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SAMMANFATTNING 
Byggsektorn genererar årligen mängder med avfall och i Sverige är det bortsett från 

gruvindustrin den bransch som genererar mest avfall. I Sveriges avfallsplan finns bygg- 

och rivningsavfall utpekat som ett prioriterat område. Regeringens etappmål för bygg- 

och rivningsavfall är att återanvändning, materialåtervinning och annat 

materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall ska öka från 50 till 70 

viktprocent år 2020. För att klara detta måste återanvändning och 

materialåtervinningen av bygg- och rivningsavfall öka.  

 

Syftet med examensarbetet är att utreda hur marknaden för återbrukade 

byggkomponenter ser ut idag, med avseende på möjliggörande och hindrande faktorer 

för komponentåterbruk. Detta uppnås genom att de kunskaper som finns inom området 

idag lyfts fram i en litteraturstudie och kompletteras med resultat från kvalitativa 

intervjuer med en arkitekt, två fastighetsförvaltare, en miljöspecialist, en konsult och 

en inredningsarkitekt vilka anses kunna efterfråga återbrukade byggkomponenter.  

 

Redan under 90-talet var återbruk aktuellt i Sverige men på grund av olika anledningar 

kom det inte igång. I dag har det återigen aktualiserats och det talas om återbruk i 

vissa delar av byggbranschen. I mångt och mycket står dock återbruket kvar och 

stampar vid samma hinder som på 90-talet. 

 

De fördelar som komponentåterbruk för med sig är både miljömässiga och ekonomiska 

under rätt förutsättningar. Trots fördelarna så sker inte komponentåterbruk i någon 

större omfattning idag. Faktorer som verkar hindrande utgörs bland annat av en brist 

på återbrukade komponenter och en brist på aktörer på marknaden som kan hantera 

denna typ av komponenter. För att återbruk ska bli ett vanligare inslag på 

byggmarknaden krävs alltså en sådan aktör och denna aktör behöver kunna säkra 

tillgången på komponenter och lämna någon typ av garanti gentemot kunden. För att 

säkra tillgången krävs i sin tur att en större mängd återbrukade komponenter görs 

tillgängliga och det mest gångbara måste identifieras och väljas ut för återbruk för att 

det ska lyckas. 

  



 

 

iv 

 
ABSTRACT 
The construction sector annually generates large quantities of waste and in Sweden it 
is, apart from the mining industry, the sector that generates most waste. In Sweden's 
Waste Plan construction and demolition waste is identified as a prioritised area. The 
government's interim target for construction and demolition waste is that reuse, 
recycling and other recovering of non-hazardous construction and demolition waste 
shall increase from 50 % by weight to 70 by 2020. To achieve this, the reuse and 
recycling of construction and demolition waste must increase. 
 
The purpose of this study is to investigate the reuse market for building components 
of today, with regard to enabling and hindering factors for components reuse. This is 
achieved by complementing the knowledge available in the area today with results 
from qualitative interviews with an architect, two property managers, an environmental 
specialist, a consultant and an interior, which is considered to be potential customers 
of reused building components. This gives knowledge of the Swedish reuse market for 
construction components today. 
 
Already in the 90s the reuse was an issue in Sweden but due to various reasons, it did 
not derive. Today, it has once again come to the fore, and it talks about reuse in some 
parts of the construction sector. In many respects, however, reuse still faces the same 
barriers as in the 90s. 
 
