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SAMMANFATTNING 
 

Växthuseffekten leder till att jordens medeltemperatur ökar för varje år. Den största orsaken är 

mängden utsläpp av växthusgaser. Sektorn för bostäder och service står för 40 % av Sveriges totala 

energiförbrukning. Energieffektivisering skulle minska mängden utsläpp och ett sätt att minska på 

mängden energi som används är att återanvända material istället för att återvinna, förbränna eller 

deponera. 

 

Stål är ett material som går att återvinna oändligt antal gånger utan att det får försämrade 

egenskaper. Nästan 100 % av allt stål i Sverige återvinns. Ståltillverkning är energikrävande och ger 

utsläpp av växthusgaser. Det går åt fem gånger mer energi att tillverka stål från järnmalm jämfört 

med tillverkning från skrot. Stål har en lång teknisk livslängd om det inte utsätts för korrosion eller 

utmattning. Stål tillverkas i standardiserade profiler och lämpar sig därför väl för återanvändning. 

Innan återanvändning av stålelement är aktuellt måste de tillståndsbedömas genom oförstörande 

provning. Korrosionsutbredning, deformationer och större sprickor går att upptäcka genom 

visuell kontroll, mindre sprickor kan detekteras med hjälp av exempelvis penetrantprovning eller 

magnetpulverprovning. 

 

Att projektera för demontering (eng. Design for Disassembly) innebär att redan vid projekteringen 

av en byggnad fokusera på hur den ska demonteras. Detta underlättar möjligheten till återvinning 

och återanvändning av byggnadens olika delar. Det medför även att byggnaden är lättare att 

underhålla och bygga om under byggnadens livstid. Projektera för demontering är vanligt inom 

produktdesign men inte lika väl integrerat inom byggbranschen. Det finns riktlinjer för hur 

projektera för demontering ska genomföras för att utöka möjligheterna till återanvändning av 

byggnadsdelar. Dessa riktlinjer studerades i en fallstudie av en hallbyggnad i stålstomme. En 

granskning gjordes över hur väl riktlinjerna uppfylls och åtgärder föreslogs för vilka ändringar som 

hade krävts för att byggnaden skulle ha varit projekterad för demontering. Resultatet visar att 

byggnaden redan är relativt väl förberedd för demontering. En stor fördel hade varit om 

byggnaden endast hade använt skruvade sammanfogningar istället för svetsade och gjutna. Studien 

visade att det saknas ett utvecklat modulsystem med standarddimensioner för stålstommar. Ett 

modulsystem skulle medföra att stålelementen skulle bli enklare att återanvända. 

 

Trots att stål lämpar sig väl för återanvändning är det endast en liten andel stål som återanvänds. 

En av anledningarna till det är osäkerheten på kvaliteten och den generellt negativa inställningen 

till återanvända material. Det kräver mer tid och kostar mer att projektera för demontering samt 

att riva byggnader selektivt och sortera upp materialet. Incitamenten för att projektera för 

demontering är otillräckliga och det saknas en välutvecklad marknad för återanvända stålstommar. 

 

Sedan 1 juli 2014 finns ett krav på CE-märkning av stålprodukter. Kravet medför en bättre 

dokumentation av ingående element i stålstommar och därmed en bättre förutsättning för 

återanvändning av stålstommar i framtiden. I och med att byggnader kan ha lång livslängd krävs 

ett större fokus på att projektera för demontering redan idag för att kunna återanvända 

stålstommar i framtiden.  

 

Nyckelord: Projektera för demontering, återanvändning av stålstommar, tillståndsbedömning av stålelement. 
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ABSTRACT 

 
The greenhouse effect leads to an increased global mean temperature every year. The main reason 

is the amount of greenhouse gas emissions. The sector of housing and services account for 40% 

of Sweden's total energy consumption. A more efficient energy consumption would reduce the 

amount of emissions. One method of reducing the amount of used energy is to reuse materials 

instead of recycle, incineration or landfill. 

 

Steel is a material that can be infinitely recycled without affecting the quality. Almost 100% of the 

steel in Sweden is recycled. Steel production is energy consuming and results in the emission of 

greenhouse gases. It takes five times more energy to produce steel from iron ore compared to 

production from scrap. Steel has a long service life if it is not exposed to corrosion or fatigue. Steel 

profiles are standardized and are therefore suitable to reuse. Steel elements need to be condition 

assessed by non-destructive testing before reuse is possible. Corrosion distribution, deformations 

and larger cracks can be detected by visual inspection, minor cracks can be detected by for example 

penetrant testing or magnetic particle inspection. 

 

To Design for Disassembly means to focus on how a building should be disassembled already in 

the design stage of the building. It facilitates the possibility of recycling and reusing the building's 

different parts. It also means that the building is easier to maintain and rebuild during its lifetime. 

Design for Disassembly is common in product design but not as well integrated in the construction 

sector. There are guidelines for how Design for Disassembly should be implemented to increase 

the possibility of reusing building components. These guidelines were examined in a case study of 

a hall building with steel frame. An examination was made for how well the guidelines were met 

and suggestions of actions that would have been needed for the building to be Designed for 

Disassembly. The results showed that the building already is relatively well prepared for 

disassembly. It would have been a major benefit if the building would have had only bolted joints 

instead of welded and molded. The study showed that there is a lack of a developed modular 

system with standard dimensions for steel frames. A modular system would make steel elements 

easier to reuse.  

 

Although steel is suitable to reuse, only a small percentage of steel is reused. One of the reasons is 

uncertainty of the quality and the generally negative attitude to reused materials. It requires more 

time and it’s more expensive to Design for Disassembly and to selectively deconstruct buildings 

and sort the material. The incentives to Design for Disassembly are insufficient and there is a lack 

of a well-developed market for reused steel frames. 

 

There is a requirement for CE-marking of steel products since July 1, 2014. The requirement 

results in a better documentation of the elements in steel frames and therefore a better chance for 

reuse of steel frames in the future. The fact that buildings can have a long service life requires a 

greater focus on Design for Disassembly today to be able to reuse steel frames in the future. 

 

Keywords: Design for Disassembly, reuse of steel frames, condition assessment of steel elements. 
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FÖRKORTNINGAR 
 

BIM - Byggnadsinformationsmodulering (eng. Building Information Model) 

    

DfD - Design for Disassembly 

 

PfD - Projektera för demontering 

 

RFID - Radio Frequency Identification 

 

SHM - Structural Health Monitoring 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
Jordens medeltemperatur ökar för varje år som går. Enligt NASA (2016) har medeltemperaturen 

ökat med 1°C sedan mätningarna började år 1880 och 2015 är det varmaste året som hittills har 

uppmätts. Ökningen beror till stor del av den mängd växthusgaser som släpps ut. Sektorn för 

bostäder och service står för 40 % av Sveriges totala energiförbrukning (Naturvårdsverket 2015a). 

Energieffektivisering skulle minska utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Sveriges riksdag 

har satt upp en vision att nettoutsläppet av växthusgaser ska vara lika med noll i Sverige år 2050 

(Naturvårdsverket 2012). Ett sätt att minska mängden energi som används är att återanvända mer 

material istället för att återvinna eller deponera. Globalt sett återvinns ungefär 85 % av 

konstruktionsstålet i byggnader (Ness et al. 2015). I Sverige är motsvarande siffra nästan 100 % 

och det är bara en liten andel av stål som återanvänds (SBI 2008). Eftersom återvinningsgraden av 

stål redan är relativt hög bör större fokus läggas på återanvändning då det ger en större 

energibesparing och miljövinst. 

 

En byggnads totala energianvändning utgörs till 85-95 % av energi för uppvärmning under 

förvaltningsskedet. I takt med att klimatskärmar utvecklas minskar andelen energi som används 

under förvaltningen och den energi som används vid tillverkningen utgör en större del av 

byggnadens totala energianvändning.  

 

Processer där byggnader uppförs har konventionellt sett ofta samma slutmål: att färdigställa 

byggnaden. Detta är ett linjärt tänkande och begränsar möjligheterna till att kunna återanvända 

byggnaden eller delar av byggnaden när dess livslängd är slut. Ett mer cykliskt tänkande, där 

slutmålet finns bortom byggnadens livslängd, skulle medföra större möjligheter till återanvändning. 

Projektera för demontering (eng: design for disassembly) är ett sätt att projektera byggnader med 

ett cykliskt tillvägagångsätt. (Crowther 2005). Genom att projektera för demontering ökar 

möjligheterna att återanvända byggnadens olika delar eftersom byggnadsdelarna är anpassade för 

att tas isär redan när byggnaden sätts ihop. Återanvändning av material är nästa steg mot ett mer 

hållbart samhälle. Återvinning är idag ett självklart alternativ och väl utvecklat i Sverige medan 

återanvändning är i sin begynnelse. För att återanvändning ska bli lika självklart i framtiden krävs 

att vi redan nu ökar möjligheterna till återanvändning genom att implementera projektera för 

demontering idag (Crowther 2005).  

 

I ett examensarbete skrivet av Ylva Ekergård (2012) beaktades återanvändningen av 

betongelement och en mall togs fram för bedömning av betongelements skick samt i vilken ny 

miljö det kan användas i. I och med att betongelement redan är beaktat kommer detta 

examensarbete att inriktas mot återanvändning av element i stålstommar. I arbetet studeras hur 

stålelement lättare kan återanvändas om de är projekterade för demontering och lämpliga metoder 

för oförstörande provning av stålelement redogörs. En byggnads stomme utgör generellt över 50 

% av byggnadens totala massa. Det medför att det är särskilt givande att projektera just stommen 

för demontering. (Webster & Costello 2005). 

 

Examensarbetet genomförs i samarbete med konsultföretaget WSP Sverige AB som projekterar 

till viss del för demontering redan idag. De använder till exempel skruvförband när det är möjligt 

och beställaren tillåter det.  
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur projekteringen av en byggnad kan optimeras för 

att den ska vara lättare att demontera vid rivning eller ombyggnad. I syftet ingår att utreda hur 

stålelement kan undersökas för att bestämma om de går att återanvända. Målet med 

examensarbetet är att ta fram vad som krävs för att projektera för demontering och hur man - 

genom att projektera för demontering - kan öka möjligheterna att återanvända stålelement. Målet 

är också att undersöka om det finns en lämplig metod för oförstörande provning av ett stålelement 

och därmed bestämma om det går att återanvända.  

 

1.3 Frågeställningar 
Följande frågeställningar ska besvaras: 

o Vad krävs vid projekteringen av en byggnad för att elementen i stålstommen ska vara 

lättare att demontera och återanvända vid rivning eller ombyggnad? 

o Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att projektera för demontering samt 

återanvändning av stålelement med avseende på ekonomi och miljö? 

o Vilka faktorer försvårar återanvändning av stålstommen i byggnader som inte är 

projekterade för demontering? 

o Hur kan ett stålelement tillståndsbedömas med oförstörande provning för att avgöra om 

det går att återanvända? 

 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet fokuserar på hur stålstommen i en byggnad ska kunna återanvändas. Arbetet 

kommer därmed inte att fokusera på återvinning eller återanvändning av övriga byggnadsdelar. I 

fallstudien beaktas en hallbyggnad i stål eftersom det är den vanligaste typen av byggnad med 

stålstomme i Sverige, inga övriga byggnadstyper kommer att tas hänsyn till i detta examensarbete.  

 

För fallstudien beräknas utsläppet av koldioxidekvivalenter och den energianvändning som krävs 

vid tillverkning. Inga andra miljöaspekter tas i beräkning, så som transport av material och 

underhåll av element innan återanvändning.  

 

Den ekonomiska vinningen av att återanvända stålelement beräknas som kostnaden för att tillverka 

stålelementen. Om hela stommen återanvänds är det denna summa som kan besparas. Inga 

beräkningar utförs för demonteringskostnader, tillståndsbedömning och eventuellt underhåll eller 

justering av element innan de kan återanvändas. 

 

  



 3  
 

2. METOD 
 

2.1 Litteraturstudie 
Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie i böcker, artiklar och rapporter inom området 

projektera för demontering. Riktlinjer söktes för hur en byggnad med stålstommar ska utformas 

för att lättare demonteras och återanvända stålelementen. I studien ingick också 

informationssökning om stål som material, stålproduktion och hur stål kan tillståndsbedömas. 

Information om återvinning och återanvändning hämtades och de ekonomiska och miljömässiga 

fördelarna och nackdelarna med återanvändning undersöktes. 

 

Litteraturstudien syftade i att ge svar på följande frågeställningar: 

 

o Vad krävs vid projekteringen av en byggnad för att elementen i stålstommen ska vara 

lättare att demontera och återanvända vid rivning eller ombyggnad? 

o Hur kan ett stålelement tillståndsbedömas med oförstörande provning för att avgöra om 

det går att återanvända? 

 

2.2 Fallstudie 
År 2011 projekterade WSP en industribyggnad till Akzo Nobels anläggning i Stockvik utanför 

Sundsvall. Byggnaden används som lossningsbyggnad för lastbilar. Den bärande konstruktionen 

utgörs av en primärstomme i stål som är monterad i en platta på mark. De byggnader som WSP i 

Sundsvall projekterar i stål utgörs främst av hallbyggnader liknande denna industribyggnad. 

Industribyggnaden användes därför i en fallstudie. I fallstudien undersöktes hur WSP arbetar idag 

med att projektera för demontering och om det finns något fokus på att underlätta för 

återanvändning av stålstommar. Till att börja med undersöktes hur demonteringen av byggnaden 

skulle gå till så som byggnaden är utformad idag. Därefter studerades vilka ändringar i 

projekteringen som skulle ha krävts för att byggnaden skulle ha varit projekterad för demontering 

och hur demonteringen skulle ha gått till om byggnaden hade projekterats på detta sätt. En 

bedömning gjordes över hur möjligheten är till återanvändning av stålstommen, både som den ser 

ut idag och om den hade varit projekterad för demontering. Därefter gjordes en uppskattning över 

hur stora kostnader och utsläpp av växthusgaser som kan besparas om stålstommen skulle 

återanvändas. Slutligen bestämdes hur stålelementen skulle tillståndsbedömas efter demontering.  

 

Fallstudien syftade i att ge svar på följande frågeställningar: 

 

o Vilka faktorer försvårar återanvändning av stålstommen i byggnader som inte är 

projekterade för demontering? 

o Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att projektera för demontering samt 

återanvändning av stålelement med avseende på ekonomi och miljö? 

 

Fallstudien begränsades till att enbart studera byggnadens primärstomme i stål. Byggnadens 

stabiliserande plåttak och plåtväggar, inre och yttre installationer samt övriga komponenter togs 

ingen hänsyn till.  
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3. LITTERATURSTUDIE 
 

3.1 Stål som byggnadsmaterial 
Stål är en legering som till största del består av järn. Kol är det viktigaste legeringsämnet och ingår 

alltid i stål men i varierande mängd beroende på stålsort. Det kan också innehålla andra 

legeringsämnen som till exempel kisel, nickel eller molybden (Jernkontoret 2000). Stål har den 

positiva egenskapen att det går att återvinna oändligt antal gånger utan att dess egenskaper 

förändras (Jernkontoret 2013a). 

 

Stålets egenskaper påverkas till stor del av dess kolinnehåll. En låg kolhalt gör stålet mjukt och 

böjligt medan en högre kolhalt ger stål med hårdare och sprödare egenskaper samtidigt som 

svetsbarheten försämras. (Jernkontoret 2013b). Kolhalten i konstruktionsstål bör inte vara högre 

än cirka 0,18 procent för att hålla en god svetsbarhet. Stål med enbart kol och små mängder kisel 

och mangan som legeringsämne kallas för kolstål och kan ha sträckgräns upp mot 250 MPa. För 

att öka sträckgränsen upp mot 350 MPa kan upp till 1,5 procent mangan tillsättas utan att 

svetsbarheten påverkas nämnvärt. Dessa stål kallas för kolmanganstål. En ytterligare 

hållfasthetsökning åstadkoms genom att tillsätta 0,01-0,1 procent finkornbildande 

legeringselement, exempelvis aluminium, niob och vanadin. Dessa stål kallas för finkornsstål och 

har en stäckgräns mellan 350 och 460 MPa. Balkar, pelare och stänger är ofta gjorda av finkornsstål, 

som då kan benämnas som konstruktionsstål eller handelsstål. Genom att värmebehandla stålet, 

så kallat varmvalsat stål, kan hållfastheten höjas upp mot 960 MPa. Kallformningsstål är en 

vidareutveckling på konstruktionsstålen. De uppfyller höga krav på bockbarhet, svetsbarhet och 

hållfasthet med en sträckgräns upp till 700 MPa. (SBI 2008). 

 

Konstruktionsstål delas standardmässigt in i olika stålsorter och betecknas SXXXYY. S står för 

konstruktionsstål, XXX står för den minsta sträckgräns som garanteras och YY står för seghetsnivå 

(SBI 2008). Ett exempel är S355J2 som har sträckgräns 355 MPa och där J står för slagseghet 27 

joule och 2 står för att slagsegheten är provad vid -20°C (BE Group 2010). Stålsorten är ett allmänt 

konstruktionsstål lämpligt i både svetsade eller icke svetsade konstruktioner. För stålsorter med JR 

istället för J2 innebär det att slagsegheten är testad vid +20°C. (BE Group 2011). Stålsort S355J2H 

används för hålprofiler. I stålsort S355N står N för normaliserat, vilket innebär att stålet är 

värmebehandlat till ett mer finkornigt stål (SBI 2008). 

 

Sedan 1 juli 2014 finns ett krav att alla stålkomponenter som levereras till byggarbetsplatser i 

Sverige ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta enligt standarden SS-EN 1090-

1:2009+A1:2011. Det är tillverkarens ansvar att varje produkt har en prestandadeklaration. 

Prestandadeklarationen redovisar produktens väsentliga egenskaper och medför att det är lättare 

att jämföra produkter, oavsett tillverkningsland. Den innehåller bland annat en unik 

identifikationskod för stålelementet, avsedd användning, vem som har tillverkat den, toleranser för 

geometriska data, svetsbarhet, brottseghet, vilket dimensioneringsdokument som behandlar 

bärförmågeegenskaper, reaktion vid brandpåverkan och beständighetsegenskaper. CE-

märkningen baseras på prestandadeklarationen och är i princip en sammanfattning av denna.  

(Boverket 2015). CE-märkningen anger att informationen om produkten är trovärdig och att den 

har beskrivits enligt EU-standard (Boverket 2016). 

 

Det finns många fördelar med att använda stål som byggnadsmaterial. Stål har lång livslängd och 

är ett anpassningsbart material med hög hållfasthet i förhållande till dess vikt. Att stålstommar är 
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lätta medför att grundläggningen oftast blir enklare och billigare. Eftersom stål har högre 

hållfasthet än till exempel trä och armerad betong kan stålstommar göras slankare och ha längre 

spännvidder. (SBI 2008). Stål är ett kompakt konstruktionsmaterial, till skillnad från betong och 

trä som är porösa material. Att det är ett kompakt material gör att det inte innehåller fukt vid 

användning. Stål avger inte heller några emissioner som kan påverka hälsan negativt. (Burström 

2007). I Sverige är hallbyggnader den vanligaste typen av stålbyggnad. (SBI 2008). 

 

3.1.1 Stålframställning 

I mitten av 1800-talet var den årliga stålproduktionen cirka 10 000 ton i världen. Sedan dess har 

tillväxten tagit fart och stålproduktionen har ökat kraftigt. (Jernkontoret 2000). Stål är idag det 

metalliska konstruktionsmaterial som används mest i världen (Jernkontoret 2013a). År 2015 

producerades totalt drygt 1600 miljoner ton råstål i världen (Jernkontoret 2016). Stålkonsumtionen 

ökar för varje år som går och år 2050 beräknas den totala stålkonsumtionen vara 2800 miljoner 

ton per år. Cirka 40 procent av stålkonsumtionen i Sverige kan tillgodoses med återvunnet 

stålskrot, motsvarande siffra är 30 procent globalt sett. För att tillgodose behovet produceras 

resterande mängd stål från järnmalm. (Jernkontoret 2014). Stålskrot är i dagsläget en bristvara. Ett 

av skälen är att stålprodukter kan ha väldigt långa livslängder, till exempel kan en bro av stål ha en 

livslängd på 100 år eller mer. År 2015 beräknas 50 procent av stålproduktionen vara skrotbaserad. 

Inte förrän runt år 2090 förväntas världens stålbehov kunna tillgodoses via skrotbaserad 

ståltillverkning. (Jernkontoret 2013b). 

 

Sverige producerade cirka 4,4 miljoner ton råstål år 2015 (Jernkontoret 2016). Den största delen 

av stålet exporterades, cirka 3 miljoner ton. Det mesta av stålet som används i Sverige importeras 

från andra länder. Detta beror på att många av de svenska stålföretagen har specialiserat sig inom 

mindre nischer. (Jernkontoret 2013b). Standardvaror så som stänger, balkar och profiler i enklare 

stål importeras medan exporten till stor del utgörs av avancerade stålvaror (Jernkontoret 2012). År 

2012 utgjorde den svenska stålexporten 4 procent av Sveriges totala export, motsvarande 48 

miljarder kronor. Prisskillnaden mellan det exporterade stålet och det importerade motsvarar 

nästan 20 miljarder kronor eftersom exportvarorna har högre genomsnittspris än importvarorna. 

