på återbruk av betong i form av ballast. Detta då resultatet kommer 
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efterlikna resultatet för att producera ny betong. Skillnaden som kan ske är mer 

transport av betongen och en annorlunda process beroende på om betongen 

omvandlas till ballast på projektet eller i betongfabriken. Eftersom det ej finns 

några specifika siffror på CO2e vid tillverkning av betong med återvunnen ballast 

kan kalkylering av det påvisa fel information.  

 

7.3 Återbruk av betong 

Resultatet från denna studie påvisar att återbruka håldäck är det simplaste 

sättet att återbruka betong i nuläget. Från tidigare studier som nämndes i 

teoriavsnittet tyckte branschaktörerna att nya metoder bör införskaffas för att 

öka återbruket i byggbranschen. Litteraturstudien påvisar även att håldäck är 

det mer simpla alternativet vid återbruk av betong. Håldäck har oftast ett tunt 

lager spackel som kan bilas bort samt att det är relativt enkelt att bryta loss 

håldäcken vid skarvarna. Platsgjuten betong behöver testas i laboratorium för 

att undersöka hållfasthet, farliga ämnen etcetera, vilket kan vara en extra 

kostnad. Det finns oftast inte relationshandlingar som visar hur exempelvis 

armeringen är uppbyggd i betongen eller vilken betongtyp det är.  
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8  Diskussion 

8.1 Resultat 

Anledningarna som främst tas upp av de intervjuade och de olika aktörerna inom 

branschen är att återbruk inte påvisar tillräckligt med ekonomisk vinst eller 

lönsamhet. En tydlig miljövinst redovisas dock i beräkningarna. En av 

avgränsningarna har varit att räkna med karbonatiseringseffekten av betongen, 

som även är ett incitament för att återbruka just betong. Således är det inte 

endast faktumet att ingen cement behöver tillverkas för byggnadsdelen i fråga, 

utan även att betongen under sin livslängd fortsätter lagra koldioxid från 

atmosfären.  

 

Nedbrytning av betong för användning som ballast för miljövinst är en beräkning 

som var väldigt komplex att försöka påvisa. Denna metod anses främst vara 

användbar för att återanvända en förbrukbar naturresurs, det vill säga 

natursten, i stället för att materialet deponeras. Genomförandet av 

beräkningarna försvåras dock till följd av de vetenskapliga kunskapsluckor som 

finns i ämnet. Det är dessutom ovisst ifall en högre andel bindningsmedel 

behöver tillsättas när man tillverkar ny betong med återbrukad ballast, 

incitamentet till detta hade således blivit mindre försvarbart. Betongen från 

projektet Hugin testas i laboratorium i nuläget. Utifrån resultatet kan de klargöra 

om betongen kan användas i nybyggnationen av lägenheterna som ska byggas 

där punkthusen finns idag.  

 

Inventeringsprocessen hos de olika intervjuade och även i Huginprojektet kan 

främst jämföras med Projektchefens (5) tidigare återbruksprojekt. Dessa är 

lyckade återbruksprojekt som har satt ett tydligt exempel på att det är möjligt att 

genomföra återbruk på ett smidigt och lönsamt sätt. Projektchefens (5) metoder 

och mål att genomföra återbrukslokalen 2.0 snabbare än återbrukslokalen 1.0 

påvisar även hur effektivisering av inventeringsprocessen kan gå till. 
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Återbrukslokalen 2.0 slutfördes 65% snabbare till följd av effektivare planering, 

ett agilt arbetssätt samt lärdomar från det tidigare projektet. Mot bakgrund av 

detta är det möjligt att argumentera för att byggbranschen kan behöva tillämpa 

ett mer agilt arbetssätt, om återbruk ska möjliggöras.  

 

Agila arbetssätt är sällan förekommande i byggbranschen, då majoriteten 

utnyttjar ett planenligt arbetssätt. Detta kan anses vara kontroversiellt och 

möjligen sett som en börda att implementera inom vissa företag. Vissa av de 

intervjuade ansåg att den främsta anledningen till att återbruk inte har 

implementerats i en större skala är för att det är lättare att använda samma 

arbetssätt som företaget alltid har förhållit sig till. Därmed kan resultatet leda till 

att fler företag blir mer motvilliga att utnyttja återbruk i sina projekt då de 

behöver ställa om sitt arbetssätt för att det ska ske på ett effektivt sätt.  