Component reuse will bring both environmental and economic benefits under the right 
conditions. Despite these advantages reused components are not used to any great 
extent today. Factors that seem prohibitive to component reuse include a lack of 
reused components and actors on the market that can handle this type of components. 
For reuse to become a more common feature of the construction market such an actor 
is needed and this actor needs to be able to ensure the availability of components and 
provide some kind of guarantee to the customer. In order to ensure availability a 
greater amount of reused components are needed and the most viable components 
for reuse must be identified for it to succeed. 
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1. INLEDNING 
Begreppen återbruk/återanvändning och återvinning kan ibland leda till förvirring då de 

stundtals används synonymt med varandra. En takplåt som plockas från en byggnad 

för att i en annan byggnad användas som takbeklädnad är återbruk men om plåten 

skärs till i mindre bitar och sedan sammanfogas för att bilda panel på en byggnad 

kommer vi närmare återvinning och om plåtens smälts ned för att användas som 

råmaterial vid framställning av nya metallföremål är det återvinning. Enligt den 

Svenska avfallsförordningen (SFS 2011:927) 4 § är återanvändning när en produkt 

eller komponent som inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som den 

ursprungligen var avsedd för. Alltså ska återanvändning endast användas för 

produkter och komponenter som inte är avfall. Återbruk som inte finns definierat i 

avfallsförordningen är således mindre komplicerat att använda. Återbruk i denna 

rapport används när komponenter eller material används på nytt till det som de 

ursprungligen var avsedda för eller i något annat syfte. Processer som är förknippade 

med återvinning av material kräver energi. En energi som inte behövs om en 

komponent eller material istället kan återbrukas.  

1.1 Bakgrund 

Av de 28,2 miljoner ton avfall som under 2014 genererades i Sverige (exklusive 

gruvavfall) uppstod den största delen, 8,9 miljoner ton i byggverksamhet 

(Naturvårdverket, 2016). Mellan åren 2012 och 2014 ökade mängden avfall från 

byggverksamhet med 1,2 miljoner ton (Naturvårdsverket, 2016). 

 

I EU:s Avfallsdirektiv (EU 2008/98/EG) finns avfallshierarkin som ska vara den 

prioriteringsordning som lagstiftning och politik rörande förebyggande och hantering 

av avfall ska följa. Denna prioriteringsordning är:  

1. Förebygga 

2. Förberedelse för återanvändning 

3. Materialåtervinning 

4. Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning 

5. Bortskaffande 

Enligt Naturvårdsverket (2015) gäller ordningen om det är miljömässigt motiverat och 

rimligt ekonomiskt sett. 

 

Naturvårdsverket har tagit fram Sveriges avfallsplan (Naturvårdsverket, 2012) vars 

syfte är att styra avfallshanteringen så att den blir mer resurseffektiv. I denna finns 

bygg- och rivningsavfall utpekat som ett prioriterat område. Området identifieras att ha 

en stor potential att öka resurshushållning och att hindra spridandet av farliga ämnen. 

Återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt 

byggnads och rivningsavfall ska öka från 50 viktprocent till 70 år 2020 enligt 

regeringens etappmål för bygg-och rivningsavfall (Naturvårdverket 2012). 
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För att uppnå detta mål måste återanvändning och materialåtervinningen av bygg- och 

rivningsavfall öka och för att klara det behövs det att utsorteringen för återbruk och 

återvinnig bli bättre, främst i samband med rivning och i samband med rivning behöver 

också inventeringen av byggnaden bli bättre och lämpligt material måste identifieras 

(Naturvårdsverket, 2012).  

 

Det bygg och rivningsavfall som uppkom under 2014 användes enligt Tabell 1 nedan. 

De avfallstyper som deponerades i störst utsträckning var jordmassor, betong och sten 

(Naturvårdsverket, 2016). 

 
Tabell 1. Användningen av bygg-och rivningsavfall som uppkom under 2014 (Naturvårdverket, 2016) 

Konstruktionsmaterial, återfyllnad och 

sluttäckning på deponier 

4,2 miljoner ton 

Deponering 2,4 miljoner ton 

Muddermassor dumpade till havs 1,2 miljoner ton 

Förbehandling/sortering Ca 1 miljon ton 

 

Stora förändringar har skett i Sverige sedan 90-talet och sedan 2002 är det förbjudet 

att deponera utsorterat brännbart avfall. Från 2005 omfattar förbudet även organiskt 

avfall. Idag bygger systemet inte på deponering utan materialåtervinning och 

energiutvinning står i fokus. Att deponeringen minskat beror på skatt på deponerat 

avfall och deponiförbuden. (Naturvårdsverket, 2012)  

En ökad kostnad för att deponera avfall leder till en stark drivkraft att återvinna vilket 

ibland kan leda till att konstruktioner överdimensioneras eller att konstruktioner som är 

onödiga görs för att göra sig av med avfallet i anläggningsarbeten. Dessa 

konstruktioner innebär således inte ett minskat uttag av resurser utan i detta fall 

dumpas massor som kanske egentligen skulle behövas läggas på deponi. 