Det ger ett viktigt bidrag till Sveriges BNP.(Jernkontoret 2013b). 

 

Stål kan tillverkas via två olika tillverkningsvägar: malmbaserad eller skrotbaserad stålproduktion 

(Jernkontoret 2000). En schematisk bild över dessa tillverkningsvägar kan ses i figur 3.1. 

 

 
Figur 3.1 - Schematisk bild över malmbaserad och skrotbaserad stålproduktion. (Jernkontoret 2014). 
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Malmbaserad stålproduktion 

Cirka 4 procent av jordskorpan utgörs av grundämnet järn. En obetydlig del finns i form av rent 

järn, merparten av järnet är bundet i olika kemiska föreningar. En bergart som innehåller tillräckligt 

mycket järn för att det ska vara lönsamt att utvinna kallas för järnmalm. Malmen behöver anrikas 

eftersom den ofta utgörs till mer än 40 procent av gråberg. Anrikningen sker direkt i gruvan genom 

att icke-järnhaltiga stycken sorteras bort. Efter anrikningen fås en finkornig produkt, så kallad slig. 

Sligen omformas genom uppvärmning till 1250°C till större stycken, så kallad sinter, eller pellets. 

Sinter/pellets och koks tillsätts till masugnen och smälts samman till råjärn och får en kolhalt på 

cirka 4 procent. Koks fungerar som bränsle till masugnen samt som reduceringsmedel, det 

reducerar syret från järnoxider. (Burström 2007). Efter masugnen omvandlas råjärnet tillsammans 

med cirka 20 % skrot till stål i en konverter (Jernkontoret 2012). Processen kallas färskning och 

innebär att bland annat kolhalten sänks och att föroreningar som svavel och fosfor renas bort. I 

den slutliga raffineringsprocessen, så kallad skänkmetallurgi, tillsätts legeringsämnen och stålet 

renas ytterligare innan det kan gjutas. (SBI 2008). 90 % av den svenska stålproduktionen använder 

stränggjutning och 10 % gjuter med götgjutning. Götgjutning innebär att det flytande stålet hälls i 

formar och sedan stelnar till göt. Stränggjutning innebär kontinuerlig gjutning till tunna strängar 

eller band.(Jernkontoret 2012). De gjutna stålämnena kan därefter valsas och bearbetas till olika 

produkter.  

 

I Sverige finns idag tre masugnar som är i drift. SSAB driver samtliga masugnar: en anläggning i 

Luleå samt två mindre anläggningar i Oxelösund (Jernkontoret 2014). 

 

Skrotbaserad stålproduktion 

Vid skrotbaserad stålproduktion smälts skrot ned i en ljusbågsugn. Ljusbågsugnen värms upp 

genom att tillföra elektrisk energi till grafitelektroder som sitter i ljusbågar (Jernkontoret 2014). 

Råstålet raffineras därefter på samma sätt som vid malmbaserad stålproduktion innan det slutligen 

gjuts och bearbetas. (SBI 2008). Genom att anpassa blandningen av skrot kan de befintliga 

legeringsämnena i skrotet utnyttjas till det nya stålet. Om skrotet är ytbehandlat går det att separera 

ytbehandlingen vid smältning av skrotet. Det finns tio ståltillverkare i Sverige som har skrotbaserad 

stålproduktion. (Jernkontoret 2014). 
 

3.1.2 Miljöpåverkan 

De svenska industrierna utgör en fjärdedel av Sveriges totala utsläpp. År 2014 stod järn- och 

stålindustrin för utsläppet av 3,866 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar 26 % av 

de svenska industriernas utsläpp av växthusgaser. (Naturvårdsverket 2015b).  

 

Den skrotbaserade tillverkningsprocessen använder en femtedel av energin som går åt vid 

malmbaserad ståltillverkning. För att tillverka 1 kg göt och ämnen går det åt 4,6 kWh i den 

malmbaserade tillverkningsprocessen och 0,9 kWh i den skrotbaserade tillverkningsprocessen. 

Beroende av vilken produkt som ska tillverkas är den totala energianvändningen efter gjutning 

mellan 1,1-1,7 kWh/kg. (Jernkontoret 2012).  

 

De huvudsakliga utsläppen till luften från ståltillverkningen är: koldioxid, kväveoxider, 

kolväteföreningar samt stoft innehållande komplexa metalloxider. Det sker även utsläpp till vatten 

från stränggjutning i form av glödskalrester, oljor, fetter och smörjmedel. (Widman 2001). 

Koldioxidutsläppen orsakas till största del av användningen av kol för reducering av järnmalm i 

den malmbaserade stålproduktionen (Jernkontoret 2012). Vid tillverkningen används olja och gas 

som också bidrar till koldioxidutsläppet. (Jernkontoret 2012). Den malmbaserade stålproduktionen 
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bedöms teoretiskt sett vara så effektiv som möjligt i avseende på koldioxidutsläpp. För att kunna 

minska utsläppen ytterligare måste en helt kolfri teknik tas fram. (Jernkontoret 2013b). Vid 

skrotbaserad ståltillverkning genereras en försumbar mängd koldioxid (Jernkontoret 2014). 

 

SSAB:s anläggningar i Norden är malmbaserade och använder cirka 20 % skrot vid 

ståltillverkningen. Vid SSAB:s anläggningar i USA utgörs produktionen av 100 % skrotbaserad 

tillverkning. Den malmbaserade tillverkningen genererar ett utsläpp av 1,6 kg koldioxid per kg 

råstål. Motsvarande siffra är 0,3 kg koldioxid per kg råstål för den skrotbaserade tillverkningen. 

(SSAB 2015). 

 

När råstålet används till att tillverka stålprodukter som kan användas i byggnader går det åt mer 

energi och mer koldioxid släpps ut. Ruukki (2014) har gjort en livscykelanalys för tillverkning av 

målade varmvalsade profiler. Analysen baseras på stål som producerats med malmbaserat 

ståltillverkning och innehåller 20 % skrot. För att tillverka 1 kg stålprofiler krävs energimängden 

32,05 MJ (motsvarar ungefär 8,9 kWh) och det totala utsläppet av koldioxidekvivalenter är 2,71 

kg. (Ruukki 2014). Koldioxidekvivalent är ett begrepp som används för att lättare kunna jämföra 

olika växthusgaser. Metan bidrar till exempel 25 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid 

eftersom det har större förmåga att absorbera och återstråla jordens värmestrålning. Ett utsläpp 

på 1 ton koldioxid motsvarar 1 ton koldioxidekvivalenter medan ett utsläpp på 1 ton metan 

motsvarar 25 ton koldioxidekvivalenter (NE 2016a). 

 

Vid tillverkningen av råstål bildas det restprodukter som kan delas in i biprodukter eller avfall. 

Produktion av 5 miljoner ton stål ger 2 miljoner ton restprodukter. De mesta av restprodukterna 

är biprodukter som kan säljas vidare. (Jernkontoret 2014). Trots att över 80 procent av 

restprodukterna i den svenska stålindustrin tas till vara (Jernkontoret 2013b) uppkom år 2012 cirka 

200 000 ton deponiavfall i form av framför allt slagg, stoft och tegel vid järn-, stål- och metallverk. 

(Naturvårdsverket 2014). 

  

3.2 Miljöaspekter i byggsektorn 

3.2.1 Svenska miljömål 

Sveriges riksdag beslutade år 2010 följande mål för miljöpolitiken - det så kallade generationsmålet 

(Prop. 2009/10:155): 

 

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 

de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 

gränser." (s.21) 

 

Det svenska miljömålssystemet utgörs av: 

 Generationsmålet – anger vilken riktning samhällsomställningen behöver ta för att nå 

miljökvalitetsmålen inom en generation. 

 16 miljökvalitetsmål – beskriver vilken kvalitet på miljön vi vill uppnå år 2020. 

 24 etappmål – delmål inom prioriterade områden för att underlätta att uppnå 

miljökvalitetsmålen och generationsmålet. (Naturvårdsverket 2012) 

 

Sveriges riksdag har dessutom satt upp en vision att nettoutsläppet av växthusgaser är lika med 

noll i Sverige år 2050 (Naturvårdsverket 2012). 
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De 16 miljömålen behandlar till exempel allt från att minska utsläppen av växthusgaser till att ha 

en giftfri miljö, frisk luft, levande skogar, bara naturlig försurning och ingen övergödning.  Av de 

16 miljökvalitetsmålen är det endast ett som förväntas kunna uppnås till år 2020 (att ha ett 

skyddande ozonskikt), resterande mål bedöms ej kunna nås med befintliga styrmedel och åtgärder. 

(Miljömål 2016). 

 

Eftersom bygg- och anläggningsbranschen har stora avfallsmängder är den prioriterad när det 

gäller att minska avfallsmängderna. Det är en av anledningarna till att ett av etappmålen berör ökad 

resurshållning i byggsektorn. (Vollmer & Johansson 2013).  Målet är att minst 70 viktprocent av 

allt icke-farligt byggavfall ska förberedas för att återanvändas eller återvinnas senast år 2020. 

(Miljödepartementet 2012). En uppföljning av etappmålet visar på att detta mål troligtvis redan är 

uppfyllt (Naturvårdsverket 2016). De data och den tillgängliga statistiken som finns över byggavfall 

är mycket bristfällig men Naturvårdsverket bedömer det ändå som sannolikt att etappmålet är 

uppfyllt. 

 

Ett annat av etappmålen berör utsläppen av växthusgaser. Målet är att år 2020 bör utsläppen vara 

40 % lägre än år 1990 för de verksamheter som inte omfattas av systemet med utsläppsrätter. Detta 

innebär konkret att utsläppen av växthusgaser ska vara 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre 

år 2020. (Miljödepartementet 2012). Detta etappmål är ännu ej uppnått men det bedöms uppnås 

inom utsatt tid (Naturvårdsverket 2016). 

 

3.2.2 Avfallshierarkin 

Avfallshierarkin är en prioriteringsordning för hur avfall ska hanteras, se figur 3.2. Den är ett EU-

direktiv (2008/98/EG) som ligger till grund för avfallspolitiken och lagstiftningen. I första hand 

ska mängden avfall begränsas genom att förebygga uppkomsten av avfall. Därefter är det högst 

prioritet att återanvända material följt av materialåtervinning. Det material som varken kan 

återanvändas eller återvinnas ska i första hand energiutvinnas genom till exempel förbränning. 

Deponi är den sista utvägen för material som inte kan förbrännas. (Lundmark & Samakovlis 2011). 

 

 
Figur 3.2 - Avfallshierarkin (Tekniska verken i Kiruna 2016).  
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Förebygga uppkomst av avfall: Innebär att minska mängden avfall och mängden farliga ämnen 

i avfallet. Den största miljövinsten fås genom att förebygga uppkomsten av avfall eftersom den 

miljöpåverkan som hade uppstått vid framställningen av materialet undviks. För byggprojekt kan 

det till exempel handla om att:  

 Utforma byggnaden efter standardmått så att det uppstår mindre avfall vid byggnation.  

 Minska mängden material som innehåller farliga ämnen. 

 Använda prefabricerade delar i större utsträckning då det är lättare att upptäcka moment 

med spill i en kontrollerad miljö. 

 Minska mängden svinn genom att arbeta med BIM och därigenom ha en förbättrad 

materialplanering. 

 

Det finns en ekonomisk vinning av att förebygga uppkomst av avfall. Hantering av avfall kostar 

pengar och erfarenheter från ett projekt i Storbritannien visar på att produktionskostnaden kan 

minska med 0,2-0,8 procent genom att reducera mängden avfall. (Fredriksson & Höglund 2012). 

 

Återanvändning: Innebär en åtgärd som medför att en produkt eller komponent kan användas 

igen och fylla samma funktion som den hade innan. I denna punkt i avfallshierarkin innefattas 

även förberedelse för återanvändning, vilket är den avfallshantering som möjliggör att produkter 

eller komponenter kan återanvändas. Detta görs genom kontroll, rengöring eller reparation. (SFS 

2011:927). 

 

Återvinning: Innebär att använda avfallsmaterial till nya produkter eller komponenter. (SFS 

2011:927). De finns två olika begrepp som beskriver det återvunna materialets kvalitet: 

 ”Down cycling” – lågvärdig materialåtervinning, när avfallet leder till ett material med 

lägre kvalitet. 

 ”Up-cycling” – högvärdig materialåtervinning, när avfallet leder till ett material av 

samma kvalitet. (Naturvårdsverket 2014) 

 

Energiutvinning: Innebär att avfallet används som bränsle vid förbränning i syfte att utvinna 

energi. (Naturvårdsverket 2014) 

 

Deponi: Innebär kontrollerad placering av avfall under lång tid. Det är det minst fördelaktiga 

alternativet för hantering av avfall och bör därmed undvikas i största möjliga utsträckning. Det 

finns tre olika sorters deponier; deponi för farligt avfall, icke-farligt avfall och inert avfall – avfall 

som inte brinner eller bryts ner. (1999/31/EG). Mängden avfall som deponeras har minskat 

kraftigt de senaste åren (Naturvårdsverket 2014). 

 

Denna prioritetsordning gäller endast om det är miljömässigt och ekonomiskt motiverat att följa 

den. Det är viktigt att göra en helhetsbedömning av flera aspekter som energi som används vid 

tillverkningen, miljöpåverkan vid tillverkningen, transporter och om råmaterialet är förnyelsebart 

samt om tillgången på råmaterial. (Thormark 2008). Om det till exempel är längre transportavstånd 

till närmaste plats för materialåtervinning kontra närmaste förbränningsplats kan det ge en större 

miljömässig och ekonomisk vinst att förbränna materialet. Avfallshierarkin kan därmed vara 

annorlunda för olika materialslag och den påverkas också av i vilken del av landet materialet ska 

tas om hand. (Lundmark & Samakovlis 2011). För produkter som består av flera olika material kan 

det vara mer fördelaktigt att energiåtervinna än att materialåtervinna (Sundberg 2013). 
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3.2.3 Avfall i byggsektorn 

Den senaste sammanställningen av uppkommet avfall i Sverige gjordes för år 2012, den totala 

mängden avfall beräknades då till 156 miljoner ton. Majoriteten av avfallet, 129 miljoner ton, 

uppkom i gruvsektorn.  Näst efter gruvsektorn är byggsektorn den sektor där det uppkommer 

mest avfall, den står då för en tredjedel av allt avfall i Sverige och en fjärdedel av allt farligt avfall. 

Totalt uppkom 7,7 miljoner ton avfall år 2012 i byggsektorn, varav 900 000 ton var farligt avfall 

(Naturvårdsverket 2014). Se figur 3.3 för uppkommet avfall i olika sektorer. 

 

 
Figur 3.3 - Uppkommet farligt och icke-farligt avfall i Sverige år 2012 per sektor, ton per sektor exklusive 

gruvsektorn. (Naturvårdsverket 2014) 

 

Det är byggherren som ansvarar för avfallshanteringen vid byggnation och vid rivning. I figur 3.4 

illustreras hur det uppkomna avfallet behandlas. En stor del av byggavfallet utgörs av 

muddermassor och jordmassor. Jordmassorna deponeras eller används som sluttäckning och 

återfyllnad av deponier. 210 000 ton avfall materialåtervinns, varav 140 000 ton utgörs av metaller. 

(Naturvårdsverket 2014). 
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Figur 3.4 - Behandling av uppkommet avfall i bygg- och anläggningsbranschen 2012. (Naturvårdsverket 

2014) 

 

3.2.4 Miljöcertifiering av byggnader 

Byggnader kan klassificeras enligt olika miljöcertifieringsprogram. Ett exempel är LEED (eng. 

Leadership in Energy and Environmental Design) som är det mest spridda bedömningssystemet. 

I LEED kan en byggnad samla poäng efter hur miljöanpassad den är i avseende på de fyra 

områdena: närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. 

Beroende av hur många poäng som samlas ihop i bedömningen kan byggnaden uppnå och 

certifieras i de fyra olika nivåerna Certifierad, Silver, Guld och Platinum. 
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3.3 Projektera för demontering 
Begreppet projektera för demontering, PfD, (eng: DfD, design for disassembly) innebär att 

utforma en produkt som är lätt att demontera och sorteras till de ursprungliga ingående 

beståndsdelarna. PfD ökar möjligheten till återanvändning och återvinning av byggnadsdelar. 

Demonterbara byggnader är inget nytt fenomen. Nomadfolkens byggnader har sedan långt tillbaka 

ofta haft en demonterbar konstruktion eftersom de flyttade ofta och då kunde ta med sig bostaden. 

Idag är demonterbara byggnader vanligt vid till exempel stora mässor i form av 

utställningsbyggnader eller i krig där det finns behov av flyktingförläggningar och tillfälliga 

sjukvårdsutrymmen. (Thormark 2008). 

 

I början av 1990-talet började byggnader rivas selektivt i Sverige. Selektiv rivning innebär att 

materialen i byggnaden rivs och sorteras för sig för att därefter kunna återanvändas eller återvinnas. 

En byggnad blir lättare att riva selektivt om den är projekterad för demontering. Metoden 

projektera för demontering är i dagsläget väl integrerad inom produktdesign, men inte lika väl 

integrerad i byggbranschen. (Thormark 2008). Att börja fundera på återanvändningen av material 

vid projekteringen av en byggnad ökar chanserna till materialåteranvändning när byggnadens 

livstid är slut (Webster & Costello 2005). 

 

3.3.1 Riktlinjer för projektera för demontering och återanvändning 

Crowther (2005) har ställt upp 27 riktlinjer för att projektera för demontering. De olika punkterna 

är viktade efter hur relevanta de är för materialåtervinning, återtillverkning, återanvändning samt 

förflyttning av byggnad. Thormark (2008) har också ställt upp 27 riktlinjer för att projektera för 

demontering varav de flesta liknar de riktlinjer som Crowther har angett.  

 

Nedan återges de riktlinjer som beskrivs som viktiga för återanvändning av komponenter: 

 

 Bidra till att komponenternas livslängd förlängs – medför att komponenterna har 

större chans att återanvändas, men vissa ytbehandlingar kan till exempel leda till en högre 

miljöbelastning. (Thormark 2008). (Crowther 2005). 

 

 Undvik kompositmaterial – om inte hela komponenten av kompositmaterial kan 

återanvändas. Återanvändning av de olika materialen försvåras om de är besvärliga att 

separera. (Crowther 2005). (Thormark 2008). 

 

 Gör komponenter och material identifierbara – möjligheten till återanvändning är 

större om komponentens egenskaper är kända. Helst bör informationen vara elektroniskt 

läsbar och innefatta materialkvalitet och eventuella hanteringsinstruktioner. (Crowther 

2005). (Thormark 2008). 

 

 Använd lätta material och komponenter – medför enklare och snabbare hantering 

vilket gör att återanvändning blir ett mer attraktivt alternativ. (Crowther 2005) 

 

 Minska antalet komponenttyper – förenklar sorteringen av produkter för 

återanvändning och antalet olika demonteringsförfaranden. Det medför också att 

återanvändning blir mer attraktivt eftersom det blir ett större antal av komponenter i 

samma storlek och av samma sort. (Crowther 2005). (Thormark 2008). 
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 Använd ett öppet byggsystem – delar av byggnaden kan användas till flera olika ställen 

i byggnaden och i andra byggnader. (Crowther 2005). (Thormark 2008). I ett öppet 

byggsystem kan komponenterna användas tillsammans med delar som är producerade av 

andra tillverkare och från andra byggsystem. Komponenterna i ett öppet byggsystem 

tillverkas av flera olika tillverkare och hur de dimensioneras och monteras finns tillgängligt 

för alla. Det viktigaste kravet i ett öppet byggsystem är att det finns en bestämd 

måttstandard. Ett stängt byggsystem är motsatsen till ett öppet. I stängda byggsystem kan 

de flesta komponenter inte bytas ut mot andra. Det finns bara ett enda företag som kan 

leverera de ingående komponenterna och det finns ingen måttstandard. (Lidelöw et al. 

2015). 

 

 Använd modulsystem – genom att använda komponenter och material som är 

kompatibla med andra system underlättar möjligheterna till återanvändning. (Crowther 

2005). 

 

 Använd prefabricering och massproduktion – ger större kontroll över 

komponenternas kvalitet och minskar arbetet som behöver göras på plats, montering och 

demontering blir därmed lättare. (Crowther 2005). (Thormark 2008). 

 

 Separera stommen från övriga byggnadsdelar – stommen har oftast längst livslängd, 

genom att separera stommen kan övriga byggnadsdelar bytas ut när de är uttjänta. 