 

8.2 Reflektion (metoddiskussion) 

Metoden grundar sig främst i kvalitativa intervjuer samt kvantitativa data samlad 

för att göra beräkningarna för betong. Intervjuerna har främst varit inriktade mot 

respondenternas åsikter och erfarenhet gällande inventering och återbruk. Som 

exempel hade en av de respondenterna erfarenhet av att återbruka håldäck, 

därmed fick denna respondent justerade frågor inriktade på just det projektet. 

Då det var få intervjuer finns risken av en förvrängd eller felaktig bild av återbruk 

i byggbranschen. Intervjuerna var dock nödvändiga för att få en bild av hur olika 

företag förhåller sig till inventering och återbruk i dagsläget. 

 

En annan metod som hade kunnat användas för informationssamlingen av 

denna data är enkätundersökningar. Frågorna som behövde besvaras var dock 

för omfattande för att få med i en enkät. Trots att det endast var sex intervjuer 

att utgå från, var kvaliteten från dessa intervjuer viktigare för arbetet än en 

enkätundersökning som når fler aktörer. Risken med en enkätundersökning är 

även att svaren inte blir lika sanningsenliga, samt att frågor i enkäten kan 
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misstolkas. Genom kvalitativa intervjuer fanns möjligheten att diskutera 

frågorna med de intervjuade, för att kunna spinna vidare på deras tankar om 

återbruk och inventering. En enkätundersökning hade varit mer aktuell ifall 

syftet med arbetet var att få ett överskådligt simpelt resultat av så många aktörer 

som möjligt inom den begränsade tidsramen.  
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9 Slutsatser 

9.1 Besvarande av frågeställningar 

F1 – Hur kan inventering och återbruk av material i en nybyggnation 

effektiviseras? 

Inventering och återbruk är ett relativt nytt begrepp som inte har påvisats eller 

utnyttjas i en större omfattning. De främsta exempel som går att utgå från dessa 

är Vasakronans projekt återbrukslokalen och återbrukslokalen 2.0. Det 

uppföljande projektet återbrukslokalen 2.0 gick 65% snabbare genom att 

utnyttja ett mer agilt arbetssätt och genom att utnyttja kunskapen från det 

tidigare projektet.  

 

Inom projektet Hugin utnyttjas databasen buildID för att kunna tagga och spara 

de återbrukade materialen. Hittills utnyttjas främst Excel-filer för beskrivning av 

materialen. Det påvisades av intervjuerna samt platsbesöket, att processen just 

nu är ineffektiv då kunskapen om vilka material som kan återbrukas är låg. Samt 

att metoden för att återbruka tar för lång tid i nuläget. Eftersom processen 

påbörjas med en okulär besiktning och därefter ett återbesök för att tagga 

produkterna. På återbesöket tas det med en planritning för att märka ut var 

komponenterna befinner sig vilket i sin tur måste matas in i exempelvis BuildID 

eller i Excel.  En checklista bör utformas för att kunna strukturera upp 

inventeringsprocessen. På så sätt är det möjligt att spara både tid och pengar i 

projektet.  

 

Inventering och återbruk i en nybyggnation kan effektiveras genom flera olika 

faktorer. Under projekteringsskedet bör bestämmelser och avgränsningar följas 

för att bestämma hur arbetskraft och tid bör divideras för inventeringsprocessen 

i arbetet. Anledningen till detta är för att minimera risken att material inventeras 

som sedan inte kommer ha någon nytta i projektet. Ett agilt arbetssätt bör 

övervägas då det är påvisat att detta arbetssätt genererar en snabbare process 
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vid återbruk. En gemensam branschstandard hade även gynnat inventering- och 

återbruksprocessen, då samarbetet mellan olika företag och kommuner hade 

blivit lättare.  

 

F2 - Hur ser koldioxidbesparingen ut vid återbrukad betong gentemot att 

producera ny betong i projektet Hugin? 

I projektet Hugin är majoriteten av bjälklagen platsgjuten betong. Eftersom 

testresultaten på betongen ej är klar är det svårt i dagsläget att bedöma hur 

återbruket av betongen bör ske. Av jämförelsen som gjordes i denna rapport 

mellan nytillverkad betong och betongen i Hugin, kan en slutsats dras att 

återbrukad kan spara upp emot 98,2 ton koldioxidekvivalenter. Även om 

betongen ej kan sågas ut och återbrukas i den formen, kan betongen användas 

som ballast. Även om bara en liten andel av naturstenen byts ut mot återbrukad 

betong är det en besparing på en icke förnybar naturresurs.  