(Naturvårdsverket, 2010)  

Komponentåterbruk inom byggsektorn är idag försvinnande litet och fungerande 

komponenter slängs båda vid rivning och nyproduktion. Byggnader som finns idag kan 

ses som en stor källa för material och komponenter som i framtiden kan bli hanterade 

på ett sådant sätt att behovet av resurser minskar (Gorgolewski & Morettini, 2009). 

Återbruk av en byggnad och dess beståndsdelar kan göras på olika sätt vilket innebär 

att byggnaden i olika stor omfattning återbrukas (Gorgelewski, 2008., Addis 2006). En 

hel byggnad kan återbrukas på samma plats genom om- och tillbyggnation, hela 

byggnader eller stora delar av byggnader kan flyttas till en annan plats och byggnaden 

kan demonteras varpå dess beståndsdelar kan utgöra byggnadsmaterial i en ny 

byggnad på samma eller på en annan plats. De aktiviteter som finns knutna till återbruk 

kan vara insamling, separation, sortering rengöring, uppgradering, inspektion, 

certifiering, lagerhållning, marknadslansering, leverans, modifikation och 

återmontering (Allwood et al, 2011). I litteraturen finns tydligt omskrivet vilka fördelar 
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återbruket för med sig vilket också är känt inom byggsektorn men trots det är det inte 

vanligt förkommande då det finns ett antal faktorer som har en negativ påverkan 

(Iacovidou & Purnell, 2016). Idag är det ekonomiska, organisationsmässiga, politiska 

och tekniska faktorer är hindrande mot återbruket (Iacovidou & Purnell, 2016). 

 

Under 90-talet genomfördes ett antal konstruktionsprojekt med återbrukade 

komponenter i Sverige dessa visade sig inte vara ekonomiskt lönsamma och 

återbruket kom, av olika skäl, inte igång (se vidare i avsnitten 3.5.1 Återvunna huset 

och 3.5.2 Studentbostäder i Linköping). Idag har återbruket återigen aktualiserats och 

en intressant fråga är hur dagens aktörer i den svenska byggbranschen ser på återbruk 

och vad som de anser skulle krävas för att användandet av återbrukade komponenter 

ska bli ett vanligare inslag på byggmarknaden. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att utreda hur marknaden för återbrukade 

byggkomponenter ser ut idag, med avseende på möjliggörande och hindrande faktorer 

för komponentåterbruk.  

 

Genom en litteraturstudie kartläggs de kunskaper som finns idag. Kvalitativa intervjuer 

med aktörer i byggbranschen, som utgör potentiella kunder av återbrukade 

komponenter, kompletterar kartläggningen med en analys av nuläget på den svenska 

marknaden för återbrukade byggkomponenter. Dessa två delar av studien 

sammanflätas med målsättningarna att beskriva hur dagens återbruksmarknad ser ut 

och vad som skulle krävas på återbruksmarknaden för byggkomponenter för att 

återbruk ska bli vanligare. 