(Thormark 2008). 

 

 Gör hanterbara storlekar på komponenter – komponenter är lättare att hantera under 

montering, demontering, transport, vidarebearbetning och återuppbyggnad om de har en 

hanterbar storlek. För stora delar minskar sannolikheten för demontering men det är bättre 

att använda några större komponenter än många små. (Crowther 2005). (Thormark 2008). 

 

 Använd mekaniska istället för kemiska sammanfogningar – möjliggör enklare 

separering av komponenter och minskar risken att de skadas vid demontering. (Crowther 

2005). (Thormark 2008). 

 

 Minimera antalet fästpunkter – gör demonteringsprocessen mindre komplicerad och 

snabbare. (Crowther 2005). (Thormark 2008). 

 

 Minimera antalet system för sammanfogning – medför att montering och 

demontering blir mer standardiserad och att ett mindre antal verktyg och hanteringar krävs. 

(Crowther 2005). (Thormark 2008). 

 

 Utforma robusta sammanfogningar – så att de klarar upprepad montering och 

demontering. (Crowther 2005). (Thormark 2008). 

 

 Undvik sammanfogning som kräver specialverktyg och eller särskild utrustning – 

det är lättare att demontera komponenter som inte kräver avancerad teknik. (Crowther 

2005). (Thormark 2008). 



 14  
 

 Planera för åtkomlighet av alla delar och sammanfogningspunkter – det lättare att 

demontera om sammanfogningspunkterna är lättåtkomliga och helst ska de vara 

tillgängliga på insidan av byggnaden. (Crowther 2005). 

 

 Planera för hantering av komponenter under montering och demontering – se till 

att det finns punkter som underlättar lyft etc. (Crowther 2005). (Thormark 2008). 

 

 Planera för realistiska toleranser för montering och demontering – upprepad 

montering och demontering kan kräva större toleranser än vanligt, gäller främst för 

montering av delar från olika tillverkare. (Crowther 2005). (Thormark 2008). 

 

 Planera för parallell demontering – så att komponenter som är oberoende av varandra 

kan demonteras samtidigt utan att skador uppstår. Parallell demontering är mer 

tidseffektivt än sekventiell demontering. (Thormark 2008) Om det ej är möjligt, se till att 

de komponenter som mest troligt kan återanvändas är enklast att komma åt. (Crowther 

2005).  

 

 Gör komponenter identifierbara – helst elektroniskt läsbar information om 

materialkvalitet och eventuella hanteringsinstruktioner. (Crowther 2005). (Thormark 

2008). 

 

 Markera punkter för demontering – det ska vara tydligt var demonteringspunkter är 

belägna för att inte blanda ihop med andra konstruktionslösningar. Byggnaden bör vara 

utformad så att demonteringen är självinstruerande, det vill säga att det är lätt att förstå var 

demonteringspunkterna är. (Crowther 2005). (Thormark 2008). 

 

 Utarbeta en demonteringsplan – är en förutsättning för att underlätta framtida 

demontering. Skador på komponenter kan lättare undvikas med en plan för 

demonteringen. För att skydda stålbalkarna från brand är de oftast inbyggda (SBI 2008) 

och därmed svårare att komma åt vid demontering. Det är ett av skälen till varför det är 

viktigt med demonteringsplan. Det är viktigt att demonteringsplanen revideras vid 

förändringar, renoveringar och underhåll. 

 

Burgan och Sansom (2006) har angett vad som är viktigt att tänka på vid projekteringen av just 

stålkonstruktioner för att de ska vara lättare att demontera: 

 Använd standardkomponenter och skruvförband istället för att svetsa. 

 Säkerställa att konstruktionen lätt går att inspektera och att den går att riva selektivt utan 

att skada komponenterna. 

 Möjliggöra enkel identifikation av elementens materialegenskaper. 

 Ju längre element, desto större är möjligheten för återanvändning i och med att de kan 

kapas till nya längder med nya förbandsdetaljer. 

 

Samtliga punkter stämmer överens med de riktlinjer som (Crowther 2005) och (Thormark 2008) 

har ställt upp. Webster och Costello (2005) menar också att genom att använda samma stålsort 

och sträckgräns för alla komponenter underlättas sorteringen vid återanvändning.  
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3.3.2 Motiv till att projektera för demontering 

Motiven till att projektera för demontering kan delas in i tre kategorier: ekonomi, miljö och 

samhällsförändringar.  

 

Ekonomi 

Underhållskostnader minskar om konstruktioner är demonterbara eftersom komponenter som är 

uttjänta är lätta att byta ut. Vid rivning är kostnaderna för avfallshantering är stora, det är dyrt att 

lämna in osorterat avfall och avfall till deponi. Genom att projektera för demontering blir 

materialen lättare att återanvända och återvinna vid rivning, vilket leder till mindre byggavfall som 

deponeras. Material som kan återanvändas kan säljas vidare. En byggnad som är projekterad för 

demontering kan ha ett högre restvärde eftersom det finns högre möjlighet att återanvända 

materialen. (Thormark 2008). 

 

Byggnaden har större möjlighet att miljöklassas om den innehåller återanvända eller återvunna 

material. En miljöklassning kan ge ett högre ekonomiskt värde på en byggnad om det efterfrågas. 

Om en byggnad kan demonteras och enkelt flyttas till en annan plats har den ett högre restvärde 

än byggnader som inte går demontera och flytta. (Thormark 2008). 

 

Det tar mindre tid att montera en byggnad som är projekterad för demontering eftersom den har 

mekaniska sammanfogningar med skruvade förband. Det ger minskade kostnader för montering. 

(K. Olsson, Sjölins smide. Personlig kommunikation 22 juni 2016). 

 

Miljö 

Genom att projektera för demontering kan mängden avfall som återanvänds och återvinns ökas. 

Det sparar på miljön i form av lägre energiförbrukning och mindre koldioxidutsläpp. Genom att 

använda homogena material i större utsträckning möjliggörs återvinning som inte är kostsam och 

ger bra kvalitet på det återvunna materialet. Bygg- och anläggningsbranschen står för en tredjedel 

av Sveriges avfallsmängd. (Thormark 2008). 

 

Energibehovet för byggnaders drift minskar i takt med utvecklingen av lågenergihus. Det gör att 

produktion och transport av material till byggnaden utgör en större del av byggnadens totala 

resursanvändning. Om återanvänt material kan användas i större utsträckning minskas den totala 

energianvändningen för byggnaden. Mer återanvänt material kommer finnas tillgängligt att 

använda om PfD införlivas i större utsträckning. (Thormark 2008). 

 

Klimatförändringar ökar risken för översvämningar. Om byggnader som byggs i riskområden för 

översvämningar är demonterbara finns möjligheten att flytta på dem om det behövs i framtiden. 

(Thormark 2008). 

 

Samhällsförändringar 

Många byggnader tenderar att rivas långt innan den tekniska livslängden är slut. Detta beror främst 

på att behoven ändras snabbare än byggnaders livslängder. En byggnad som är PfD är mer 

anpassningsbar och kan lättare byggas om ifall behoven förändras. Beställare som äger byggnader 

under lång tid och som periodvis bygger om dem har stor nytta av projektera för demontering. 

Detsamma gäller för beställare som äger ett stort antal byggnader som används till samma ändamål, 

till exempel universitet och sjukhus. (Crowther 2005). 
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Ett annat problem är att befolkningen ökar och minskar olika i olika delar av landet. Till exempel 

väntas befolkningen öka i vissa regioner som Stockholms och Uppsalas län samtidigt som den 

väntas minska i Norrbottens län. Bostäder som byggs idag i regioner med befolkningsminskning 

kommer kanske behöva flyttas till regioner med befolkningsökning i framtiden. (Thormark 2008).  

 

I Kiruna och Malmberget sker en samhällsomvandling där städernas centrum måste flyttas 

eftersom den pågående gruvdriften gör städernas placeringar osäkra. Om byggnaderna i dessa 

gruvstäder hade varit projekterade för demontering hade denna samhällsomvandling varit enklare 

att genomföra. 

  

3.3.3 Utmaningar med att projektera för demontering 

Byggprocesser där byggnader uppförs har konventionellt sett ofta samma slutmål: att färdigställa 

byggnaden. Detta är ett linjärt tänkande och begränsar möjligheterna till att kunna återanvända 

byggnaden eller delar av byggnaden när dess livslängd är slut. Genom att använda PfD fås ett mer 

cykliskt tänkande, men då krävs att den traditionella byggnadsprocessen ändras. Om inte 

beställaren efterfrågar PfD kan det vara svårt för projektörer att integrera konceptet i 

konstruktionslösningarna eftersom de inte har kontroll över projektets tidsplan och kostnad. (Rios 

et al. 2015).  

 

Det saknas en välutvecklad marknad för hantering och försäljning av återanvändbart material och 

efterfrågan av återanvändbart material är låg. Det tar längre tid och kostar mer att projektera för 

demontering och att riva en byggnad selektivt och sortera upp materialen. (Nakajima & Russell 

2014).  

 

Det saknas tillräckliga incitament för att börja projektera för demontering. Att tillämpa PfD endast 

för att det är bättre för miljön räcker inte för att motivera till en dyrare projektering. En nackdel 

med miljöcertifieringssystem som till exempel LEED är att systemet inte ger några poäng om 

byggnaden är demonterbar, däremot ger det poäng om återanvända material används (Webster & 

Costello 2005). Miljöcertifieringssystem ger därför ingen ökad motivering till att tillämpa PfD, men 

om PfD tillämpas skulle en större andel material kunna återanvändas – vilket premieras av LEED. 

 

3.3.4 BIM – Building Information Modeling 

Med byggnadsinformationsmodellering, BIM (eng. Building Information Modeling), kan virtuella 

3D-modeller av en byggnad skapas. I modellen lagras information om de ingående elementen så 

att till exempel bärighetsberäkningar och energiberäkningar kan utföras. BIM kan användas som 

ett instrument för att planera en byggnads livscykel. I och med att de ingående elementens 

information finns lagrad kan modellen förutsäga när och vilka element i byggnaden som behöver 

underhållas. (Eastman et al. 2011). Det är fördelaktigt att använda BIM om projektera för 

demontering ska tillämpas eftersom modellen innehåller mycket information som är användbar 

när byggnaden ska demonteras och vid återanvändning av de ingående elementen. 

 

3.3.5 Radio Frequency Identification, RFID 

Radio Frequency Identification, RFID, är en teknik som möjliggör avläsning på avstånd av data 

lagrad i så kallade taggar. RFID-taggar kan ses som en utveckling och förbättring av 

streckkodstekniken i och med att taggarna kan lagra mer information och programeras om. 

Taggarnas läsbarhet påverkas inte av smuts och taggarna kan inte nötas på samma sätt som 

streckkoder. Ett RFID-system utgörs av en transponder (tagg), en läsare och ett datasystem, se 
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figur 3.5. Taggen är placerad på objektet som ska identifieras och läsaren kan, beroende av vilket 

system som används, vara placerad upp till 5 meter från taggen. Taggen behöver inte vara synlig 

för läsaren utan det räcker att den är inom tillräckligt avstånd. Informationen från taggen överförs 

till läsaren via radiovågor. Läsaren överför därefter informationen till ett datasystem. RFID-taggen 

består av ett mikrochip och en antenn och kan vara aktiv eller passiv. Passiva taggar har ingen 

intern strömtillförsel från till exempel ett batteri, läsaren skapar det elektromagnetiska fältet som 

krävs för att överföra informationen från taggen via antennen. Det innebär att passiva taggar inte 

kan sända signaler om läsaren inte är inom tillräckligt avstånd. Aktiva taggar har en egen 

energiförsörjning och läsaren kan därför placeras på större avstånd än för passiva taggar. 

(Finkenzeller 2010).  

 
Figur 3.5 - Schematisk bild över ett RFID-system (GS1 u.å.). 

 

RFID-taggar finns i många olika utformningar och kan anpassas till att fungera för olika miljöer 

och syften. De har ett stort antal användningsområden och används i till exempel busskort, nycklar, 

biblioteksböcker och automatiska vägstationer. Inom området för byggkonstruktion kan RFID-

taggar medföra enklare identifikation av komponenterna i en byggnad. Metalliska föremål kan 

blockera en del av signalen mellan taggen och läsaren, men det finns RFID-taggar som är speciellt 

utformade att fungera på metall. (Finkenzeller 2010). Genom att använda RFID-taggar på en 

byggnads stålstomme kan de olika komponenternas egenskaper såsom tvärsnitt, längd, sträckgräns 

och demonteringsinstruktioner lagras och avläsas (Guy & Ciarimboli 2006). Information om vilken 

säkerhetsklass som användes vid beräkningarna samt vilken last och spännvid som har räknats på 

skulle också kunna lagras. Det skulle medföra att komponenten inte behöver räknas om vid 

återanvändning. Genom att använda RFID-taggar kan komponenterna identifieras på plats utan 

behov av relationsritningar - som kan saknas för byggnaden. 

 

3.3.6 Exempel på demonterbara lösningar i stålkonstruktioner 

 

 Pelarfotinfästning 

Pelarfotinfästningar som är skruvade istället för svetsade är demonterbara. Skruvade pelarfötter 

görs med hjälp av grundskruvar som gjuts in i betongplattan. Skruvarna fixeras med en ram och 
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gjuts in i betongplattan när fundamentet gjuts. I pelarfötterna finns en fastsvetsad fotplåt. 

Fotplåten fästs på undre skruvar som sitter ovanför fundamentet. Genom att det är ett avstånd 

mellan de undre skruvarna och fundamentet, cirka 50 mm, kan pelarna finjusteras till rätt läge, se 

figur 3.6.  

 

 
Figur 3.6 - Pelarinfästning med ingjutna grundskruvar, innan undergjutning är slutförd. (Peikko 2008). 

 

När pelarna är i rätt läge undergjuts utrymmet mellan fotplåten och fundamentet med 

expanderande betong. Pelaren sätts fast med muttrar och brickor på båda sidor om fotplåten. För 

att underlätta vid monteringen av pelarfoten och undvika behovet av tillfällig stagning av pelaren 

bör pelarfoten utformas med minst 4 stycken grundskruvar. Pelarinfästningar kan ses som 

inspända, delvis inspända eller ledade. I praktiken är dock ingen infästning 100 % ledad eftersom 

de alltid överför ett visst moment. För ledade infästningar måste grundkonstruktionen 

dimensioneras för det moment som pelarfoten tar upp. (Husson & Fahleson 2013).  

 

Husson och Fahleson (2013) beskriver fyra olika pelarfötter med skruvförband, kallade PF1-PF4, 

se figur 3.7. 

 

 
Figur 3.7 - Pelarfot PF1, PF2, PF3 och PF4. (Husson & Fahleson 2013). 

 

PF1 är en pelarfot med grundskruvarna placerade innanför pelarens flänsar, se pelaren längst till 

vänster i figur 3.7 ovan. Den betraktas oftast som ledad eftersom infästningen har låg 

momentkapacitet. Den lämpar sig inte för små pelardimensioner eftersom skruvarna då inte ryms 

mellan flänsarna. 

 

Om fotplåten i PF1 är för liten för att överföra normalkraften kan PF2 väljas. PF2 är också en 

pelarfot för I-balkar, men skruvarna placeras utanför flänsarna. Den är lämplig för pelare i små 
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dimensioner där skruvarna inte ryms innanför flänsarna, infästningen ses då som ledad. För större 

pelare som tar stora moment kan skruvar placeras på båda sidor om flänsarna, som i figur 3.7 ovan. 

Infästningen ses i det fallet som fast inspänd.  

 

För pelare med fyrkantsprofil är pelarfot PF3 lämplig. Skruvarna placeras utanför pelaren och 

infästningen kan betraktas som både ledad och inspänd eftersom den kan överföra måttliga 

moment. 

 

PF4 är en pelarfot med skruvar på insidan av ena flänsen och på utsidan av den andra flänsen. Den 

kan ta större moment än PF1 och är bland annat lämplig att använda för pelare vid en fri kant, 

exempelvis fasader. Pelarfoten kan betraktas både som ledad eller inspänd. 

(Husson & Fahleson 2013).  

 

 Pelartoppinfästning 

Pelartoppinfästning är anslutningen mellan en pelares ände och en balk. Balken kan sluta vid 

pelaränden, i det fallet utgör pelartoppen ett ramhörn, eller fortsätta förbi pelaränden. Husson och 

Fahleson (2013) har gett exempel på 9 stycken olika lösningar på pelartoppinfästningar, PT1-9. De 

två sista lösningarna, PT8 och PT9 är aktuella för fallstudien och beskrivs nedan. 

 
Figur 3.8 - Pelartoppinfästning PT8 och PT9. (Husson & Fahleson 2013). 

 

Pelartoppinfästning PT8 är en ledad anslutning mellan en balk ovanpå en pelare. Balken kan 

antingen avslutas vid pelaren eller fortsätta förbi pelaren som i figur 3.8 ovan. Pelaren och balkens 

liv är oftast parallella men pelaren kan också vridas 90°. Balken skruvas fast i pelarens topplåt med 

en skruv på vardera sida om balklivet. Om balkens liv inte kan ta hand om tvärkrafterna från 

upplagsreaktionen i pelaren behöver livavstyvningar svetsas fast i pelarflänsarnas förlängningar. 

 

För anslutning mellan pelarände och fackverksbalkar används vanligtvis den ledade 

pelartoppinfästningen PT9. Fackverksbalkar prefabriceras och förses med ett upplag vid 

tillverkningen. Varje leverantör har sin specifika utformning av upplag, i regel utgörs upplaget av 

en upplagsstång som är fastsvetsad på en platta av liggande U-profil. Plattan har två förborrade hål 

och ansluter till pelarens topplatta med skruvar. 

 

 Balk-pelarinfästning 

En balk-pelarinfästning är en anslutning mellan en balk och en pelare där pelaren fortsätter ovanför 

balken. Husson och Fahleson (2013) redogör för 7 stycken olika balk-pelarinfästningar, BP1-BP7. 

I fallstudien är de 3 första av dessa aktuella och beskrivs nedan. 
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Figur 3.9 - Balk-pelarinfästning BP1, BP2 och BP3. (Husson & Fahleson 2013). 

 

BP1 är en balk-pelarinfästning för I-balkar till I-pelare, se infästningen längst till vänster i figur 3.9. 

Infästningen är ledad och kan även användas som pelartopp i de fall då balken monteras vid 

pelarens ände. Balken har en ändplåt fastsvetsad med hål på vardera sida om balkens liv. 

Monteringen underlättas av en upplagsklack som svetsas fast på pelaren där balken kan läggas upp. 

Pelaren har förborrade hål i flänsen som passas ihop med hålen på balkens ändplåt där balken och 

pelaren skruvas ihop.  

 

För infästning av I-balk eller lådbalk till en fyrkantpelare kan balk-pelarinfästningen i mitten av 

figur 3.9 användas. Denna infästning kallas BP2 och är en ledad infästning. En ändplåt som är 

bredare än pelaren svetsas fast i balkänden och en påläggsplåt svetsas fast på pelaren. Balken kan 

då skruvas ihop med fyrkantspelaren. 

 

BP3 är en balk-pelarinfästning mellan en I-balk och en I-pelare, se infästningen längst till höger i 

figur 3.9. Balken skruvas fast mellan pelarens flänsar på en vinkelstång som fungerar som ett 

upplag. Vinkelstången svetsas fast på pelaren och 2 skruvar genom vinkelstången och den undre 

balkflänsen håller balken på plats. Infästningen är ledad. (Husson & Fahleson 2013).   

 

 Balk-balkinfästning 

Balk-balkinfästningar används vid sammanfogning av korsande balkar. Den enklaste infästningen 

fås om sekundärbalken läggs ovanpå primärbalken. Detta är dock bara ett alternativ om det finns 

tillräckligt med utrymme. Om det inte är aktuellt kan balk-balkinfästningen BB3 i figur 3.10 nedan 

användas. BB3 är en ledad balk-balkinfästning där sekundärbalkens liv ansluts med skruvar till en 

utstickande avstyvningsplåt i primärbalken. (Husson & Fahleson 2013).   

 

 
Figur 3.10 - Balk-balkinfästning BB3. (Husson & Fahleson 2013). 
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3.4 Återanvända och återvinna stål 
Ståls livscykel kan ses i figur 3.11 Genom att återanvända eller återvinna stål fås en sluten cykel, 

det vill säga en cykel där samma material återcirkulerar. 

 

 
Figur 3.11 - Livscykel för stål, tolkning från World Steel Association (u.å.). 

 

3.4.1 Återvinna stål 

Stål behåller samma egenskaper oavsett hur många gånger det återvinns. Vid materialåtervinning 

handlar det därför om begreppet ”up-cycling”. Detta är inte fallet vid till exempel 

pappersåtervinning eftersom cellulosafibern slits för varje gång den återvinns (down-cycling). 

(Gröndahl & Svanström 2011).  