 

F3 - Hur ser återbruksmöjligheterna för håldäck ut gentemot platsgjuten 

betong? 

Prefabricerade element bör överses i projekt då dessa är lättare utnyttja gentemot 

platsgjuten betong. Anledningen till detta är för att platsgjuten betong inte har 

skarvar emellan, medan prefabricerad betong har det och därmed kan brytas 

upp. Projektering kräver anpassning vid utnyttjande av återbrukad betong då 

måtten är svåra att justera i efterhand beroende på förutsättningar för projekten.   

 

Platsgjuten betong bör testas för miljöskadliga ämnen beroende på dess 

exponeringsklass. Ifall förutsättningarna är goda för den platsgjutna betongen 

bör krossning av betongen övervägas för att kunna användas i ny betong eller för 

att säljas. Inga tydliga beräkningar har gjorts för att återanvända ballast, därmed 

är det okänt ifall betongreceptet behöver modifieras för att utnyttja denna metod.  

 

Ytterligare möjligheter för att återbruka betong uppstår ifall fler leverantörer blir 

villiga att restaurera betong. Detta med förutsättning att betongen håller 
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tillräckligt god kvalité, såsom låg exponeringsklass samt fri från miljöskadliga 

ämnen.  

9.2 Förslag på fortsatt forskning/arbete 

Inventering och återbruk är i ett väldigt tidigt skede, därför finns det en hel del 

olika aspekter som kan undersökas vidare. Följande förslag anges i punktform 

och är formulerade som frågeställningar. Dessa punkter är saker som vi tror 

skulle vara nyttigt att studera vidare för att bidra till en mer cirkulär ekonomi.  

 

- Vilka garantier bör finnas när ett företag säljer en återbrukad vara till ett annat 

företag? 

 

- Hur bör en plattform utformas för att enklare kunna tagga återbrukade 

byggmaterial samt finna information om dessa? 

 

- Vilka ändringar behöver ske för ett betongrecept om ballast återanvänds från 

krossad betong? 

 

- Hur kan ett agilt arbetssätt introduceras i ett byggföretag som tidigare endast 

har utnyttjat ett planenligt arbetssätt? 

 

- Hur kan en gemensam branschstandard för inventering- och återbruk 

utformas? 
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Bilaga 1: Intervjumall 
Denna bilaga visar frågorna som ställdes till respondenterna. 

 

Namn: 

Titel: 

Roll i Projektet: 

Arbetserfarenhet inom byggbranschen: 

 

Inventering och återbruk inom verksamheten: 

• Vad är inventering och återbruk för dig?  

• Har du tidigare i något projekt tagit hänsyn till inventering och återbruk? 

• Hur arbetar ditt företag med inventering och återbruk? 

• Hur ser inventeringsprocessen ut för din roll i projektet? 

• Hur tror du att återbruk kommer kunna tillämpas inom din verksamhet i framtiden? 

 

Inventering och återbruk inom arbetsroll: 

• Har du/ni några riktlinjer på hur en inventeringsprocess ser ut? 

• Vad är svårigheterna med inventering och återbruk enligt dig? 

• Vad kan utvecklas? 

• Hur säkras kvaliteten i produkterna som återbrukas? 

• Finns det några krav inom inventering och återbruk i din yrkesroll? 

 

Allmänna reflektioner om inventering och återbruk: 

• Vad är det du tror som stoppar oss från att inventera mer än vad vi gör idag? 

• Hur ser du på framtiden av inventering och återbruk? 

• Vad är det som behöver ändras i byggbranschen för att lyckas med denna process? 

• Hur tror du att du som individ och som representant för ditt företag att arbetet med 

inventering och återbruk kan se ut om 10-20 år? 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Bilaga 2: Transport av material med lastbil 

Bilagan beskriver hur mycket utsläpp som sker vid transport av material med 

lastbil. Detta är det värden som Vasakronan utgår ifrån vid transport.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Bilaga 3: Materialens miljöpåverkan i projektet 
Hugin  
 
Bilagan beskriver de material som belastar projektet Hugin ur ett 

miljöperspektiv. 

 
 
 
 



  

 
 

Bilaga 4: Beskrivning av exponeringsklasser 
 
Bilagan beskriver mängden bindemedel samt högsta vattencementtal, där lägsta 

andelen bindemedel samt högsta vattencementtal bestämmer ordningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Bilaga 5: Mängdning av betong 
 
Bilagan visar mängden betongbjälklag som finns i projektet Hugin via 

plattformen Plant.  

 



  

 
 

 

 