 

Specifikt har följande studerats: 

 Komponentåterbruket inom byggsektorn idag 

 Möjligheter som komponentåterbruk för med sig  

 Hinder mot komponentåterbruk 

 Drivkrafter bakom att använda och förespråka återbruk 

1.3 Avgränsningar 
Studien fokuserar på marknaden för återbrukade byggkomponenter i Sverige. De 

utblickar som görs tittar på komponentåterbruk i Europa. Studien utreder hur de aktörer 

som ses som potentiella kunder för återbrukade byggkomponenter uppfattar 

komponentåterbruk och marknaden för dessa komponenter. De aktörer som utreds är 

arkitekter, inredningsarkitekter, fastighetsförvaltare, konsulter inom hållbart byggande 

och materialinköpare.  
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2. METODBESKRIVNING 
De tekniker som har använts för att samla in informationen som ligger till grund för 

denna studie utgörs av litteraturstudie, samtal med ett antal personer och kvalitativa 

intervjuer med sex aktörer i den svenska byggbranschen. Arbetsgången illustreras 

med hjälp av Figur 1 nedan. 

 

 

2.1 Litteraturstudie och omvärldsanalys 

I nulägesanalysen söktes svar på om återbruk sker idag och hur det då ser ut. Vidare 

söktes intressenter som skulle vara lämpliga att intervjua båda genom litteraturstudier 

och genom personliga samtal med aktörer i byggbranschen. De som jag har varit i 

kontakt med i denna informationsinhämtning är personer som är eller har varit 

delaktiga i olika forskningsprojekt och studier inom området, en byggentreprenör, en 

person som arbetar med avfallsfrågor på ett större byggföretag och en återförsäljare 

av återbrukade byggkomponenter.  

 

Det var till en början svårt att hitta information om området. Vid en sökning på Google 

där jag också inkludera Danmark hittade jag EU-projektet IRCOW vilket jag hämtat 

mycket information från. Att jag sökte på Danmark kom av att jag från flera personer 

fått höra att de kommit långt med återbruk i Danmark. Vid sökning på reuse buildning 

components på Luleå tekniska universitetsbiblioteks hemsida fick jag träff på den 

första vetenskapliga artikeln som jag också har använt mig av, både dess innehåll men 

också genom att jag undersökte de referenser som använts i artikeln och på så sätt 

kom jag vidare i min informationssökning.  

Figur 1. Arbetsgång illustrerad. 

Omvärldsbeskrivning 

 
Kvalitativa intervjuer 

 
Analys 

 
 Litteraturstudie 

 Samtal med personer 
involverade i 
forskningsprojekt och 
studier inom området, 
byggentreprenör, 
person som arbetar 
med avfallsfrågor på ett 
större byggföretag, 
återförsäljare av 
återbrukade 
byggkomponenter 

 Kunskapen som finns 
inom området idag 

 Intressenter som utgör 
lämpliga respondenter 
identifieras 

Respondenter: 

 Två fastighetsförvaltare 

 Arkitekt 

 Miljöspecialist 

 Inredningsarkitekt 

 Konsult 

 Dagsläget på den 
svenska marknaden för 
återbrukade 
byggkomponenter 

 

 Litteraturstudie 

 Intervjuer 

 Slutsatser 

 Rekommendationer till 
vidare studier 
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I Tabell 2 finns en sammanställning av de sökmotorer och sökord som jag har använt 

samt vilka typer av källor som detta arbete grundar sig på. 

 
Tabell 2. Sökmotorer och sökord som använts samt vilka typer av källor som använts i arbetet. 

Sökmotorer 
Google, Google scholar, sökfunktionen på LTU 
biblioteks hemsida 

Sökord 

Återbruk, Återanvändning, reuse building 
components, constructin and demolition waste, 
reuse, genbrug konstruktion Danmark, reuse 
furnitures 

Typer av källor 

Vetenskapliga artiklar, böcker, projektbeskrivningar, 
projektrapporter, muntliga källor, konferensartiklar, 
redovisningsmaterial 

 

Till en början sökte jag på svenska ord. Detta gav få träffar och jag sökte därför på 

engelska ord vilket gav betydligt fler träffar vilket kan ses i Tabell 3. Sökorden kom till 

i två omgångar vilket illustreras i Tabell 2 genom att de kursiva sökorden tillhör den 

andra omgången. Efter samtal med olika aktörer fick jag information som tydde på att 

Danmark kommit längre med återbruk och att det sågs större möjligheter för återbruk 

av lättbygg och inventarier här av sökningarna genbrug konstruktion Danmark och 

reuse furnitures. 