 

Återvinning av stål görs genom skrotbaserad ståltillverkning. Ungefär 26 procent av Sveriges 

stålanvändning går åt till byggnadsstål. Den genomsnittliga cirkulationstiden från det att en 

stålprodukt tillverkas till den återvinns som skrot är cirka 35 år i Sverige. Sveriges återvinningskvot 

beräknas vara mer än 90 procent, där motsvarande siffra är 55 procent globalt sett. 

Återvinningskvoten beräknas enligt ekvation (3.1). (Jernkontoret 2014). 

 

Å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡 =
𝐼𝑛𝑠𝑎𝑚𝑙𝑎𝑡 𝑠𝑘𝑟𝑜𝑡

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑠𝑘𝑟𝑜𝑡+𝐹ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟
   (3.1) 

 

3.4.2 Återanvända stål 

Stålkonstruktioner lämpar sig bra för återanvändning eftersom det finns standardiserade 

dimensioner, så kallade normalprofiler, på balkar, pelare och profiler i tunnplåt (SBI 2008). Att 

den tekniska livslängden för stålstommar oftast är längre än byggnadens livslängd medför också 

att de är fördelaktiga att återanvända (Widman 2001). Ett stålelement kan dessutom kapas eller 

förlängas utan att bärigheten påverkas (Fujita & Iwata 2008). Trots att stål lämpar sig bra för 

återanvändning är det endast en liten del av byggnadsdelar i stål som återanvänds. (SBI 2008). 

Istället för att återanvändas separeras stål från övriga material och återvinns genom skrotbaserad 

ståltillverkning (Webster & Costello 2005). 
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Det finns ofta en negativ inställning till att använda återanvänt material. Osäkerheten på kvaliteten 

och kvantiteten kan hämma efterfrågan och det saknas en aktör som hanterar och säljer 

återanvändningsbara produkter. Fler lyckade projekt kan öka efterfrågan på återanvändning av 

material och därmed kan en marknad för återanvänt material upprättas. (EPA 2008).  

 

Sedan 1 juli 2014 finns ett krav att alla stålkomponenter som levereras till byggarbetsplatser i 

Sverige ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta enligt standarden SS-EN 1090-

1:2009+A1:2011(Boverket 2015), läs mer om detta i kapitel 3.1. För stålelement som är tillverkade 

innan detta datum och inte är CE-märkta måste byggherren göra en bedömning om elementet 

uppfyller gällande krav (Kisieliute & Elfving 2016). Enligt RA Hus 14 avsnitt HSB.1 får element i 

konstruktioner som ej utsätts för utmattningslast återanvändas om materialet kan intygas enligt 

BFS 2013:10 EKS 9 och SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 samt om det uppfyller gällande krav på 

hållfasthet, stadga och beständighet. 

 

Innan återanvändning av en produkt är aktuellt finns det ett antal frågor som bör besvaras, bland 

annat bör följande frågor tas ställning till vid återanvändning (Burström 2007):  

 Avges emissioner?  

 Hur är beständigheten?  

 Hur är hållfastheten?  

 

Emissioner 

Stål som material avger inga emissioner (Burström 2007) och är därför inte hälsofarligt att hantera 

och återanvända. 

 

Beständighet 

Beständighet av ett material innebär hur väl dess egenskaper bibehålls trots yttre påfrestningar. 

Det kan till exempel innefatta hur lång livslängd en enhet har kvar. Begreppet livslängd kan delas 

in i olika perspektiv, till exempel:  

 Teknisk livslängd, som avser den tidsperiod då en byggnad eller del av byggnad kan genom 

normalt underhåll användas för avsedd funktion. 

 Ekonomisk livslängd, avser den tidsperiod då en byggnad eller del av byggnad är lönsam. 

(Burström 2007). 

 

Det är sällan den tekniska livslängden som begränsar en stålkomponents livslängd utan det är ofta 

andra faktorer som till exempel samhällsförändringar eller ekonomiska aspekter (Fujita & Iwata 

2008). Enligt tabell 2.1 i SS-EN 1990 tillhör bärverk i byggnader livslängdskategori 4 och föreslås 

ha en avsedd livslängd på 50 år. Det innebär att en stålbalk i en byggnad kanske återvinns efter 50 

år, trots att den skulle kunna hålla i flera hundra år till. De övriga materialen i byggnaden är uttjänta 

och byggnaden rivs på grund av detta. (SBI 2008). 

Ståls hållfasthet påverkas negativt av framförallt korrosion och brand. Utöver dessa faktorer kan 

stålets livslängd reduceras av utmattning. 

 

Korrosion 

Korrosion, eller i dagligt tal rostning, är en elektrokemisk nedbrytningsprocess. Om stål börjar 

korrodera bildas sprickor som medför att rosten får större ytor att angripa på. För att korrosion 

ska kunna ske måste det finnas en fri stålyta med en elektrisk potentialskillnad som har kontakt 

med vatten och tillgång på syre. Korrosionen ökar med ökande fukthalt och med ökande halt av 
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föroreningar såsom svaveldioxid och klorider. När den relativa luftfuktigheten är under 60 procent, 

vilket normalt gäller i inomhusklimat, sker i princip ingen korrosion. Men om metallytan är väldigt 

smutsig kan smutsen hålla kvar fukt på ytan och orsaka korrosion vid fukthalter lägre än 60 

procent. (Burström 2007). Det finns olika typer av korrosion. Den vanligaste är jämn korrosion, 

vilket är korrosion som sker med samma hastighet över hela den exponerade ytan. Punktfrätning 

är en mer djupgående korrosion och kan därför vara mer farlig än jämn korrosion. Korrosion kan 

leda till sprickor i stålet och att stålets bärförmåga försämras. Genom att göra lämpliga 

konstruktionsutformningar kan korrosionsskador förebyggas, till exempel bör fickor där smuts 

och fukt kan ansamlas undvikas och köldbryggor som kan orsaka kondensation bör undvikas på 

korrosionskänsliga ställen. (NE 2016b). Enligt SS-EN 1993-1-1:2005 kap 4 behöver invändiga 

bärverksdelar bara rostskyddsbehandlas om den relativa luftfuktigheten överstiger 80 procent, men 

om det inte finns möjlighet att inspektera bärverksdelar ska de dimensioneras med lämplig 

rostmån. 

 

För att klassificera miljön där konstruktionen befinner sig anges korrosivitetsklasser. Dessa kan 

ses i tabell 3.1 nedan. 

 
Tabell 3.1 - Korrosivitetsklass enligt SS-EN ISO 12944-2 återangiven i (SBI 2008). 

Korrosiv-
itetsklass 

Miljöns 
korrosivitet 

Exempel på typiska miljöer 

Utomhus Inomhus 

C1 Mycket låg - Uppvärmda utrymmen med torr luft 
och obetydliga mängder 
föroreningar, t.ex. kontor, affärer, 
skolor, hotell. 

C2 Låg Atmosfärer med låga halter 
luftföroreningar. Lantliga 
områden. 

Icke uppvärmda utrymmen med 
växlande temperatur och fuktighet. 
Låg frekvens av fuktkondensation 
och låg halt luftföroreningar, t.ex. 
sporthallar, lagerlokaler. 

C3 Måttlig Atmosfärer med viss mängd salt 
eller måttliga mängder 
luftföroreningar. Stadsområden 
och lätt industrialiserade 
områden. Områden med visst 
inflytande från kusten. 

Utrymmen med måttlig fuktighet 
och viss mängd luftföroreningar 
från produktionsprocesser, t.ex. 
bryggerier, mejerier, tvätterier. 

C4 Hög Atmosfärer med måttlig mängd 
salt eller påtagliga mängder 
luftföroreningar. Industri och 
kustområden. 

Utrymmen med hög fuktighet och 
stor mängd luftföroreningar från 
produktionsprocesser, t.ex. kemiska 
industrier, simhallar, skeppsvarv. 

C5-I Mycket hög 
(industriell) 

Industriella områden med hög 
luftfuktighet och aggressiv 
atmosfär. 

Utrymmen med nästan permanent 
fuktkondensation och stor mängd 
luftföroreningar. 

C5-M Mycket hög 
(marin) 

Kust- och offshore områden med 
stor mängd salt. 

Utrymmen med nästan permanent 
fuktkondensation och stor mängd 
luftföroreningar. 

 

Korrosivitetsklassen avgör vilken typ av rostskydd som bör väljas. Rostskyddsmålning klassas i tre 

olika hållbarhetsklasser: Låg=2-5 år, Medel=5-15 år och Hög>15 år. Där tiden är den tid tills 

rostskyddsbehandlingen har brutits ned till rostgrad Ri3, det vill säga att 1 % av ytan har korroderat. 

Genom att underhållsmåla ytan när de har nått Ri3 kan livslängden förlängas. Om ytan har rostat 
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ännu mer, Ri4 (8 % av ytan har rostat), måste befintlig färg och rost blästras bort innan ny färg 

kan appliceras. (Stewall 2016). 

 

Brand 

Stålets mekaniska egenskaper förändras drastiskt vid temperaturökning, brotthållfastheten och 

sträckgränsen minskar vid ökande temperatur och materialet utvidgas. Stål är därför känsligt vid 

brand och måste skyddas mot temperaturökningar. Detta kan göras genom att måla stålet med 

brandskyddsfärg. Färgen sväller upp vid brand och skyddar mot en alltför snabb 

temperaturökning. Att klä in stålet med gips eller mineralfiberskivor är exempel på andra sätt att 

skydda stålet. (Burström 2007).  

 

Brandkrav kan ställas i tre avseenden på byggnadsdelar: R – bärförmåga, E – integritet, I – isolering. 

Kravet på bärförmåga gäller endast för bärande byggnadsdelar, integritet och isolering gäller för 

rumsavskiljande delar. Med integritet menas förmåga för rumsavskiljande delar att förhindra 

spridning av rök och brandgaser och isolering innebär förmåga för rumsavskiljande delar att 

avgränsa brand. Brandmotstånd är den tid som byggnadsdelen ska motstå brand med avseende på 

det ställda brandkravet. Exempelvis ska en rumsavskiljande byggnadsdel i brandklass EI60 klara 

att bibehålla integritet och isolering i 60 minuter vid brandexponering. (Isaksson et al. 2010). 

 

Utmattning 

Utmattning är ett sprött brottfenomen som kan ske i stålkonstruktioner som är utsatta för 

upprepade belastningscykler. Brottet sker plötsligt och utan förvarning till skillnad från sega brott. 

Utmattning sker i en punkt där det har uppkommit en mikrospricka som har växt när antalet 

belastningscykler ökar tills slutligen brott inträffar. Livslängden för konstruktionsdelar som är 

utsatta för utmattning minskar i takt med antalet belastningscykler. (Isaksson et.al 2010). 

Enligt SS-EN 1993-1-1:2005 kap 4 behöver utmattning normalt inte tas hänsyn till för bärverk i 

byggnader, undantaget följande situationer:  

 ”Bärverk som används för lyftanordningar eller rullande laster” 

 ”Bärverk som påverkas av upprepade spänningscykler av vibrerande maskiner” 

 ”Bärverk som påverkas av vindframkallande svängningar eller vibrationer” 

 ”Bärverk som kommer i gungning av folkmassor”  

(s.27) 

 

Det kan vara svårt att bedöma den återstående livslängden för stålelement som är utsatta för 

utmattning eftersom den beror av antalet belastningscykler. Enligt AMA Hus 14 avsnitt HSB.1 får 

återanvända element inte användas i bärande konstruktioner som utsätts för utmattningslast. 

 

Hållfasthet 

Ståls hållfasthet brukar anges med ett sträckgränsvärde. Så länge belastningen är under 

sträckgränsen agerar materialet elastiskt. Om belastningen är högre än sträckgränsen sker plastiska 

deformationer i materialet. (Isaksson et.al 2010). Om bärförmågan behöver ökas är det enkelt att 

svetsa på förstärkningar (SBI 2008). Om stålkomponenten inte har deformerat, korroderat, utsatts 

för brand eller utmattning behåller det sin hållfasthet. 

 

Ytterligare frågor som bör beaktas vid återanvändning av stålelement är: 

 Vilka geometriska storheter har elementet? Exempelvis vad är det för typ av balk, vilka 

tvärsnittsmått har den och hur lång är den?  
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 Är sträckgränsen för stålelementet känd?  

 Vad har stålelementet för bärförmåga?  

 Vilka laster har elementet varit utsatt för och vilka laster kommer det att bli utsatt för när 

det återanvänds? Vid förflyttning av stålelement till en annan del av landet kan snölast och 

vindlast få andra värden. 

 Behöver det element som ska återanvändas anpassas till den nya konstruktionen genom 

att till exempel rostskyddsbehandlas, brandskyddsbehandlas eller göra förstärkningar som 

höjer bärförmågan? Kan befintliga håltagningar användas eller måste nya håltagningar tas? 

 Hur har elementet skyddats från brand i den befintliga konstruktionen och hur ska det 

skyddas mot brand när det återanvänds? Är elementet brandskyddsbehandlat eller har det 

varit inbyggt? Är det olika byggnadsklasser och verksamhetsklasser i de olika byggnaderna? 

 Är det någon förändring i luftfuktighet mellan de olika platserna för elementet?  

 Har elementet blivit utsatt för korrosion? Om elementet är rostskyddsbehandlat, hur är 

rostskyddsbehandlingens kvalitet?  

 

3.5 Metoder för tillståndsbedömning av stålelement 
Innan ett stålelement återanvänds är det viktigt att undersöka elementets skick för att se om det är 

lämpligt att återanvända. För att inte skada elementet måste det testas genom oförstörande 

provning. Det är inte lämpligt att återanvända element som har deformerat, det vill säga att 

sträckgränsen har uppnåtts och att plasticering har skett. Det är också viktigt att kontrollera om 

stålelementet har några sprickor innan det återanvänds. Det kan vara olämpligt att återanvända 

element som har blivit utsatta för korrosion eftersom det kan leda till sprickor som försvagar stålets 

hållfasthet. Stål som har korroderat bör därför tillståndsbedömas för att upptäcka eventuell 

sprickbildning.  

 

Nedan följer ett antal olika metoder för oförstörande provning av stål. Gemensamt för samtliga 

metoder är att de kräver personal som är utbildad och certifierad inom metoden samt att det krävs 

referensstandarder att jämföra resultatet mot för att få ett tillförlitligt resultat. För att undersöka 

olika egenskaper hos testobjektet kan flera av metoderna användas. 

 

3.5.1 Visuell kontroll 

Det vanligaste sättet att upptäcka deformationer och korrosion är genom visuell kontroll, (eng. 

Visual Testing, VT). Det går också att upptäcka sprickor samt defekter i sammanfogningar genom 

VT. Det är en kostnadseffektiv och snabb metod som ger omedelbart resultat. Elementet kan 

behöva rengöras innan det går att inspektera och det går inte att se defekter som är under ytan. 

Om ett stålelement är inbyggt är det svårt att genomföra visuell inspektion. (Föreningen för 

oförstörande provning u.å.). 

 

3.5.2 Radiografisk provning 

Radiografisk provning, (RT), är en oförstörande metod som används främst för att detektera 

defekter inuti material. Metoden är vanlig vid kontroll av svetsade förband. Joniserande strålning, 

i form av röntgen eller gammastrålning, går igenom testobjektet och exponerar därefter en film. 

Strålningen absorberas olika i materialet beroende på om det innehåller till exempel porer eller 

sprickor, detta avspeglas på filmen som tolkas i en betraktningsapparat. I figur 3.12 ses en 

schematisk bild för radiografisk provning. Metoden begränsas av att den främst kan detektera 

diskontinuiteter som är i samma riktning som strålningen. Med radiografisk provning kan defekter 
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som är mellan 0,5-2 % av godstjockleken detekteras. Den som utför provningen måste genomgå 

en strålskyddsutbildning eftersom metoden använder radioaktiv strålning. Provningen måste ske 

på avspärrat område eller utföras i en strålskyddslokal. (Jernkontoret 2007). 

 
Figur 3.12 - Schematisk bild över radiografisk provning (Tolkning från NDT Resource center u.å.). 

 

3.5.3 Virvelströmprovning 

Virvelströmprovning, (eng. Eddy Current testing, ET), även kallat induktionsprovning, är en 

oförstörande metod för att detektera diskontinuiteter på och under ytan i material som kan leda 

elektricitet. En fördel med metoden är att den kan användas för att se defekter på målade objekt 

och bestämma objektets tjocklek. Metoden kan också indikera variationer i materialet och kan 

därför användas för att bestämma tjocklek på olika skikt som till exempel färgskikt på materialet.  

Testinstrumentet utgörs av en induktiv givare som alstrar ett magnetfält. Magnetfältet alstrar i sin 

tur virvelströmmar i provföremålet, se figur 3.13. Om det finns en spricka förändras 

virvelströmmarna och givarens magnetfält. Denna förändring avläses, analyseras och jämförs med 

referensobjekt. Virvelströmmarna påverkas på olika sätt beroende på vilken defekt det är i 

provföremålet. (Jernkontoret 2007). 

 
Figur 3.13 - Schematisk bild över virvelströmsprovning (Tolkning från Hi-Tech NDT Inspection Services 

u.å). 
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3.5.4 Magnetpulverprovning 

Magnetpulverprovning (MT) är en oförstörande metod som kan användas på magnetiska material 

för att upptäcka ytliga defekter, framför allt sprickor. Föremålet som ska undersökas sprayas med 

ett magnetpulver och införs i ett magnetfält. Om det finns sprickor i ytan uppstår ett magnetiskt 

läckfält vid defekten. Detta magnetfält attraherar magnetpulvret och gör sprickan synlig eftersom 

magnetfältet är bredare än sprickan, se figur 3.14. Magnetpulverprovning utförs med enkel 

utrustning och går snabbt att genomföra. Metoden fungerar också på material som är ytbehandlade 

med färg eller där defekten är fylld av smuts eller färg.  (Jernkontoret 2007).  

 
Figur 3.14 - Schematisk bild för magnetpulverprovning (Tolkning från NDT Resource center u.å.). 

 

3.5.5 Penetrantprovning 

Penetrantprovning (PT) är en metod där ytliga sprickor kan detekteras. I figur 3.15 visas en 

schematisk bild över metodens tillvägagångssätt. Metoden börjar med noggrann rengöring av ytan 

som ska undersökas. Det är viktigt att avlägsna kontamineringar som till exempel vatten, olja, färg 

och rost. Därefter påförs en penetrantvätska över hela provytan. Med hjälp av kapillärkraften 

tränger vätskan in i ytdefekter. Överskottet av penetrantvätskan vid ytan avlägsnas därefter noga. 

Ytliga defekter detekteras genom att den vätska som har trängt ned i defekterna förs upp till ytan 

med framkallande absorbenter. Penetrantvätskan innehåller ett färgmedel och sprickor blir därmed 

synliga efter visuell inspektion. Den vätskemängd som absorberas motsvarar storleken på sprickan. 

För att få ett pålitligt resultat krävs en stor noggrannhet vid rengöring av ytan, både före och efter 

att penetrantvätskan har påförts. (Jernkontoret 2007). 
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Figur 3.15 - Schematisk bild över penetrantprovning (Tolkning från u.å.)  

 

3.5.6 Structural Health Monitoring, SHM 

Structural Health Monitoring, SHM, är en metod som syftar till att ge information om en 

konstruktions tillstånd under hela dess livstid: både för de ingående materialen och delarna men 

också för hela konstruktionen som sådan. Med SHM kan konstruktionen tillståndsbedömas på ett 

oförstörande sätt, men metoden har fler fördelar än så. Genom att konstant övervaka 

konstruktionens tillstånd samlas en stor mängd data in och en prognos över framtida skador och 

underhållsbehov samt återstående livslängd kan göras. SHM möjliggörs genom integrering av 

sensorer, smarta material, dataöverföring och databeräkningar i konstruktioner. Om en 

konstruktion är övervakad med SHM kan brister upptäckas innan katastrofala följder uppstår. 

(Balageas et al. 2006).  

 

SHM är särskilt användbar för att snabbt kunna bedöma tillståndet för broar och byggnader i stål 

efter extrema lastsituationer som jordbävningar eller orkaner. Det kan i sådana fall vara svårt att 

bedöma stålkonstruktioner visuellt eftersom stål ofta byggs in för att skyddas mot brand och det 

är dyrt och tidskrävande att komma åt ståldelarna för inspektion. (Zhang & Bai 2015).  

 

Det finns många olika sensorer som kan användas för SHM. Zhang och Bai (2015) skriver om hur 

BIM, RFID-taggar och brottutlösande trycksensorer (eng. breakage-triggered strain sensor) kan 

användas för att övervaka stålkonstruktioner. De brottutlösande trycksensorerna har ett förinställt 

tröskelvärde som anger när en balk/pelare har nått en skadlig nivå av exempelvis knäckning eller 

töjning. Om tröskelvärdet uppnås registreras informationen i RFID-taggen som kommunicerar 

trådlöst till en BIM-modell över byggnaden. BIM-modellen används som programvara för SHM 

och den del av byggnaden som har uppnått tröskelvärdet markeras automatiskt i modellen. 