 
Tabell 3. Antal träffar per sökord för sökningar på sökfunktionen på Luleå tekniska 
universitetsbiblioteks hemsida. 

Sökord Antal träffar  

Återbruk 486 

Återanvändning 1876 

Reused building 
components 

291 802 

”Reused building 
components” 

31 

”Contsruction and 
demolition waste” 

8606 

Reuse 1 758 544 

 

Från min externa handledare fick jag tidigt i arbetet information om ett antal projekt 

som var i uppstartsskedet inom området och jag fick också kontaktuppgifter till 

personer som var involverade. Vid kontakt med dessa fick jag bekräftat att ämnet var 

aktuellt. Jag frågade också om tips på personer med kunskap inom området att 

kontakta. Dessa tips kom delvis att ligga till grund för vilka personer som jag senare 

intervjuade.  

 

Genom kontakt med en återförsäljare av återbrukade komponenter fick jag en 

förståelse för marknaden och via detta samtal identifierades den arkitekt som jag 

senare intervjuade. Jag fick även via denna kontakt en bekräftelse på att den 
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fastighetsförvaltare som jag hade en idé om att intervjua var bra eftersom jag fick tips 

om att prata med detta företag. De personer som jag under arbetets gång har varit i 

kontakt med har tipsat om personer att prata med och det är på detta sätt som jag till 

största del har identifierat de personer jag intervjuat men också genom 

informationssökning via internet. Det jag också såg i kontakten med olika aktörer var 

att flera personer tipsade om samma personer eller företag och efter hand som arbetet 

fortskred fick jag också tips på personer som jag redan hade varit i kontakt med. Jag 

insåg tidigt att det finns två vägar för vilka typer av komponenter som kan återbrukas; 

det ena är konstruktionskomponenter vilket oftast är vad som belyses i litteraturen och 

det andra är återbruk av fast inredning och andra inventarier. Då det finns problem 

kopplade till att kvalitetskontrollera konstruktionskomponenter, vilket framkom i de 

samtal som gjordes i arbetet med nulägesanalysen, valde jag att utöka min 

informationssökning till att också inkludera inventarier. För att täcka upp detta område 

mer i mina intervjuer genomfördes intervjun med Inredningsarkitekten. Att just denna 

inredningsarkitekt valdes berodde på att jag under ett samtal fick veta att hen var 

väldigt intresserad av återbruk. 

 

För att undersöka den ekonomiska delen och hållbarhetsaspekten för återbruk valde 

jag att studera akustikplattan närmare. Under informationssökningen som gjordes 

under hela arbetet var det en person som ofta återkom och under senare delen av 

projektet kom jag också i kontakt med den personen och jag fick då bekräftat att 

akustikplattan var en mycket bra komponent att undersöka vidare, bland annat 

eftersom en akustikskiva som sitter i en offentlig byggnad som ett kontor eller 

affärslokal inte smutsas ned under brukstiden på ett sådant sätt att den inte går att 

återbruka. 

2.2 Intervjuer 

Syftet med intervjuerna var att kartlägga hur potentiella kunder till återbrukade 

byggkomponenter uppfattar återbruket idag och i framtiden. Intervjuerna har varit 

kvalitativa med en låg grad av strukturering. Den kvalitativa intervjun innebär att svar 

söks för att kunna förstå eller hitta mönster (Trost, 1997). Till upplägget har intervjuerna 

varit ostrukturerade på ett sådant sätt att jag utgick från en intervjuguide (se Bilaga 1) 

och inte från färdiga frågor. I denna intervjuguide har områdena; Erfarenheter av 