Användaren varnas att tröskelvärdet har uppnåtts och åtgärder kan vidtas.  

 

Det finns sensorer som kan övervaka utvecklingen av korrosion i stålkonstruktioner. Yang et al. 

(2013) skriver om hur en stålbalk kan övervakas med hjälp av EMI-teknik (eng. Electro-Mechanical 

Impedance) för att se utvecklingen av lokal korrosion. Tekniken baseras på hur den 

elektromekaniska impedansen, elektriska motståndet, ändras i stål när det korroderar.   



 29  
 

4. FALLSTUDIE 
 

4.1 Industribyggnadens utformning 
I fallstudien studeras en industribyggnad som finns vid Akzo Nobels anläggning i Stockvik utanför 

Sundsvall. Byggnaden används som lossningsbyggnad för lastbilar och består av en hall med fyra 

lägre sidobyggnader. Den bärande konstruktionen utgörs av en primärstomme i stål som är 

monterad i en platta på mark. Primärstomme utgörs totalt av 14 olika typer av balkar, 1 sorts 

fackverksbalk, 34 olika sorters pelare, 10 snedsträvor, 3 olika typer av tryckbommar och 3 olika 

sorters installationsbalkar. Totalt väger allt stål till byggnaden 22 795 kg fördelat på 708 element, 

exklusive fackverksbalkar. I dessa element ingår alla plåtar, knapar och dörramar, installationer i 

byggnaden såsom rörbrygga med mera. Primärstommen utgörs av totalt 14 846 kg stål fördelat på 

66 olika sorters element, totalt 437 element exklusive fackverksbalkar. I och med att 

fackverksbalkarna har specialbeställts från tillverkarna saknas data över deras stålmängd. I bilaga 1 

ses en sammanställning över stålstommens komponenter.  

 

Industribyggnaden består av en hall med fyra lägre sidobyggnader: ett rum med spillbrunn, ett 

elrum, ett väderskydd för pumpar samt personalutrymmen. Mellan elrummet och väderskyddet 

för pumparna finns en befintlig ventilkammare som kringbyggs. Se översiktlig 3D-vy över 

byggnadens stålstomme i figur 4.1och planritning i figur 4.2. Pelarplan och stomplaner kan ses i 

ritning K-24.1-301–303. En ritningsförteckning och ritningar för byggnaden redovisas i bilaga 2.  

 
Figur 4.1 - 3D-vy över industribyggnadens stålstomme. Kan ses i sin helhet i ritning K-24.0-301 i bilaga 2. 
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Figur 4.2 - Planritning över industribyggnaden. Kan ses i sin helhet i ritning K-21.1-304 i bilaga 2. 

 

För hela industribyggnaden gäller att de pelare och balkar som vetter mot yttervägg eller yttertak 

har fastsvetsade knapar av U50-profil, där väggplåt och takplåt kan monteras, se figur 4.3 för 

exempel. En Z-profil skruvas fast i knapen och plåten skruvas fast i Z-profilen. 

 
Figur 4.3 - Tillverkningsritning över en VKR-pelare med svetsade knapar. 

 

Stålet i stommen har sträckgräns 355 MPa förutom stålet i knaparna som har sträckgräns 235 MPa. 

Pelare, balkar och plåtar är av stålsort S355J2, förutom UPE-balkar (tryckbommar och 

installationsbalkar) som är av stålsort S355N och VKR-rör som är av stålsort S355J2H. Knapar 

utgörs av stålsort S235JR. Eftersom det är en industribyggnad där det förekommer mycket 

kemikalier är allt stål i byggnaden klassat i korrosivitetsklass C5-I och skyddat mot korrosion med 

rostskyddsfärg. Pelare och balkar är dessutom målade med brandskyddsfärg för att klara brandklass 

R90 (pelare) respektive R60 (balkar). 

 

Hallen 

Hallens primärstomme utgörs av 7 stycken ramar med fackverksbalkar fritt upplagda på fast 

inspända pelare. Avståndet mellan ramarna är 5700 mm. Fackverksbalkarna är specialbeställda 

utifrån den aktuella spännvidden 8770 mm och de laster som verkar på dem, se ritning K-24.6-301 

i bilaga 2. Pelarna som fackverksbalkarna vilar på utgörs av 8007 mm långa HEA240-profiler och 

benämns P1-P14/300. De är infästa med pelarfötter av typen PF4, vilken är beskriven i kapitel 
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3.5.7 samt kan ses i figur 4.4 nedan. Fotplåten och toppen av grundskruvarna övergjuts med betong 

för att golvet ska få en jämn yta och för att inte exponera infästningen vid till exempel spolning av 

golvet. De pelarfötter som står vid långsidan mot rummet med spillbrunn (linje D i figur 4.2) 

övergjuts dessutom med spolsocklar, se figur 4.4 som är ett utklipp från ritning 20.3-303 i bilaga 

2. 

   

 
Figur 4.4 - Hallens pelarfötter längs med långsidan mot spillbrunnen. Kan ses i sin helhet i ritning 20.3-303 

i bilaga 2.   

 

Fackverksbalkarna och hallpelarna sammanfogas med pelartoppinfästning PT9. Hallpelarna har 

en topplåt med två förborrade hål vari 2 stycken pinnbultar, D24, träs igenom och svetsas fast i 

underkant. Fackverksbalkarna fästs i pelartopparna med pinnbultarna. 

 

Mellan ramarna sitter tryckbommar, T.B1/300, vid pelartoppen som utgörs av profil UPE180. 

Dessa är svetsade på plats. Längs med den långa sidan av byggnaden, där rummet med spillbrunn 

finns, sitter installationsbalkar, INST_BALK1/300, i den nedre delen av pelarna. 

Installationsbalkarna utgörs av profil UPE120 och tillför ingen bärande funktion till 

konstruktionen utan är till för installationer i byggnaden. Dessa är också svetsade i pelarna. 

 

Hallen stabiliseras av 4 stycken snedsträvor bestående av 9342 mm långa L-profiler (vinkelstänger) 

100x10, benämnda VK1-VK4/300 i ritningar. Snedsträvorna fästs med skruvar i plåtar som är 

fastsvetsade i mitten av livet i pelarnas ändar. I fallstudien tas ej hänsyn till de stabiliserande 

takskivorna och väggskivorna av plåt, det samma gäller för skärmtaken på hallens båda gavlar. 

  

Sidobyggnader 

Sidobyggnaderna har lägre takhöjd än hallen och byggs upp av 22 pelare som benämns P15/300 

samt P20-P40/300 i ritningar. P28/300 är en 3473 mm lång VKR120x6,3-profil och P15/300 är 

en 4800 mm lång HEA240-profil. Resterande pelare utgörs av VKR100x6,3-profiler i varierande 

längder mellan 3290 mm till 4247 mm. Taket på sidobyggnaderna lutar för vattenavrinning. 

Fyrkantspelarna svetsas fast på fästplåtar som är ingjutna i plattan. I andra änden har pelarna 

fastsvetsade topplåtar och de flesta av pelarna är ingjutna i spolsocklar. HEA240-pelaren svetsas 

fast på en fästplåt som är ingjuten i en sula under plattan. I figur 4.5, som är ett urklipp från ritning 
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K-20.2-308 i bilaga 2, ses infästningen av HEA240-pelaren och P31/300 som är ingjuten i 

spolsockel. 

 

 
Figur 4.5 - Infästning av HEA240-pelaren och VKR-pelare i personalutrymme. Kan ses i sin helhet i ritning 

K-20.2-308 i bilaga 2. 

 

De 4 stycken VKR100x6,3-pelarna i elrummet, P20-23/300, är ej ingjutna i spolsockeln men 400 

mm av pelarnas ändar är dolda under ett installationsgolv, se ritning K-20.2-303 i bilaga 2. I 

pelarnas topplåtar är två IPE200-balkar och en HEA220-balk monterade, B1-B2/300 och 

B14/300, med infästningar av typen PT8, se sektion C, F och G i ritning K-24.2-302–304 i bilaga 

2. Väggarna är isolerade och täckta med 20 TRP, 5 mm tjock, på utsidan och 8 mm cembritskiva 

på insidan. Taket är också isolerat med takduk utvändigt och 8 mm cembritskiva invändigt. Varken 

pelare eller balkar är inbyggda i väggarna eller i taket.  

 

Mellan elrummet och väderskyddet för pumparna finns en befintlig ventilkammare som 

kringbyggts med hjälp av 3 stycken VKR100x6,3-pelare, P24-P26/300, och 3 stycken IPE270-

balkar, B3-B5/300. Pelarna svetsas fast på fästplåtar och övergjuts av spolsockeln, se ritning K-

20.2-310 och K-20.2-311 i bilaga 2.  Balkarna ansluter till pelarna med pelartoppinfästning PT8. 

Balk B4/300 sträcker sig mellan hallpelare P3/300 och P5/300 och ansluts med infästning BP3 i 

båda balkändar. B3/300 och B5/300 ansluter till B4/300 med balk-balkinfästning BB3, med enda 

skillnaden att flänsarna på sekundärbalken har kapats så att den ryms innanför flänsarna på 

primärbalken, se sektion E i ritning K-24.2-303 i bilaga 2. B3/300 ansluter i andra änden med 

infästning BB3 till balk B2/300 i elrummet, se sektion D i ritning K-24.2-303 i bilaga 2. 
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Väderskyddet för pumparna sitter ihop med en öppning mot hallen och är därmed inte ett separat 

rum som övriga sidobyggnader är. Två IPE270-balkar och en HEA280-balk, B6-B8/300, skruvas 

i ena ändan ihop med balkpelarinfästning BP1 i 3 av hallpelarna; P5/300, P7/300, P9/300. I den 

andra ändan skruvas balkarna fast i pelartoppen på 3 stycken VKR100x6,3-pelare, P27-P29/300, 

med pelartoppinfästning PT8, se ritning K-24.2-301 i bilaga 2. VKR-pelarna är ingjutna i 

spolsockeln. Ytterliggare en IPE270-balk, B9/300, är monterad i med PT8 i änden av en 

VKR100x6,3-pelare. I den andra änden är den hopskruvad med BP1 i den 4800 mm långa 

HEA240-profilen, P15/300, se ritning K-24.2-305 i bilaga 2. Mellan VKR-pelarna är 3 stycken 

tryckbommar i UPE120-profil fastsvetsade vid pelartoppen och nedanför mitten av pelarna finns 

totalt 6 stycken UPE120-installationsbalkar fastsvetsade. Väggarna och taket i väderskyddet är 

oisolerade, se ritning K-20.2-301 i bilaga 2.  

 

Personalutrymmet utgörs av 6 stycken VKR-100x6,3-pelare, P31-P35/300, och 2 stycken IPE200-

balkar, B10-B11/300. Balkarna monteras i pelarna med infästning PT8, se sektion H på ritning K-

24.2-304 samt sektion I på ritning K-24.2-305. De pelare som vetter mot utsidan är ingjutna i 

spolsockeln, se ritning K-20.2-302 i bilaga 2. Personalutrymmet är uppdelat i 3 rum med isolerade 

innerväggar, se ritning K-20.2-314. Ytterväggarna är isolerade och täckta med 20 TRP, 5 mm tjock, 

på både in- och utsida. Taket är också isolerat och är täckt med takduk utvändigt och bärande 

trapetsprofilerad plåt på insidan. Varken pelare eller balkar är inbyggda i väggarna eller taket. 

 

Rummet för spillbrunnen utgörs av 4 stycken VKR100x6,3-pelare, P37-40/300. Pelarna är ingjutna 

i spolsockeln. 2 stycken 5700 mm långa IPE200-balkar, B12-13/300, ansluter med skruvar till 

pelarnas topplåtar med pelartoppinfästning PT8, se ritning 24.2-306 i bilaga 2.  Väggarna är 

isolerade och täckta med 20 TRP, 5 mm tjock, på in- och utsida. Taket är också isolerat och är 

täckt med takduk utvändigt och bärande trapetsprofilerad plåt på insidan. Varken pelare eller 

balkar är inbyggda i väggarna eller taket, se ritning K-20.2-301 och K-20.2-304 i bilaga 2. 

 

Samtliga sidobyggnaderna horisontalstabiliseras med hjälp av snedsträvor som utgörs av 6 stycken 

L50x5-profiler, benämnda VK5-10/300. Snedsträvorna fästs med skruvar till plåtar som är 

fastsvetsad i pelarnas ändar. 

 

4.1.1 Miljöpåverkan och total kostnad 

Vid tillverkningen av stålet till primärstommen, totalt 14 846 kg, krävs drygt 132 000 kWh och det 

genereras ett utsläpp på 40,2 ton koldioxidekvivalenter. Beräkningarna baseras på värden i kapitel 

3.1.2 från Ruukki (2014), som har beräknat att det krävs 8,9 kWh och genereras ett utsläpp på 2,71 

kg koldioxidekvivalenter för att tillverka 1 kg stålprofiler. 

 

Den totala kostnaden för att tillverka stålet till stommen beräknas till 241 691 kr med priser från 

Stena stål (2016) och personlig kommunikation den 14 juni 2016 med K. Olsson, Sjölins smide. I 

bilaga 3 ses tabell B3.1 för prislista och tabell B3.2 för beräkning av totalkostnad. I denna 

kostnadsberäkning ingår endast kostnad för materialet, inga kostnader för målning, montering av 

plåtar på pelare/balkar eller montering av stommen på byggplatsen är medräknade. 

 

4.2 Demontering av byggnaden 
Industribyggnaden saknar en plan för hur demonteringen ska gå till. Här ges ett förslag på hur 

demonteringen skulle utföras så som byggnaden är utformad idag.  



 34  
 

 

Det är lämpligt att demontera sidobyggnaderna först. Takplåten och väggplåten avlägsnas varefter 

pelar-balkinfästningar kan skruvas loss och balkarna kan lyftas bort.  Tryckbommar och 

installationsbalkar är svetsade på plats och måste skäras bort innan de kan lyftas bort. Vindstag 

skruvas bort. Pelarna som är svetsade på fästplåt är fast inspända och kan stå utan stöd, de behöver 

inga tillfälliga stag efter att balkarna har avlägsnats. Svetsarna i pelarfötterna måste skäras bort 

innan pelarna kan avlägsnas. 

 

Vid demontering av hallbyggnaden avlägsnas väggplåtarna först, för att hallen inte ska ta så mycket 

vind, därefter demonteras takplåten. Eftersom det finns tryckbommar mellan pelartopparna kan 

hallens stomme stå stadigt utan stabiliteten från takplåten. Hallen demonteras därefter ett fack i 

taget. Fackverksbalkarna skruvas loss från pelarna och lyfts bort. Tryckbommar och 

installationsbalkar är fastsvetsade och måste precis som i sidobyggnaderna skäras bort innan de 

kan lyftas bort. Vindstag skruvas bort. Pelarna är fast inspända, i och med att pelarfoten utgörs av 

PF4 som är övergjuten, och de behöver inte stagas tillfälligt efter att fackverksbalken och 

tryckbommen har avlägsnats. I och med att pelarfoten är övergjuten med betong skulle betongen 

behöva bilas bort för att komma åt pelarfotinfästningen. Grundskruvarna kan vara svåra att frigöra 

när de har varit övergjutna. Istället för att bila bort betongen kan pelarna därför skäras loss ovanför 

övergjutningen för att kunna lyftas bort.  

 

4.3 Projektera för demontering 

4.3.1 Riktlinjer för projektera för demontering 

Genom att studera riktlinjerna för projektera för demontering, som ställdes upp i avsnitt 3.3.1, 

undersöks hur byggnadens demontering hade kunnat underlättas om projekteringen hade gjorts 

annorlunda. För varje riktlinje görs en bedömning av hur väl byggnadens stålstomme uppfyller 

direktivet. Om riktlinjen ej uppfylls ges förslag på hur projekteringen hade kunnat göras 

annorlunda. 

 

 Bidra till att komponentens livslängd förlängs 

Korrosion är den faktor som främst påverkar ståls beständighet. För stålkonstruktioner kan 

livslängden därför framförallt förlängas genom att ge skydd mot korrosion. Eftersom allt stål i 

industribyggnaden har klassats som korrosivitetsklass C5-I är allt stål redan skyddat med 

rostskyddsfärg. Färgen kommer med tiden att brytas ned. För att förlänga komponenternas 

livlängd är det viktigt att underhållsmålning sker när ytan har nått rostgrad Ri3, detta för att slippa 

blästra om hela ytan innan ny färg appliceras.  

 

 Undvik kompositmaterial 

I och med att stommen utgörs helt av stål har kompositmaterial redan undvikits i stommen. 

 

 Gör komponenter och material identifierbara 

Vilka balkar och pelare som har använts går att se på relationsritningarna, men 

stomkomponenterna går inte att enkelt identifiera på plats genom att visuellt studera dem. Detta 

kan ge problem om relationsritningar saknas i framtiden. Längden på komponenterna och vilka 

profiler som har använts går att mäta, men det är svårt att snabbt avgöra vilken stålsort som har 

använts och vilken last som verkar på dem. Här kan en förbättring åstadkommas genom att 

använda RFID-taggar. Data med vilken profil som har använts, längd, sträckgräns, laster som 
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verkar på komponenten, säkerhetsklass med mera kan lagras på dessa taggar. Taggarna går att 

avläsa på plats och det blir tydligt vilka egenskaper komponenten har. 

 

 Använd samma stålsort på komponenter 

Samtliga komponenter i stålstommen har sträckgräns 355 MPa, förutom knaparna som har 

sträckgräns 235 MPa. Pelare, balkar och plåtar är av stålsort S355J2, förutom UPE-balkar 

(tryckbommar och installationsbalkar) som är av kvalitet S355N och VKR-rör som är av stålsort 

S355J2H. Knapar som är av U50-profil har stålkvalitet S235JR. Enligt lagerprislista från Stena stål 

(2016) är stålsort S355J2 standard för HEA och IPE-profiler högre än 160 mm och S355J2H är 

standard för VKR-profiler. UPE-profiler kan levereras med stålsort S355J2, S355N och S355M. 

Ett sätt att minska antalet olika stålsorter hade varit att använda S355J2 även på UPE-profilerna. 

U50-profiler tillverkas inte i stålsort S355J2 och kan därför inte ändras. 

 

 Använd lätta material och komponenter 

Stål har relativt liten vikt jämfört med dess hållfasthet. Stålstommar kan därför göras lättare än till 

exempel stommar av betong. Stommens vikt går inte att påverka särskilt mycket utan att ändra 

materialet, detta görs inte eftersom syftet med fallstudien är att studera stålstommar. 

 

 Minska antalet komponenttyper 

Stommen utgörs totalt av 14 olika typer av balkar, 1 sorts fackverksbalk, 34 olika sorters pelare, 10 

snedsträvor, 3 olika typer av tryckbommar samt 3 olika sorters installationsbalkar. Se 

sammanställning i bilaga 1. Byggnadens stomme utgörs av 61 olika sorters element, totalt 437 

element exklusive fackverksbalkar. Totalt används 11 olika standardprofiler som utnyttjas i 31 olika 

längder, 29 olika plåtar och en sorts knap.  

 

Vid en granskning av de olika balkarna och pelarna ses att det som främst skiljer dem åt är fotplåtar, 

topplåtar, avstyvningsplåtar, knapar och håltagningar. De olika varianterna av plåtarna eftersträvas 

inte att minskas eftersom de inte demonteras separat. Plåtarna svetsas fast på pelare och balkar i 

verkstad och behålls när pelare och balkar demonteras.  

 

Hallen utgörs av pelare med samma profil, HEA240, och längden 8007 mm. Det som skiljer mellan 

de olika pelarna är plåtar för infästning av vindkryss, antal knapar, håltagningar och plåtar för 

balkinfästningar. Ingen av dessa skillnader skulle ge någon nämnvärd påverkan vid återanvändning. 

Knapar och plåtar kan skäras bort om de inte behövs. Håltagningarna är så pass små och nära 

mitten av pelaren att det inte påverkar bärförmågan. Håltagningar nära en ände av pelare/balk är 

värre eftersom det minskar den tvärkraftsöverförande förmågan och tvärkraften är oftast störst 

vid änden. De 7 fackverksbalkarna är identiska med varandra och de 4 snedsträvorna likaså. 

Tryckbommarna och installationsbalkarna är lika långa, men tryckbommarna är UPE180 och 

installationsbalkarna är UPE120. Antalet komponenttyper i hallen skulle kunna minskas genom att 

ändra installationsbalkarna i hallen från UPE120 till UPE180. Denna ändring skulle medföra att 

423 kg mer stål går åt till en kostnad av 6392 kr (Stena Stål 2016), se tabell B3.1 i bilaga 3 för 

stålpriser och tabell B4.1 i bilaga 4 för beräkning av ändrade profiler.  