komponentåterbruk, Fördelar som komponentåterbruk för med sig, Hinder mot 

komponentåterbruk, Drivkraften bakom att arbete med återbruk, Framtiden och 

komponentåterbruk, Lyckade exempel och Tips på personer som kan vara intressanta 

att prata med kartlagts. I vilken ordning dessa områden täcktes in har varierat från de 

olika intervjuerna då den intervjuade med vad hen valt att berätta i stort fått styra 

intervjugången. Metoden att använda en frågeguide finns omskrivet i Kvalitativa 

intervjuer av Trost (1997). I och med den ostrukturerade kvalitativa intervjutekniken 

har båda jag som intervjuare och den intervjuade påverkat samtalet och vad som 

framkommit. I en helt strukturerad intervju eller i en enkätundersökning hade 

möjligheten att revidera eller lägga till svar minskat då den intervjuade inte getts 

utrymme att i så stor grad reflektera fritt över området.  Att genomföra kvalitativa 
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intervjuer har i detta arbete visat sig vara bra då just möjligheten att reflektera över 

området i vissa fall har lett till att den intervjuade under intervjuns gång själv gått 

tillbaka och reviderat sitt svar eller kompletterat tidigare svar med nya infallsvinklar. 

Totalt har sex intervjuer genomförts om cirka 40-50 minuter. Samtliga intervjuer 

genomfördes under hösten 2016. Aktörerna valdes utifrån vilka som via litteraturstudier 

och samtal identifierades som möjliga intressenter och kunder av återbrukade 

komponenter. Vilka personer och de företag som de representerar och som jag faktiskt 

intervjuade kom från tips som jag fick under samtal och informationssökning på 

internet.  

 

Gemensamt för de intervjuade är att de har ett intresse för återbruk samt att de bedöms 

vara aktörer som kan efterfråga återbrukade byggkomponenter. De som har intervjuats 

inom ramen för arbetet presenteras nedan: 

Fastighetsförvaltare A: En av de största fastighetsägarna i Sverige idag med 

fastigheter i flertalet städer. Företaget har en stark miljöprofil. Personen arbetar med 

hållbarhetsfrågor. 

Fastighetsförvaltare B: En av de största fastighetsägarna med fastigheter i samma 

stad. Personen arbetar med lokalanpassningar. 

Konsulten: Miljökonsult på ett av Sveriges ledande konsultföretag. Personen har tittat 

strategiskt på dessa frågor och även arbetat med att förebygga avfall i byggsektorn. 

Arkitekten: Arkitekt som idag arbetar med hållbarhetsfrågor vid ett arkitektkontor 

Miljöspecialisten: Arbetar vid ett av Sveriges största arkitektkontor med en hög 

hållbarhetsprofil. 

Inredningsarkitekten: Arbetar vid ett av Sveriges största arkitektkontor med en hög 

hållbarhetsprofil. 

 

En första kontakt med personerna togs via telefon, sedan har jag presenterat mitt 

ämne i ett mejl och efter det bokades en tid för intervju. Min avsikt var att genomföra 

intervjuerna via Skype. Dock har detta på grund av olika anledningar enbart varit 

möjligt för en intervju och övriga intervjuer genomfördes via telefon. Intervjuerna 

spelades in och sammanfattades för att sedan mejlas ut för påseende. Återkoppling 

på detta skedde för tre av de genomförda intervjuerna.  

 

Vid analysen av resultatet från intervjuerna har samtalen skrivits ned och delats in efter 

intervjuguidens områden. Genom denna indelning har likheter och skillnader tydligt 

synliggjorts inom de olika områdena. Analysen av materialet har varit en ständigt 

pågående process, från intervjutillfället till utskrift av intervjuerna och 

rapportskrivandet. Genom att se hur det ser ut i dagsläget, vilka hinder och utmaningar 

som ses men också vad som skulle krävas för att återbrukade komponenter ska 

användas oftare utreddes Vad som skulle krävas på återbruksmarknaden för att 

komponentåterbruk ska bli vanligare. Dagsläget i branschen är viktigt att kartlägga då 

detta är det utgångsläge som finns. Fördelarna som ses med återbruk tar fasta på vad 

som intressenterna ser som viktigt och fördelaktigt i valet att använda återbrukade 

komponenter. De hindrande faktorerna som finns idag visar på olika saker som på 
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något sätt måste lösas för att komponentåterbruk ska bli verklighet. Genom området 

om vad som skulle krävas i framtiden plockar de intervjuade fram det som de anser 

vara viktigt att förbättras.  