 

Sidobyggnaderna utgörs av flertalet olika längder och profiler på pelare och balkar. Antalet 

komponenttyper i sidobyggnaderna skulle ha kunnat minskas om byggsystemet för 

sidobyggnaderna hade medfört gemensamma pelarlängder, balklängder och färre antal olika 

balkprofiler. Det bästa sättet att åstadkomma detta är genom att använda ett modulsystem. Det 
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finns idag inget utarbetat modulsystem för hallar med stålstomme, se punkten ”Använd 

modulsystem” nedan. Ett sätt att använda färre komponenter vid projekteringen skulle kunna vara 

att utgå från förbestämda profiler för pelare och balkar och anpassa antalet efter den bärförmåga 

som krävs. Genom att göra på detta sätt kommer en del pelare och balkar att vara 

överdimensionerade. 

 

Så som sidobyggnaderna är utformade utgörs 20 av 22 pelare av samma profil, VKR100x6,3, men 

dessa har 11 olika längder. Antalet längder skulle kunna minskas till 4 olika genom att förlänga 

vissa av pelarna i sidobyggnaderna. Därigenom fås enhetliga höjder på sidobyggnaderna och det 

följer även riktlinjen som Burgan och Sansom (2006) ställt upp att ju längre element desto större 

är möjligheten för återanvändning i och med att de kan kapas till nya längder med nya 

förbandsdetaljer. Genom att ändra till 4 olika pelarlängder krävs 129,4 kg stål extra och den totala 

kostnadsökningen blir 2293 kr med prislista från Stena Stål (2016), se beräkningar i tabell B4.2 i 

och sammanställning i tabell B4.3 i bilaga 4. Snedsträvorna som stabiliserar horisontella krafter har 

tre olika längder, detta antal går inte påverka eftersom sidobyggnaderna har olika bredder mellan 

pelarna. En förlängning av pelarna medför att snedsträvorna också blir längre. I 

kostnadsberäkningarna där pelarlängderna har ändrats tas även med kostnadsökning för 

förlängning av snedsträvorna.  

 

 Använd ett öppet byggsystem 

Industribyggnaden är inte byggd med ett öppet byggsystem. Komponenternas längder i byggnaden 

är inte anpassade efter standardmått, de är utformade specifikt för att passa i just den här 

industribyggnaden. Det finns idag inget utvecklat öppet byggsystem för hallar med stålstomme.  

 

 Använd modulsystem 

Samtliga balkar, pelare och stänger i stålstommen utgörs av standardprofiler (gäller ej 

fackverksbalkarna). Längderna på stålelementen är dock inte standardiserade utan de är anpassade 

till den specifika byggnadsutformningen. Det finns inget utvecklat modulsystem med 

standardiserade längder för stålstommar, allt kapas till rätt längd i verkstad. Däremot finns det 

lagerförda längder av balkar och stänger. IPE- och HEA-profiler lagerförs i längderna: 10,1 m, 

12,1 m, 14, 1 m, 15,1 m och 18,1 m. UPE profiler lagerförs i samma längder utom 18,1 m. De 

lagerförda balkarna kan kapas till ett engångspris per kapning. (BE Group 2010). Det är inte 

aktuellt att ändra byggnadens balkar eller pelare till någon av dessa lagerlängder eftersom det då 

skulle ändra byggnadens totala utformning.  

 

 Använd prefabricering och massproduktion 

Samtliga delar i stålstommen är prefabricerade. Pelare och balkar utgörs av standardprofiler som 

massproduceras, gäller dock ej fackverksbalkarna. Fackverksbalkarna är tillverkade på beställning 

utifrån den spännvidd som är önskvärd, i detta fall 8770 mm. Håltagningar och fastsvetsning av 

plåtar prefabriceras i verkstad, stommen är färdig att monteras på byggplatsen.  

 

 Separera stommen från övriga byggnadsdelar 

Hallen är oisolerad i både väggar och tak, väggplåtar och takplåtar kan enkelt demonteras från 

stommen. Pelarfötterna övergjuts av betong. Sidobyggnaderna är isolerade men stommen byggs 

inte in i väggarna och i taket. I elrummet döljs pelarnas ändar under ett installationsgolv. Detta 

golv kan enkelt demonteras för att komma åt hela pelarna. En del av pelarna övergjuts av 

spolsockel. Isolering i väggar och tak, samt inre och yttre takbeklädnad kan enkelt demonteras från 
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stommen i sidobyggnaderna. I och med att stommen till största del inte är inbyggd i väggar eller 

tak är den redan separerad från övriga byggnadsdelar, frånsett att en del pelarinfästningar gjuts in. 

Om detta åtgärdas enligt förslagen i punkten ”Använd mekaniska istället för kemiska 

sammanfogningar” är det inte ett problem.  

 

 Gör hanterbara storlekar på komponenter 

I och med att hallen har hög takhöjd blir dess pelare långa, 8007 mm. Detta medför att lyftkran 

krävs vid montering av hallpelare och fackverksbalkar oavsett hur de är utformade. Pelarna hade 

varit lättare att hantera om de hade delats i två delar men detta hade medfört fler sammanfogningar. 

Den maximala längden för transport på allmänna vägar är 24 meter för en lastbil inklusive släp och 

för längder upp till 30 meter krävs särskilt tillstånd (SFS 1998:1276). De längsta komponenterna i 

byggnaden är fackverksbalkarna som är 8770 mm långa. Inga komponenter i byggnaden är därmed 

för långa för att transporteras på allmänna vägar och det krävs inget tillstånd för att frakta dem. 

Det underlättar vid transport av komponenter till byggnadsplatsen men också vid tranport från 

byggnaden när komponenterna ska återanvändas. 

 

 Använd mekaniska istället för kemiska sammanfogningar 

Svetsning, ingjutning och limning räknas som en kemisk sammanfogning och skruvförband är en 

mekanisk sammanfogning. För en stomme i stål bör skruvförband användas istället för svetsade 

eller ingjutna förband. Industribyggnaden är skruvad i de flesta förbanden men ingjutning och 

svetsning förekommer till exempel i anknytningspunkter mellan pelare och betongplatta. 

 

En del kemiska sammanfogningar är nödvändiga för infästning av pelare och balkar. 

Livavstyvningar, fotplåtar, topplåtar och ändplåtar svetsas fast i verkstad, pelare och balkar 

levereras därmed färdiga att montera på byggplatsen. Livavstyvningar svetsas fast på balkar där 

lasten går ner i pelare. Vid återanvändning behöver befintliga livavstyvningar inte tas bort, de 

påverkar inte bärförmågan negativt. Det går istället att svetsa dit nya om de behövs på andra ställen. 

Fotplåtar och topplåtar på pelare är också nödvändiga för att kunna göra en mekanisk infästning. 

Det samma gäller för ändplåtar på balkar. Om en pelare/balk kan återanvänds i befintlig längd 

utan att behöva kapas kan dessa plåtar också återanvändas i den nya infästningen.  

 

Mekanisk infästning av snedsträvor kräver också att en plåt svetsas fast i pelarnas ändar. Det kan 

tyckas vara enklare att skruva fast snedsträvorna i hallpelarnas flänsar, men då detta ger en 

excentrisk placering av snedsträvorna är det inte ett bra alternativ. För fyrkantspelarna i 

sidobyggnaderna går det inte att undvika att svetsa fast en plåt i pelarna för att kunna skruva fast 

snedsträvorna. 

 

Knaparna är nödvändiga för infästning av utvändig plåt på väggar och tak. Den balk i 

fackverksbalken som knaparna fästs på är en fyrkantsbalk. Knaparna på fackverksbalkarna går 

därför inte att skruva fast utan att svetsa fast en plåt på både takbalken och knapen. Det blir därför 

inte mindre svetsning av att ha en mekanisk lösning för knaparnas infästning. Det samma gäller 

för knaparna på pelarna till sidobyggnaderna och hallbyggnaden. 

 

Pelarinfästningarna i hallen är mekaniska genom skruvförband, men också kemiska i och med att 

de övergjuts av betong efter montering. Övergjutningen görs för att golvet ska bli slätt samt för 

att inte exponera infästningen vid till exempel spolning av golvet. För att kunna demontera dessa 

pelare måste betongen först bilas bort alternativt kapa pelarna ovanför betongen. En annan lösning 
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skulle kunna vara att använda en pelarfot av typen PF1. I och med att skruvarna är dolda innanför 

flänsarna med denna lösning behöver inte infästningen övergjutas för att göra golvet slätt. Vid de 

pelare som övergjuts av spolsockeln kan en plywoodform byggas runt pelarfoten för att hindra 

övergjutning av skruvarna. Spolsockelns funktion skulle då behållas. Den pelarfot som används i 

nuläget, PF4, är fast inspänd och kan ta mer moment än PF1. Beräkningar behöver göras för att 

se om en lösning med PF1 skulle klara av momentbelastningen i pelarfoten. Om PF1 inte är 

lämplig att använda skulle en annan lösning kunna vara att använda samma pelarfot som redan 

används, PF4, med skillnaden att betongplintarna som grundskruvarna sitter fast i gjuts ovanför 

färdigt golv, se figur 4.6. Genom att göra på detta sätt kan övergjutning av grundskruvarna 

undvikas. Pelarna tar då upp större yta av golvet i och med att plintarna är större än pelarna, men 

golvet går att spola utan att skruvarna utsätts och pelarna blir lättare att demontera jämfört med 

den utformning de har nu. 

 

 
Figur 4.6 - Förslag på ändring av hallpelarfot med åtkomliga grundskruvar. 

 

Pelare i sidobyggnaderna som utgörs av fyrkantsprofil är kemiskt sammanfogade till grunden 

genom svetsning till fästplåtar. Genom att ändra pelarfötterna till typ PF3 blir infästningen 

mekanisk och lättare att demontera. För pelare i hörn kan pelaren placeras i hörnet på plåten och 

skruvarna placeras runt om. Grundläggningen behöver inte göras annorlunda i och med denna 

ändring eftersom det är liten skillnad mellan att gjuta fast en fästplåt och att gjuta fast grundskruvar. 

Vid de pelare som ingjuts i spolsockeln kan en plywoodform byggas runt pelarfoten för att hindra 

övergjutning av skruvarna. Genom att göra på detta sätt behålls spolsockelns funktion och 

infästningen av pelaren skyddas.  

 

Den pelare i sidobyggnaderna som är av HEA240-profil och svetsas fast på fotplåt kan istället 

pelarinfästas med pelarfot PF1 om momentkapaciteten är tillräcklig. I annat fall kan PF4 användas 

på samma sätt som för hallpelarna, se figur 4.6 ovan. 

 

Tryckbommar och installationsbalkar svetsas fast på I-pelare i hallen och på fyrkantspelare i 

sidobyggnaderna. För att få demonterbara infästningar hade balk-pelarinfästning BP3 kunnat 

användas för hallpelarna och balk-pelarinfästning BP2 hade varit lämpligt för pelarna i 

sidobyggnaderna.  
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 Minimera antalet fästpunkter 

Samtliga pelare har infästningar i pelartopp och pelarfot. 13 av pelarna har utöver det infästningar 

för snedsträvor och 4 av hallpelarna har punkter för balkinfästningar till sidobyggnaderna. Samtliga 

balkar har infästningar i båda balkändar och utöver det har 4 av balkarna en infästning för en extra 

pelare i balkspannet. De flesta av stomelementen har därmed endast två infästningspunkter, antalet 

fästpunkter bedöms därför redan vara relativt få sett till varje element. 

 

 Minimera antalet system för sammanfogning 

Stommen monteras genom skruvade eller svetsade sammanfogningar och en del av 

sammanfogningarna övergjuts med betong. Genom att ändra alla sammanfogningar till mekaniska 

istället för kemiska minimeras antalet system för sammanfogningar, se punkten ovan ”Använd 

mekaniska istället för kemiska sammanfogningar”. Efter ändringar till mekaniska 

sammanfogningar används totalt 9 olika infästningar med skruvförband i byggnaden. I och med 

att samtliga infästningar är med skruvförband demonteras de genom att skruva bort muttrarna. 

Alla pelare i hallen har enhetliga pelartoppinfästningar och pelarfotinfästningar. Det samma gäller 

för pelarna i sidobyggnaderna. Balk-pelarinfästningar görs med tre olika varianter, det går inte att 

använda färre i och med att pelarna utgörs av både I-profiler och VKR-profiler. Balk-

balkinfästningar utgörs endast av en variant, BB3.  

 

 Utforma robusta sammanfogningar 

Skruvade förband tål upprepad montering och demontering, till skillnad från kemiska förband som 

måste förstöras för att kunna demonteras. Infästningar med ändplåtar, topplåtar och fotplåtar kan 

enkelt demonteras och återmonteras, plåtarna är dimensionerade att klara upprepad montering. 

Övergjutna pelarfötter, där betongen måste bilas bort för att åtkomma infästningen, kan lättare 

skadas och blir därmed känsligare för upprepad montering och demontering. Det samma gäller 

för svetsförband då det vid skärning finns risk att komponenterna i sammanfogningen skadas. 

Genom att ändra alla kemiska sammanfogningar till mekaniska blir de robusta och tål upprepad 

montering och demontering, förslag på hur detta åtgärdas är givet under punkten ”Använd 

mekaniska istället för kemiska sammanfogningar”. 

 

 Undvik sammanfogning som kräver specialverktyg och eller särskild utrustning 

Svetsade sammanfogningar kräver specialverktyg i form av svetsutrustning vid montering och 

skärutrustning vid demontering. Vid demontering av sammanfogningar som övergjuts av betong 

krävs bilning av betongen för att komma åt sammanfogningen. Ett annat alternativ är att kapa 

pelaren ovanför sammanfogningen, men detta medför att pelarlängden minskar och en del av 

stålmaterialet inte går att återanvända. Dessutom går inte pelarinfästningen att återanvända. 

Genom att ändra alla sammanfogningar till mekaniska istället för kemiska kan specialverktyg 

undvikas vid demontering, se punkten ovan ”Använd mekaniska istället för kemiska 

sammanfogningar”. 

 

 Planera för åtkomlighet av alla delar och sammanfogningspunkter 

I och med att stommen inte är inbyggd i vägg- eller takbeklädnad är stomelementen redan 

åtkomliga till stor del, se även punkten ”Separera stommen från övriga byggnadsdelar”. De flesta 

av alla sammanfogningspunkter är tillgängliga på insidan av byggnaden.  Genom att ändra 

pelarinfästningarna till mekaniska enligt punkten ”Använd mekaniska istället för kemiska 

sammanfogningar” blir infästningarna helt åtkomliga. Detta gäller dock inte pelarfötterna i 
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elrummet som döljs av ett installationsgolv. Detta måste avlägsnas innan infästningen av pelarna 

kan kommas åt. 

 

 Planera för hantering av komponenter under montering och demontering 

Stommen saknar specifika punkter som underlättar lyft. Stålstommen är relativt lätt och utgörs inte 

av otympliga element jämfört med till exempel prefabricerade betongelement. Fackverksbalkarna 

och de vanliga balkarna är enkla att lyfta på plats med stroppar som fästs runt balkarnas båda ändar. 

Pelarna går att lyfta genom att fästa stroppar i topplåtarna eller i knaparna. Stommen behöver 

därmed inte några specifika anordningar för att monteras eller demonteras. 

 

 Planera för realistiska toleranser för montering och demontering 

Upprepad montering och demontering kan kräva större toleranser än vanligt, men detta gäller 

främst vid montering av komponenter från olika material och tillverkare. Samtliga 

sammanfogningar i byggnaden dimensioneras med 2 mm tolerans enligt tabell 11 i SS-EN 1090-

2:2008+A1:2011. Det innebär att hålen görs 2 mm större än skruvarnas diameter. Vid för stora 

toleranser finns risk att det blir för mycket rörelse i infästningen. Grundskruvarna för hallpelarna 

utgörs av 4 stycken M24 per pelarfot. För att underlätta vid montering av pelarna skulle en större 

tolerans kunna användas. Tillverkaren Ruukki (2008) rekommenderar en tolerans på ±3 mm för 

grundskruvar med 24 mm i diameter. Detta innebär att innebär att hålen i fotplåten görs 6 mm 

större än skruvarna. Toleransen mellan skruvgruppens mittpunkt och pelarens mittpunkt 

rekommenderas till ±10 mm.  

 

 Planera för parallell demontering 

Det finns ingen plan för hur demonteringen av industribyggnaden ska gå till. Demonteringen skulle 

kunna ske i den ordning som beskrivs i kapitel 4.2. Sidobyggnaderna demonteras först och de kan 

demonteras parallellt eftersom deras konstruktioner till stor del är oberoende av varandra. Hallen 

demonteras ett fack i taget, men parallell demontering är möjligt eftersom hallen kan demonteras 

från båda kortsidorna samtidigt. Trots att det inte finns någon demonteringsplan upprättad för 

byggnaden är den redan anpassad för parallell demontering. 

 

 Gör komponenter identifierbara 

Byggnaden projekterades innan kravet på CE-märkning infördes, elementen är därför inte CE-

märkta. För att kunna montera stommen på plats märks elementen upp av stålleverantören och 

montören. Denna märkning är inte permanent och enkel att avläsa på avstånd. Här skulle en 

förbättring kunna åstadkommas genom att använda RFID-taggar. All information om 

stålelementen som exempelvis tvärsnitt, längd, sträckgräns, korrosivitetsklass och 

bärighetsberäkningar skulle kunna lagras på en tagg på varje element. I taggarna kan dessutom 

demonteringsinstruktioner lagras, vilket underlättar vid demontering och återmontering. RFID-

taggar kan avläsas på avstånd, vilket gör att elementen kan identifieras redan innan de demonteras. 

 

 Markera punkter för demontering 

Industribyggnaden saknar utmarkering av infästningar som är aktuella vid demontering. I och med 

att hela byggnaden är uppbyggd av ett pelar-balk-system finns alla demonteringspunkter i pelarnas 

och balkarnas ändar. Alla infästningar är åtkomliga eftersom stommen inte byggs in. Hur 

byggnaden ska demonteras bedöms redan vara relativt självinstruerande, men i en 

demonteringsplan skulle demonteringspunkter till exempel kunna märkas ut på 

relationsritningarna för att göra demonteringen tydligare. 
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 Utarbeta en demonteringsplan 

Det finns ingen utarbetad demonteringsplan för industribyggnaden. En demonteringsplan bör 

enligt Thormark (2008) innehålla: 

 ”Relationsritningar” 

 ”Beskrivning av projektets ambitionsnivå med avseende på demontering och återbruk/återvinning” 

 ”Instruktioner för demontering” 

 ”Beskrivning av materialkvaliteter” 

 ”Beskrivning av behov av utrustning och eventuell skyddsutrustning för demontering” 

(s.43) 

 

För att demonteringsplanen ska vara aktuell när byggnadens livslängd är slut är det dessutom 

viktigt att den uppdateras efter varje ändring av byggnaden (Guy & Ciarimboli 2006).  

 

För att ha möjlighet att återanvända byggnadens stomkomponenter är det viktigt att veta exakt hur 

byggnaden uppfördes, detta går att se i relationsritningar. I det här fallet finns inga 

relationshandlingar upprättade. En beskrivning av projektets ambitionsnivå med avseende på 

demontering och återbruk/återvinning skulle i detta fall omfatta hur demontering och 

återanvändning av stålstommen går till. Demonteringsinstruktionerna anger i vilken ordning det 

är lämpligt att demontera byggnadens olika delar för att undvika skador på elementen. I det här 

fallet är det lämpligt att demontera byggnaden i den ordning som beskrivs under kapitel 4.2. En 

beskrivning av materialkvaliteter finns i relationsritningarna. Vid demontering av byggnaden är det 

nödvändigt att ha en kran tillgänglig. Om alla infästningar ändras till mekaniska sammanfogningar 

krävs inga specialverktyg för att demontera stommen. Genom att använda RFID-taggar kan 

information om materialkvaliteter och demonteringsanvisningar också finnas tillgänglig genom 

avläsning på plats av elementen. Det förenklar vid demonteringen om inte ritningar skulle finnas 

tillgängliga. Om byggnaden hade varit projekterad med de ändringar som föreslås under punkterna 

i det här kapitlet hade byggnaden kunnat demonteras enligt kapitel 4.3.2 nedan. 

 

4.3.2 Demontering efter PfD 

Här återges ett förslag på hur demonteringen skulle utföras om byggnaden hade varit projekterad 

för demontering enligt riktlinjerna i kapitel 4.3.1.  

 

Demonteringsordningen är den samma som i kapitel 4.2. Sidobyggnaderna demonteras först. 

Takplåten och väggplåten avlägsnas varefter balkinfästningar kan skruvas lös och balkar, 

tryckbommar och installationsbalkar kan lyftas bort. Snedsträvorna skruvas lös och lyfts bort. 

Pelarna har nu pelarfotinfästning PF3, om pelarfoten räknas som ledad kan pelarna behöva 

tillfälliga stag när balkarna har avlägsnats.  