Att några av de intervjuade fick veta att de skulle vara anonyma till båda namn och 

företag först efter att intervjun hade genomförts kan ha påverkat hur de svarat på vissa 

frågor och vad de valt att berätta. De som fick denna information efter att intervjun 

hade genomförts var; de två fastighetsförvaltarna, Arkitekten och Konsulten. Många 

har också berättat saker som de också sagt att de inte vill bli citerade på. Målet att 

genomföra intervjuerna via Skype lyckades bara vid en intervju men detta är dock inte 

något som tros ha påverkat resultatet då jag inte har någon beteendevetarbakgrund. 

Ansiktsuttryck och kroppsspråk har gått förlorat men om de intervjuade inte varit 

bekväma med att utföra intervjun via Skype kan telefonintervjuer ses som mer 

lämpliga. Eftersom att jag genomförde kvalitativa intervjuer har jag fått tolka och 

analysera det som de intervjuade personerna sagt. Därför är det viktigt att ha i åtanke 

att jag som den person jag är med de erfarenheter och intressen jag har avspeglas i 

de analyser jag gjort. Det material som jag har stött på och de personer som jag har 

samtalat med har i stor utsträckning fått styra riktningen på arbetet. Genom att jag varit 

i kontakt med och intervjuat personer som från olika håll nämnts som lämpliga att prata 

med är tillförlitligheten i urvalet av de intervjuade bra. Dock har samtliga intervjuade 

haft ett intresse av återbruk och i stort varit väldigt positivt inställda till det. Genom detta 

urval har alltså kritiska röster till komponentåterbruk inte behandlats i detta arbete. 
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3. ÅTERBRUK AV BYGGKOMPONENTER - EN 

LITTERATURGENOMGÅNG 
I detta kapitel beskrivs vad litteraturen som finns inom området menar krävs för att 

komponenter ska kunna återbrukas, vilka möjligheter och hinder som ses med 

återbruk, vad som behöver utvecklas, vilka komponenter som är lämpliga att återbruka 

och vilka intressenter som påverkar återbruk av byggkomponenter. Vidare redogörs 

för ett antal projekt och initiativ som är på gång i branschen och som kan kopplas till 

återbruk. 

3.1 Förberedelse för återbruk 

För att kunna använda komponenter från byggnader som rivs krävs det att rivningen 

inte skadar eller förstör komponenterna. En varsam demontering gör att 

komponenterna inte skadas och förutsättningar för återbruk skapas. Genom att vid 

rivning av en byggnad genomföra en inventering av vilka komponenter som skulle 

kunna återbrukas möjliggörs att komponenter kan tillvaratas. De riktlinjer som finns för 

inventering i samband med rivning uppdaterades 2013 till att också innefatta 

inventering av material och produkter för återanvändning (Sveriges byggindustrier, 

2015).  

3.1.1 Att bygga för att i framtiden möjliggöra återbruk 

I artikeln Mining the physical infrastructure: Opportunities, barriers and interventions in 

promoting structural components reuse av Iacovidou & Purnell (2016) har det från 

litteraturen identifierats ett antal tillvägagångsätt som finns idag för att bygga på ett 

sådant sätt att komponenter kan tas tillvara och nya metoder att designa på vilket alla 

leder till att avfall från byggsektorn minskar. Dessa metoder används inte i så stor 

utsträckning som de skulle kunna göras idag. Metoderna som är identifierade innebär: 

 

Anpassat återbruk som innebär att en hel eller delar av en byggnad kan återbrukas.  