 

Vid demontering av hallbyggnaden avlägsnas väggplåtarna och takplåtarna. Fackverksbalkarna, 

tryckbommar och installationsbalkar skruvas lös från pelarna och lyfts bort. Om pelarna kan 

utformas med PF1 är infästningen ledad och pelarna behöver stagas, men om de kan utformas 

med PF4 behöver de inte stagas. Därefter kan pelarfoten skruvas lös och pelaren lyftas bort. Hallen 

kan demonteras parallellt från båda kortsidorna samtidigt. 
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4.4 Återanvändning av stålelement 
Om stålelementen i industribyggnaden ska återanvändas gäller följande oavsett om byggnaden varit 

PfD eller inte:  

 Vid återanvändning av fackverksbalkarna måste samma spännvidd, 8770 mm, vara aktuell 

då denna inte går att förändra.  

 Pelare och balkar går att kapa till önskad längd vid återanvändning eller förlängas genom 

pelarskarvar respektive balkskarvar.  

 Livavstyvningsplåtar kan behållas oavsett om de behövs eller inte vid återanvändning, de 

påverkar inte bärförmågan negativt.  

 Om det inte är aktuellt med infästning av trapetsprofilerad plåt vid återanvändning går 

knapar att skära bort.  

 Stålet i stommen är målat för att skydda mot både korrosion och brand. Vid 

återanvändning måste kvaliteten på dessa skydd kontrolleras. I och med att stålet är målat 

med brandskyddsfärg behöver stomdelarna inte byggas in om de återanvänds i separata 

delar. 

 

4.4.1 Befintlig stomme 

Så som stommen är utformad idag kan de stålelement som har svetsade infästningar skadas då de 

skärs bort. Ändarna kan bli ojämnt kapade och behöva slipas eller kapas till i verkstad innan 

pelaren/balken kan återanvändas. Hallens pelarfötter är svåra att återanvända i och med att de är 

övergjutna. Det är besvärligt att bila bort betongen och det är lättare att kapa pelarna ovanför 

övergjutningen. Pelare i sidobyggnaderna måste också skäras loss för att kunna avlägsna dem. Det 

är svårt att återanvända samma infästningar om hela byggnaden demonteras och flyttas till en 

annan plats. Om hela stommen flyttas är det viktigt att markera stomelementen innan de 

demonteras för att veta hur stommen ska återmonteras. Om elementen återanvänds för sig fås en 

mängd olika längder på fyrkantspelare.  

 

4.4.2 Återanvändning efter PfD 

Om byggnaden hade varit projekterad för demontering med de åtgärder som föreslås under 

riktlinjerna i kapitel 4.3.1 hade det varit lättare att återanvända stommen i sin helhet. Med 

mekaniska sammanfogningar kan stommen enklare demonteras och återmonteras. Topplåtar och 

fotplåtar kan behållas och användas vid infästningar av pelare om samma pelarhöjd är aktuell då 

de återanvänds. Vid återanvändning av hela stommen är det enkelt att återplacera rätt element på 

rätt plats i och med att de har RFID-taggar. 

 

4.4.3 Ekonomi- och miljöaspekter 

Tillverkningen av stålet till primärstommen, 14 846 kg, kräver totalt drygt 132 000 kWh och 

genererar ett koldioxidutsläpp på 40,2 ton. Om hela byggnaden flyttas och återanvänds är detta 

den mängd energi och utsläpp som kan besparas. Att tillverka stålet till stommen kostar 240 011 

kr. Denna summa kan besparas om hela stommen kan återanvändas. Vid återanvändning är det 

viktigt att ta i beaktande att det tillkommer kostnader för tillståndsbedömning av stålelementen 

samt att det eventuellt tillkommer kostnader för ommålning eller underhållsmålning av 

rostskyddsfärgen och brandskyddsfärgen. Om byggnadens stomme inte återanvänds i sin helhet 

utan som separata element tillkommer utöver målning även kostnader för eventuell kapning och 

fastsvetsning av nya plåtar. Kostnader för demontering och återmontering är inte beaktade. Att 

transportera stålelementen från byggnadens plats till platsen för återanvändning kostar också och 
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genererar koldioxidutsläpp. Det är därför särskilt lönsamt att återanvända stommen till en byggnad 

som ligger nära den gamla byggnaden. 

 

4.5 Tillståndsbedömning av stålelement 
I och med att stålkonstruktionen är i en industriell miljö med hög risk för korrosion är det särskilt 

viktigt att kontrollera rost innan återanvändning av stålelementen. Rostskyddsmålningen har en 

förväntad livslängd på mer än 15 år. Om återanvändning sker betydligt senare än så kan stommen 

behöva blästras för att få bort ytlig rost och målas om, beroende på vilken ny miljö den ska 

användas i. Korrosionens utbredning bedöms genom visuell kontroll. Om det finns djupare rost 

bör exempelvis någon av tillståndsbedömningsmetoderna virvelströmprovning eller 

magnetpulverprovning användas. Dessa metoder är beskrivna under kapitel 3.4 och är lämpliga att 

användas för att se om sprickor har uppstått.  

 

  



 44  
 

5. RESULTAT 
De frågeställningar som ställdes upp i det inledande kapitlet besvaras här. 

 

o Vad krävs vid projekteringen av en byggnad för att elementen i stålstommen ska 

vara lättare att demontera och återanvända vid rivning eller ombyggnad? 

Litteraturstudien visade att det finns riktlinjer uppställda för hur en byggnad ska projekteras för 

demontering för att underlätta återanvändning, se kapitel 3.3.1. Riktlinjerna pekar på vikten av att 

planera för demontering och återanvändning redan vid projekteringen för att chansen till 

återanvändning ska vara så stor som möjligt. För att stålstommen ska kunna vara enkel att 

demontera och återanvända i sin helhet eller som separata element är det viktigt att dessa riktlinjer 

följs. För detta krävs kunskap om PfD och att PfD efterfrågas av beställaren.  

 

Till en början kan det ta längre tid att projektera för demontering jämfört med konventionell 

projektering eftersom det kan kräva att nya rutiner arbetas in. Att ta fram en demonteringsplan 

och relationshandlingar är andra faktorer som gör att projekteringen tar längre tid och medför att 

det kostar mer än konventionell projektering. För att förenkla vid återanvändning är det viktigt 

med noggrann dokumentation av stommens ingående delar, dess egenskaper, eventuellt 

korrosionsskydd och brandskydd samt beräkningar av laster och bärförmåga. Det är mer 

tidskrävande att ta fram noggrann dokumentation.  

 

Att projekteringen tar längre tid medför att den också kostar mer att utföra. För att beställaren ska 

efterfråga PfD krävs att det finns tydliga incitament som motiverar en dyrare projektering. 

Incitament kan vara finansiella så som bidrag om byggnaden är demonterbar och består av 

återanvändningsbara byggnadsdelar. Ett annat motiv att välja PfD kan vara att beställaren vill ha 

en byggnad som är lätt att modifiera och bygga om efter förändrade behov. 

 

o Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att projektera för demontering samt 

återanvändning av stålelement med avseende på ekonomi och miljö? 

Allmänna fördelar och nackdelar med att projektera för demontering har ställts upp i kapitel 3.3.2 

och 3.3.3. Fördelar respektive nackdelar med att projektera för demontering som leder till 

återanvändning av stålelement redovisas nedan. 

 

Ekonomi 

Om hela stommen kan återanvändas kan materialkostnader för stommen besparas vid 

återanvändning, men det kan tillkomma kostnader för underhållsmålning av rostskyddsfärg 

och/eller brandskyddsfärg. Det är dyrare att projektera en byggnad för demontering jämfört med 

konventionell projektering. Att använda RFID-taggar eller på annat sätt märka upp elementen är 

en extra kostnad vid PfD, men det underlättar samtidigt arbetet vid både montering och 

demontering i och med att det är lättare att identifiera elementen. Genom att minska antalet 

komponenttyper i byggnaden kan en del element överdimensioneras eller bli längre än vad som 

krävs. Detta är dyrare än att optimera varje element efter lastsituationen eftersom det ger lägre 

utnyttjandegrader. Det kostar extra för beställaren om projektören ska ta fram relationshandlingar 

och en demonteringsplan. Det finns inga krav på att relationshandlingar eller demonteringsplan 

ska tas fram för alla byggnader. Beställare kan inte räkna med den vinst som återanvändningen av 

stålet genererar om det ligger för långt fram i tiden. Om det är lång tid mellan byggnadens 

uppförande och då den ska demonteras kan byggnaden dessutom ha bytt ägare, men om 

byggnaden är PfD kan den ha ett högre värde vid ägarbyte. 
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Demonterbara sammanfogningar med skruvar har högre kostnad för material än svetsade. I de 

demonterbara mekaniska lösningarna tillkommer kostnader för att svetsa fast ändplåtar, topplåtar 

och fotplåtar, förborrning av hål och inköp av skruvar, men de går snabbare att montera på plats 

i och med att svetsarbete görs i verkstad. Svetsade sammanfogningar görs på plats och kräver mer 

arbete vid montering, men de kräver inga extra plåtar eller håltagningar. Efter svetsning måste 

svetsen kontrolleras, blästras och målas med rostskyddsfärg/brandskyddsfärg, något som även 

görs i verkstad vid svetsning av plåtar för mekaniska lösningar. Att monteringen går snabbare på 

plats med mekaniska sammanfogningar gör att den högre materialkostnaden tjänas in och totalt 

sett blir mekaniska lösningar billigare än svetsade (K. Olsson, Sjölins smide. Personlig 

kommunikation 22 juni 2016). 

 

Det tar längre tid att demontera en byggnad och sortera ut delarna för återanvändning, och det är 

därför mer kostsamt. När tiden är en viktig faktor i rivningsprojekt minskar motivationen för 

försiktig demontering och återanvändning, men om byggnaden är projekterad för demontering 

finns en demonteringsplan som innebär att demonteringen inte behöver ta längre tid än normalt. 

(Rios et al. 2008). 

 

Miljö 

I dagsläget återvinns nästan allt byggavfall av stål. Om stålstommar istället skulle återanvändas följs 

avfallshierarkin och energi- och miljöbesparingar åstadkoms i form av mindre energiåtgång vid 

byggdelstillverkning, mindre avfall från gruvdrift och mindre utsläpp av växthusgaser. Genom att 

projektera för demontering ökar möjligheterna till att stålelement kan återanvändas. Att 

återanvända stålelement istället för att återvinna sparar på miljön i form av minskad 

energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Om stål återvinns sparas en femtedel av energin 

och utsläppen av koldioxid vid tillverkning av råstål jämfört med malmbaserat stålproduktion. 

Energimängden och miljöpåverkan vid tillverkning av stålelement från råstål påverkas inte av om 

stålet är skrotbaserat eller malmbaserat. Eftersom en byggnads stomme utgör 50 % av byggnadens 

totala massa är det särskilt givande att återanvända stommen.  

 

o Vilka faktorer försvårar återanvändning av stålstommen i byggnader som inte är 

projekterade för demontering? 

I byggnader som inte är projekterade för demontering kan det saknas en demonteringsplanplan 

med relationsritningar och instruktioner för hur demonteringen ska gå till. Möjligheten till 

återanvändning försvåras om det saknas information om elementens egenskaper och en 

beskrivning av projektets ambitionsnivå för återanvändning.   

 

Relationsritningar kan saknas och det kan vara svårt att identifiera elementen på plats och då de 

kan vara inbyggda i väggar och tak. Om relationsritningar saknas kan stålsorter kan vara okända. 

Om sträckgränsen är okänd kan en lägre sträckgräns väljas än vad som antas vara rimligt och på 

så sätt räkna på den säkra sidan. En del av elementets kapacitet kan då bli outnyttjad. En anledning 

till att återanvänt material inte används i större utsträckning är just osäkerheten på materialets 

kvalitet (Rios et al. 2015). Osäkerheten medför låg efterfrågan på återanvända material och en 

allmän negativ inställning till sådana material (EPA 2008). Om stommen är projekterad för 

demontering finns all dokumentation tillgänglig som behövs för att verifiera kvaliteten på 

produkten.  
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Andra problem som kan försvåra återanvändning av stommen är att den kan utgöras av ett stort 

antal olika komponenttyper som gör det svårare att sortera och återanvända elementen utan att 

justera dem. Elementen kan vara av storlekar som är svåra att hantera enkelt vid transport, 

montering och demontering.  

 

Om det inte finns någon demonteringsplan och sammanfogningarna är kemiska kan 

demonteringen leda till att elementen skadas och inte går att återanvända eller måste repareras 

innan återanvändning. Kemiska sammanfogningar medför dessutom att det är svårt att 

återmontera elementen efter att de har demonterats. I byggnader som inte är PfD kan infästningar 

och sammanfogningar vara otillgängliga eller svåra att komma åt. Det kan dessutom finnas ett stort 

antal olika sorters infästningar och system för sammanfogningar som medför att montering och 

demontering är tidskrävande och komplicerad. För små toleranser kan medföra att upprepad 

montering och demontering försvåras. Om elementen inte kan demonteras parallellt tar 

demonteringen längre tid.  

 

Stommar som har projekterats innan Eurokodernas införande 2011 och är beräknade enligt andra 

normer och standarder, så som BKR, måste beräknas om till gällande normer. Det är enklare att 

återanvända en stålstomme som är projekterad efter införandet av krav på CE-märkning, det vill 

säga efter juli 2014, oavsett om den är projekterad för demontering eller ej.  

Om en stålstomme ska återanvändas i en annan del av landet kan snölast och vindlast få andra 

värden.  

 

Byggnader som inte är projekterade för demontering saknar modulsystem eller ett öppet 

byggsystem. Dessa skulle underlätta återanvändning av stommen eftersom komponenterna får 

standardiserade dimensioner som är lättare att återanvända i byggnader med överensstämmande 

byggsystem. 

 

o Hur kan ett stålelement tillståndsbedömas med oförstörande provning för att 

avgöra om det går att återanvända? 

Metoder för oförstörande provning av stålelement redogörs under kapitel 3.5. Den mesta av 

tillståndsbedömningen av stålelement går att göra genom visuell kontroll eftersom stål påverkas 

negativt främst av korrosion och deformation. Om elementet är i en inomhusmiljö med låg 

fuktighet är korrosion inte ett problem. Element som har utsatts för högre belastning än dess 

bärförmåga och till följd av detta har deformerat är inte lämpliga att återanvända. Deformationer 

går att upptäcka vid visuell kontroll. Deformationer och skador på rostskyddsfärg eller 

brandskyddsfärg kan ske vid demontering om den inte utförs på ett säkert och planerat sätt. Om 

korrosionen bedöms vara djup kan någon av metoderna i kapitel 3.5 användas för att detektera 

om det finns sprickor i elementet. 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 

6.1 Litteraturstudie 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka vad som krävs vid projekteringen av en byggnad för 

att stålelementen ska vara lättare att demontera och återvinna, samt att ta fram hur stålelement kan 

tillståndsbedömas med oförstörande provning för att avgöra om det går att återanvända.  

 

En klar fördel med att återanvända stålelement istället för att tillverka nya är besparingen av energi 

och utsläpp av växthusgaser. Litteraturstudien visade att i Sverige finns det 24 uppställda etappmål 

för att uppnå de 16 miljökvalitetsmålen. Två av etappmålen som berör bygg- och 

anläggningsbranschen: minskning av avfall och koldioxidutsläpp, bedöms kunna uppnås till år 

2020. Det kan tyckas att det då inte behöver göras några fler åtgärder inom bygg- och 

anläggningsbranschen, men faktum är att det endast är 1 av 16 miljökvalitetsmål som förväntas 

kunna uppnås. Om två etappmål kan nås med råge är sannolikheten större att fler miljökvalitetsmål 

kan uppnås. 

  

Studien visade att för oförstörande provning av stål är det framförallt visuell kontroll som används, 

om inte stålelementet har utsatts för betydande korrosion. Det innebär att det är relativt enkelt att 

undersöka om ett stålelement går att återanvända. En fråga som är relevant att ställa är huruvida 

det är värt att återanvända stålelement som är till exempel 50 år gamla? Hur länge till kommer de 

att hålla? Stål försämras främst genom plasticering och korrosion. Har stålelementet varken 

överbelastats eller korroderat finns ingen bestämd gräns för hur länge till det kan hålla. Stål som 

material är därför väldigt lämpligt för återanvändning. I inomhusmiljö korroderar inte stål och 

borde därför kunna hålla under väldigt lång tid. Att projektera för demontering bör därför vara 

mer fördelaktigt för byggnader i mindre korrosiv miljö.  

 

De riktlinjer som hittades för att projektera för demontering för att möjliggöra återanvändning är 

omfattande och behandlar många aspekter av projekteringen. För att kunna projektera en byggnad 

för demontering till 100 % krävs kunskap och medvetenhet om PfD.  

 

6.2 Fallstudie 
Fallstudien syftade till att undersöka vilka faktorer som försvårar återanvändning av stålstommen 

i byggnader som inte är projekterade för demontering. I syftet ingick även att bedöma ekonomiska 

och miljömässiga för- och nackdelar. 

 

Det visade sig att industribyggnaden i fallstudien redan är relativt väl förberedd för demontering. 

Om byggnaden skulle demonteras som den är projekterad idag skulle en stor del av stommen 

kunna återanvändas, åtminstone som separata element. En av anledningarna till detta är att 

stommen inte är inbyggd utan lättåtkomlig. Ett av hindren vid demontering utgörs av de kemiska 

sammanfogningarna som finns. Många av problemen för att stommen ska vara lättare att 

demontera går att lösa genom att använda mekaniska sammanfogningar. Ett exempel är 

pelarfötternas utformning med kemiska infästningar, de är inte enkla att demontera och 

återmontera i och med att de är övergjutna av betong. Dessa pelare kan skäras loss, nackdelen med 

detta är att en del av pelarnas längd skulle gå till spillo, men det är bättre att de återanvänds 

överhuvudtaget. Det saknas relationshandlingar för industribyggnaden. Att det kostar extra för 

beställaren om projektören ska ta fram relationshandlingar kan bidra till att de inte alltid tas fram. 
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Den största miljömässiga och ekonomiska vinsten skulle fås om hela byggnaden kunde 

återanvändas, det vill säga att den demonteras och flyttas till en annan plats där den återmonteras. 

För att detta skulle vara möjligt hade det varit bättre om samtliga sammanfogningar hade varit 

mekaniska. Om stålelementen återanvänds var och ett för sig är sannolikheten mindre att de kan 

användas utan att justeras innan. Håltagningar, livavstyvningar och andra längder på elementen 

kan vara aktuella vid återanvändning av separata element. För att kunna återanvända 

fackverksbalkarna måste samma spännvidd, 8770 mm, vara aktuell då denna inte går att förändra. 

Resterande pelare och balkar utgörs av standardprofiler och går att både förkorta och förlänga. 

Stål är på så vis ett justerbart material, till skillnad från exempelvis betong som inte går att kapa 

och förlänga lika enkelt. 

 

Trots att byggnadens stomme bedöms som möjlig att demontera och återanvända är det inte 

särskilt sannolikt att det kommer hända eftersom mängden återanvänt material inte är särskilt stor 

i dagsläget. Det finns flera anledningar till detta. Att det inte finns en plan för hur demonteringen 

ska gå till och vilka element som ska återanvändas medför att det av lättja är enklare att återvinna 

elementen istället för återanvända. Infästningar som är svetsade går inte lika lätt att demontera och 

återmontera. Detta kan medföra att motivationen att återanvända elementen är lägre, det blir helt 

enkelt för omständligt. Demonteringsprocessen tar dessutom längre tid och det krävs 

försiktighetsåtgärder för att inte skada elementen om materialet ska återvinnas. Allt stål är klassat 

i den näst högsta korrosivitetsklassen eftersom det är en industriell miljö i byggnaden. Om det 

dröjer lång tid innan byggnaden ska demonteras och återanvändas kan stålstommen ha hunnit 

korrodera till rostgrad Ri4 och det krävs då blästring och ommålning innan den kan återanvändas. 

 

6.3 Projektera för demontering 
För att projektera en byggnad för demontering måste detta efterfrågas och begäras av beställaren. 

Det kan vara svårt att motivera beställaren att tänka på återanvändning om en byggnad ska finnas 

under lång tid. Projektera för demontering är därför särskilt relevant att tillämpa för byggnader 

som förändras ofta på grund av ändrade behov. Demonterbara lösningar behöver inte vara dyrare 

att göra, men av enkelhetens skull och av vana kan det vara lättare att använda sig av andra 

lösningar. Ett exempel på detta sågs i fallstudien med pelarinfästningarna i hallen. För att en 

byggnad ska vara helt demonterbar krävs det en medvetenhet och kunskap om PfD.  

 

Om det dröjer lång tid innan byggnaden ska demonteras är det viktigt att beakta hur digital 

information ska sparas över lång tid. I och med att stål har lång livslängd kan information om 

stommen behöva lagras upp mot 50-100 år. Vem vet vilka datorprogram som används då och vilka 

normer som gäller då? En nackdel med BIM-filer i till exempel programvaran Tekla är att de endast 

går att öppna i den version av programmet som de skapades i. Det är därför viktigt att hålla digital 

information om byggnaden uppdaterad till nya versioner för att den ska kunna användas den dagen 

byggnaden ska rivas. På samma sätt är det svårt att veta om RFID-taggar kan avläsas om lika lång 

tid. RFID-taggar på stålelement är en teknik som främst har använts experimentellt än så länge, 

det är inte en teknik som är generellt förekommande i dagsläget. Det samma gäller för SHM med 

RFID-taggar, det finns ett antal projekt där det har beprövats men tekniken är inte välanvänd. 

 

För att implementera projektera för demontering i större utsträckning i byggbranschen behövs fler 

incitament, till exempel att demonterbara byggnader premieras genom bidrag. 
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6.4 Återanvändning av stålstommar 
För att i större utsträckning möjliggöra återanvändning av stålstommar skulle bättre modulsystem 

behövas med standardiserade längder. Det skulle då vara lättare att sortera stålelement som ska 

återanvändas och det skulle krävas färre justeringar av längder vilket medför att ändplåtar till 

infästningar också kan återanvändas. Detta skulle dock kunna begränsa möjligheten att designa 

unika byggnader med specifika mått, men för stålhallar borde det vara enklare att ta fram 

modulmått.  

 

I litteraturstudien upptäcktes att det sedan 1 juli 2014 finns ett krav på CE-märkning av 

stålprodukter i byggnader. Detta försvårar återanvändningen av stålelement från byggnader 

producerade innan detta datum eftersom byggherren måste kunna bevisa att de återanvända 

delarna uppfyller kraven i CE-märkningen. En klar fördel med CE-märkningen är dock att det i 

framtiden finns en betydligt större chans att återanvända CE-märkta element eftersom all 

information om elementen kommer kunna finnas lagrad. 

 

Ett problem med återanvändning av stålelement är i dagsläget att det inte finns så mycket begagnat 

material tillgängligt på marknaden. Efterfrågan är inte särskilt stor och det medför att tillgången är 

liten. En annan anledning till att det finns lite begagnat material tillgängligt är att byggnader i stål 

kan ha lång livstid. Det saknas dessutom logistiklösningar och aktörer som tillhandahåller begagnat 

material. Om efterfrågan på återanvända stålelement ökade skulle efterfrågan på att möjliggöra 

återanvändning av stålelement också öka. Ett sätt att motivera till högre användning av återanvänt 

material är att det leder till poäng i miljöcertifieringar som till exempel LEED. Ett annat motiv 

skulle kunna vara att ha finansiella incitament, till exempel skulle ett miljöbidrag eller skatteavdrag 

kunna erhållas om en ny byggnad utgörs av återanvända material.  

 

Avfallshierarkin bör endast följas om det är ekonomiskt och miljömässigt motiverat. Kostar det 

mer att återanvända stålstommar och genererar det mer koldioxidutsläpp vid transport från 

befintlig plats till plats för återanvändning är det inte längre motiverat att återanvända istället för 

att återvinna. I och med att stål behåller samma egenskaper hur många gånger det än återvinns 

lämpar det sig väldigt bra till att återvinnas. För att avgöra om en stålstomme är ekonomiskt och 

miljömässigt motiverbar att återanvända krävs djupare analyser så som LCC- och LCA-analys 

(livscykelkostnad- respektive livscykelanalys). 

 

6.5 Fortsatta studier 
I detta examensarbete undersöks främst återanvändningen av stommar i hallbyggnader, fortsatta 

studier skulle kunna undersöka möjligheten för återanvändning av stål i fler typer av byggnader, så 

som bostadsbyggnader. Vidare studier skulle även behöva göras för att utreda hur en marknad för 

återanvända stålelement ska upprättas och vilka aktörer som kan ta hand om denna marknad.  

  

I fallstudien studeras endast ett projekt av en byggnad med stålstomme. Fler projekt av liknande 

karaktär hade kunnat studeras för att se om samma problem finns på liknande byggnader. Här 

studeras ett projekt som WSP har projekterat, för att få större bredd på undersökningen hade 

projekt från andra konsultföretag också kunnat studeras. Det hade också varit möjligt att studera 

fler typer av byggnader med stålstomme, i fallstudien studeras endast en hallbyggnad.  

 

De ekonomiska och miljömässiga aspekterna med PfD hade kunnat studeras djupare. De 

ekonomiska aspekterna hade kunnat studeras genom att göra en LCC-analys där en byggnad som 
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är konventionellt projekterad jämförs med en byggnad som är PfD. Då skulle de extra kostnader 

vid projektering av byggnad som är PfD samt den vinst som fås vid återanvändning av 

stålstommen kunna jämföras med det konventionella sättet att projektera byggnader. På samma 

sätt kan en LCA-analys ge en bättre bild av skillnader i miljöpåverkan mellan att projektera för 

demontering och återanvända stålstommen kontra konventionell projektering. 

 

I fallstudien upptäcktes att det saknas ett öppet byggsystem och modulsystem för hallar i 

stålstomme. Möjligheten till att utveckla detta skulle kunna undersökas vidare.  

 

6.6 Slutsats 
Att utöka återanvändningen av byggnadsmaterial istället för att återvinna följer avfallshierarkin och 

leder till en minskad energianvändning och ett minskat utsläpp av växthusgaser. En större energi- 

och miljöbesparing fås om material återanvänds istället för återvinns.  

 

Projektera för demontering är ett brett uttryck som kan användas för hela eller delar av byggnader. 

Eftersom stommen utgör en stor del av byggnaden är den särskilt relevant att projektera för 

demontering och återanvända. Fallstudien där en stomme i stål studerades visade att stålstommar 

lämpar sig särskilt bra för att projektera för demontering och återanvända. Trots det sker 

återanvändning av stålstommar inte i särskilt stor utsträckning.  

 

I och med införandet av kravet på CE-märkning finns en väl utförd dokumentation över 

stålstommars egenskaper för byggnader projekterade efter juli 2014. Detta är ett steg på vägen till 

att lättare kunna återanvända stålstommar i framtiden eftersom det finns en tydlig dokumentation 

på elementens egenskaper. För att byggsektorn ska ha större chans att återanvända mer stommar 

av stål i framtiden krävs att projektera för demontering implementeras till fullo idag. 
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BILAGA 1 – Stålkomponenter i industribyggnad 

 
Tabell B1.1 - Sammanställning över komponenter i industribyggnadens stålstomme. 

Littera Antal Profil Stålsort 
Längd 
[mm] 

Totalvikt 
[kg] Förklaring 

P1-P14/300 14 HEA240 S355J2 8007 6762 Hallpelare 

P15/300 1 HEA240 S355J2 4800 289,5 
Pelare väderskydd för 
pumpar 

P20/300 1 VKR100*6,3 S355J2H 4242 77,3 Pelare elrum 

P21/300 1 VKR100*6,3 S355J2H 3884 70,7 Pelare elrum 

P22/300 1 VKR100*6,3 S355J2H 4247 77,3 
Pelare för kringbyggnad runt 
befintlig ventilkammare 

P23/300 1 VKR100*6,3 S355J2H 3889 70,8 Pelare elrum 

P24/300 1 VKR100*6,3 S355J2H 3757 68,4 Pelare elrum 

P25/300 1 VKR100*6,3 S355J2H 3747 68,2 
Pelare för kringbyggnad runt 
befintlig ventilkammare 

P26/300, P27/300, 
P29/300, P30/300 4 VKR100*6,3 S355J2H 3481 253,6 

P26 är pelare för 
kringbyggnad runt bef. 
ventilkammare, resterande 
pelare är för väderskydd till 
pumpar 

P28/300 1 VKR120*6,3 S355J2H 3473 76,9 
Pelare väderskydd till 
pumpar 

P31/300, P33/300, 
P35/300 3 VKR100*6,3 S355J2H 3847 210,3 Pelare personalutrymme 

P32/300, P34/300, 
P36/300 3 VKR100*6,3 S355J2H 3489 190,5 Pelare personalutrymme 

P37/300, P39/300 2 VKR100*6,3 S355J2H 3684 134,2 Pelare rum för spillbrunn 

P38/300, P40/300 2 VKR100*6,3 S355J2H 3290 119,8 Pelare rum för spillbrunn 

B1/300 1 IPE200 S355J2 5980 133,8 Balk elrum 

B2/300 1 IPE200 S355J2 6377 142,7 Balk elrum 

B3/300, B5/300 2 IPE270 S355J2 4104 295,8 
Balk för kringbyggnad runt 
befintlig ventilkammare 

B4/300 1 IPE270 S355J2 5673 204,4 
Balk för kringbyggnad runt 
befintlig ventilkammare 

B6/300, B8/300, 
B9/300 3 IPE270 S355J2 4033 435,9 Balk väderskydd till pumpar 

B7/300 1 HEA280 S355J2 4040 308,5 Balk väderskydd till pumpar 

B10/300, B11/300 2 IPE200 S355J2 7880 352,6 Balk personalutrymme 

B12/300, B13/300 2 IPE200 S355J2 5700 255 Balk rum för spillbrunn 

B14/300 1 HEA220 S355J2 3536 178,6 Balk elrum 

INST_BALK1/300 10 UPE120 S355N 5560 672 
Installationsbalk mellan 
ramar 

INST_BALK2/300 4 UPE120 S355N 5590 270,4 

Installationsbalk mellan 
pelare i väderskyddet för 
pumparna 



 
 

Littera Antal Profil Stålsort 
Längd 
[mm] 

Totalvikt 
[kg] Förklaring 

INST_BALK3/300 2 UPE120 S355N 2890 69,8 

Installationsbalk mellan 
pelare i väderskyddet för 
pumparna 

T.B1/300 12 UPE180 S355N 5560 1315,2 
Tryckbom mellan ramar i 
hall 

T.B2/300 2 UPE120 S355N 5590 135,2 
Tryckbom mellan pelare i 
väderskyddet för pumparna 

T.B3/300 1 UPE120 S355N 2890 34,9 
Tryckbom mellan pelare i 
väderskyddet för pumparna 

VK1-4/300 4 L100*10 S355J2 9342 563,2 Snedsträva för hallpelare 

VK5/300, 
VK6/300 2 L50*5 S355J2 6812 51,4 Snedsträva för elrum 

VK7/300, 
VK8/300 2 L50*5 S355J2 4853 36,6 

Snedsträva för 
personalutrymme 

VK9/300, 
VK10/300 2 L50*5 S355J2 6160 46,4 

Snedsträva rum för 
spillbrunn 

P1-14/300 14 PL20*390 S355J2 440 376,6 Fotplåt hallpelare 

P1-14/300 14 PL20*250 S355J2G3 260 141,4 Topplåt hallpelare 

P20/300, P21/300 2 PL15*110 S355J2 210 5,4 Topplåt 

P22, P23, P31, P32, 
P35, P36, P37, P38, 
P39, P40/300 10 PL10*110 S355J2 210 18 Topplåt 

P24/300, P25/300 2 PL12*135 S355J2 200 5 Topplåt 

P26/300, P27/300, 
P29/300, P30/300 4 PL10*135 S355J2 200 8,4 Topplåt 

P28/300 1 PL20*200 S355J2 280 8,8 Topplåt 

P33/300, P34/300 2 PL10*110 S355J2 310 5,4 Topplåt 

P1/300, P6/300, 
P10/300, P13/300 4 PL10*100 S355J2 287 6,8 

Plåt för infästning av 
snedsträvor 

P3/300, P5/300 2 PL20*30 S355J2 166 1,6 Plåt för balkinfästning 

P3/300, P8/300, 
P11/300 4 PL10*100 S355J2 287 6,8 

Plåt för infästning av 
snedsträvor 

P5/300, P7/300, 
P9/300, P15/300 4 PL20*30 S355J2 230 4,4 Plåt för balkinfästning 

P21/300, P23/300 4 PL10*50 S355J2 150 2 
Plåt för infästning av 
snedsträvor 

P27/300, P28/300, 
P29/300, P30/300 18 PL10*50 S355J2 50 3,6 Plåt för balkinfästning 

P34/300, P36/300 4 PL10*50 S355J2 150 2 
Plåt för infästning av 
snedsträvor 

P38/300, P40/300 4 PL10*50 S355J2 150 2 
Plåt för infästning av 
snedsträvor 

B1, B2, B10, B11, 
B12, B13/300 24 PL10*40 S355J2 183 14,4 Livavstyvning 

B1/300, B2/300 2 PL15*40 S355J2 183 1,6 Livavstyvning 



 
 

Littera Antal Profil Stålsort 
Längd 
[mm] 

Totalvikt 
[kg] Förklaring 

B1/300, B2/300 2 PL15*125 S355J2 183 5,4 
Plåt med förborrade hål för 
balkinfästning 

B2/300 1 PL15*130 S355J2 180 2,8 Plåt för rörbrygga 

B3/300 1 PL12*100 S355J2 252 2,3 
Plåt med förborrade hål för 
balkinfästning 

B3/300, B5/300 4 PL10*64 S355J2 249 4,8 Livavstyvning 

B3, B5, B6, B8, 
B9/300 9 PL10*60 S355J2 250 10,8 Livavstyvning 

B4/300 2 PL10*135 S355J2 280 6 
Ändplåt med förborrade hål 
för balkinfästning 

B4/300 2 PL12*125 S355J2 250 5,8 
Plåt med förborrade hål för 
balkinfästning 

B6/300,  B8/300, 
B9/300 3 PL10*135 S355J2 280 9 

Ändplåt med förborrade hål 
för balkinfästning 

B7/300 1 PL12*280 S355J2 280 7,4 
Ändplåt med förborrade hål 
för balkinfästning 

B7/300 4 PL15*136 S355J2 244 15,6 Livavstyvning för rörbrygga 

B14/300 2 PL15*100 S355J2 188 4,4 Livavstyvning för rörbrygga 

B3, B5-B9, P1-P14, 
P20, P21, P23-P30, 
P32, P34-P36, P38, 
P40/300 168 U50 S235JR 190 184,8 

Knap för infästning av 
takplåt och väggplåt 

Summa: 437 element   14846 kg 

 

  



 
 

BILAGA 2 – Ritningar industribyggnad 

 
Tabell B2.1 – Ritningsförteckning för industribyggnad. 

 

 
 

WSP Byggprojektering 
Box 758 
SE-851 22 Sundsvall 
Besök: Landsvägsallén 3 
Tel: +46 60 67 15 00 
 
WSP Sverige AB 

  RITNINGSFÖRTECKNING 
Uppdragsnr Blad nr 

1013 5355 4 (74) 
Uppdrag Sign 

Akzo Nobel 

Nybyggnad tanklager 

 

Datum 

 

Senaste ändring 

 

Status Fack 

BYGGHANDLING  

Ritningsnummer Ritningens beteckning Ritningsdatum 

 LOSSNINGSBYGGNAD OCH 

SIDOBYGGNAD 

för lossning från lastbil 

 

K-20.2-301 Stomsektion lossningsbyggnad lastbil 

väderskydd pumpar och spillbrunn, Sektion 

A-A 

2011-07-05 

K-20.2-302 Stomsektion personalutrymme, Sektion B-B 2011-07-05 

K-20.2-303 Stomsektion elrum, Sektion C-C 2011-07-05 

K-20.2-304 Sektion D-D 2011-08-26 

K-20.2.308 Sektion H-H 2011-08-26 

K-20.2.310 Sektion J-J 2011-08-26 

K-20.2.311 Sektion K-K 2011-08-26 

K-20.2-314 Sektion N-N 2011-12-02 

   

K-21.1-304 Sockelplan 2011-08-26 

   

K-24.0-301 3 D Vy lossningsbyggnad 300 2011-12-29 

K-24.1-301 Pelarplan 2011-12-29 

K-24.1-302 Stomplan nedre nivå 2011-12-29 

K-24.1-303 Stomplan övre nivå 2011-12-29 

K-24.2-301 Sektion A-A  B-B 2011-12-29 

K-24.2-302 Sektion C-C  D-D 2011-12-29 

K-24.2-303 Sektion E-E  F-F 2011-12-29 

K-24.2-304 Sektion G-G  H-H 2011-12-29 

K-24.2-305 Sektion I-I 2011-12-29 

K-24.2-306 Sektion J-J  K-K 2011-12-29 

K-24.6-301 Tillverkningsritning fackverksbalk 2011-10-05 
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BILAGA 3 – Beräkning av kostnader av material 

 
Tabell B3.1 - Prislista för olika profiler (Stena Stål 2016). 

Profil 
Vikt 

[kg/m] 
Pris 

[kr/kg] 

HEA220 50,5 15,95 

HEA240 60,3 16,20 

HEA280 76,4 16,20 

IPE200 22,4 15,60 

IPE270 36,1 15,85 

L50x5 3,77 18,20 

L100x10 15,1 19,50 

UPE120 12,1 17,20 

UPE180 19,7 16,40 

VKR 100x6,3 18,2 17,70 

VKR 120x6,3 22,2 17,70 

U50 5,76 19,70 

 

Pris för plåtar  

10 kr/kg för enbart material 

65-75 kr/kg för material inklusive montering på pelare och balkar. (K. Olsson, Sjölins smide. 

Personlig kommunikation 14 juni 2016). 

 
Tabell B3.2 – Sammanställning av total kostnad för material till stålstommen i fallstudien. 

Profil 
Pris 

[kr/kg] 
Vikt 

[kg/m] 
Total längd 

[mm] 
Total vikt 

[kg] 
Total kostnad 

[kr] 

HEA220 15,95 50,5 3536 178,6 2 848 kr 

HEA240 16,20 60,3 116898 7048,9 114 193 kr 

HEA280 16,20 76,4 4040 308,7 5 000 kr 

IPE200 15,60 22,4 39517 885,2 13 809 kr 

IPE270 15,85 36,1 25980 937,9 14 865 kr 

L50x5 18,20 3,77 35650 134,4 2 446 kr 

L100x10 19,50 15,1 37368 564,3 11 003 kr 

UPE120 17,20 12,1 97810 1183,5 20 356 kr 

UPE180 16,40 19,7 66720 1314,4 21 556 kr 

VKR 100x6,3 17,70 18,2 73646 1340,4 23 724 kr 

VKR 120x6,3 17,70 22,2 3473 77,1 1 365 kr 

U50 19,70 5,76 31920 184,8 3 641 kr 

Plåtar 10,00 - - 688,5 6 885 kr 

   Summa: 14846         241 691 kr  

  



 
 

BILAGA 4 – Minskning av antal komponenter 

 
Tabell B4.1 - Ändring av profiler.  

Littera Antal 
Bef. 
profil 

Ny 
profil 

Längd 
[mm] 

Skillnad 
totalvikt [kg] 

Prisskillnad 
[kr] 

INST_BALK1/300 10 UPE120 UPE180 5560 422,56 6392 

 
Tabell B4.2 - Ändring av pelarlängder i sidobyggnader. 

Littera Antal Profil 
Bef. längd 

[mm] 
Ny längd 

[mm] 
Skillnad 

tot.vikt [kg] 
Prisökning 

[kr] 

P20/300 1 VKR100*6,3 4242 4247 0,1 1,61 kr 

P21/300 1 VKR100*6,3 3884 3889 0,1 1,61 kr 

P22/300 1 VKR100*6,3 4247 4247 0,0 0,00 kr 

P23/300 1 VKR100*6,3 3889 3889 0,0 0,00 kr 

P24/300 1 VKR100*6,3 3757 3757 0,0 0,00 kr 

P25/300 1 VKR100*6,3 3747 3757 0,2 3,22 kr 

P26-P27,P29/300 4 VKR100*6,3 3481 3889 29,7 525,73 kr 

P28/300 1 VKR120*6,3 3473 3881 9,1 160,32 kr 

P31, P33, P35/300 3 VKR100*6,3 3847 4247 21,8 386,57 kr 

P32, P34, P36/300 3 VKR100*6,3 3489 3889 21,8 386,57 kr 

P37/300, P39/300 2 VKR100*6,3 3684 4247 20,5 362,73 kr 

P38/300, P40/300 2 VKR100*6,3 3290 3889 21,8 385,92 kr 

VK5- VK6/300 2 L50*5 6812 6812 0,0 0,00 kr 

VK7-VK8/300 2 L50*5 4853 5121 2,0 36,78 kr 

VK9-VK10/300 2 L50*5 6160 6468 2,3 42,27 kr 

    Summa: 129,4 kg 2 293 kr 
 

 

Tabell B4.3 – Sammanställning av pelarlängder efter ändring. 

Littera Antal Profil Längd [mm] 

P28/300 1 VKR120*6,3 3481 

P24/300, P25/300 2 VKR100*6,3 3757 

P21, P23, P26, P27, P29, P30, 
P32, P34, P36, P38, P40/300 11 VKR100*6,3 3889 

P20, P22, P31, P33, P35, P37, 
P39/300 7 VKR100*6,3 4247 

 