Demontering som tillskillnad från rivning innebär att byggnaden varsamt demonteras 

för att möjliggöra att komponenter kan återbrukas. Detta är mer tidskrävande än vanlig 

rivning och eftersom en byggnads livslängd är lång kan det vara svårt att avgöra vilka 

komponenter som är lämpliga att återbruka då det tidigare inom byggsektorn har 

använts material som innehåller det vi idag klassar som farliga ämnen.  

Att från början designa en byggnad för att den ska kunna demonteras – Detta 

sätt att bygga ska inte generaliseras då tradition i materialval och klimat gör att 

byggnader utformning varierar från olika platser.  

Designa med återbrukade komponenter – Genom att utformningen av en byggnad 

görs utifrån återbrukade komponenter blir processen mer komplicerad då den blir 

beroende av tillgången på återbrukade komponenter och dess kvalitet och dimension. 

Att designa för tillverkning och montering - Innebär att byggnadselement sätts 

samman för att sedan monteras på plats på bygget. Då dessa sammanfogas är det 

enkelt att demontera och det går fort.  
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3.1.2 Vilka komponenter är lämpliga att återbruka? 

För att avgöra vilka komponenter som ska återbrukas kan utgångspunkten vara att ta 

tillvara sådant som ger den största miljömässiga nyttan. Gorgolewski & Morettin (2009) 

menar att ett sätt att bedöma detta är att titta på komponenternas inbyggda energi och 

genom att återbruka det som har den högsta inbyggda energin görs också de största 

energibesparingarna eftersom det som återbrukas inte behöver nyproduceras. Detta 

skulle då innebära att det främst är metall, plast, tegelstenar och komponenter som 

innehåller material som i stor grad har processats som bör återbrukas. Gorgolewski & 

Morettin (2009) menar vidare att ett annat angreppssätt kan vara att titta på mängden 

av de komponenter som ska återbrukas och se det som att det som återbrukas direkt 

motsvarar vad som annars hade lagts på deponi och för detta synsätt innebär det att 

det främst är tyngre komponenter som bör återbrukas.  

 

Enligt Bakas et al. (2011) är det viktigt att komponenterna inte innehåller giftiga ämnen, 

att de är ekonomiskt försvarbara att återbruka och att produkterna är homogena och 

fria från kompositmaterial. Det är också viktigt att se till hur komponenten har används 

så att den inte har utsatts på ett sådant sätt att den kontaminerats eller att användandet 

har påverkat de tekniska egenskaperna negativt men också att demonteringen utförts 

på ett sådant sätt att komponenten inte skadats (Hradil et al. 2014b). I praktiken ska 

en återbrukad komponent svara upp till samma kvalitetskrav som en ny komponent 

(Hradil et al. 2014b). 

 

De komponenter som är vanliga att återbruka är de som enkelt kan demonteras som 

tillexempel dörrar, utrustning och inventarier (EPA, 2016).  

3.2 Komponentåterbruk – sker det idag? 

För att bättre förstå nyckelfaktorerna i kedjan för återbruk av material från bygg- och 

rivningsprojekt gjordes intervjuer med aktörer inom bygg- och avfallsbranschen i sex 

europeiska länder som finns presenterad i rapporten Characterisation of supply chain 

for reuse building components in Europé (Hemström et al 2012). I denna studie sågs 

att storskaliga återbruksprojekt är sällsynta och att det i de fall det förekommer främst 

rör sig om pilotprojekt. I studien framkom att det i samtliga länder finns en relativt väl 

utbyggd marknad för återbruk av komponenter som anses ha ett högt arkitektoniskt 

eller kulturellt värde men att det för mer moderna och vanligt förekommande material 

som saknar de värdena finns en betydligt mer begränsad marknad för återbruk. Det 

förekommer dock skillnader mellan länderna och i både Sverige och Belgien finns ett 

fåtal relativt välorganiserade insamlings och återförsäljningsställen för bygg- och 

rivningsmaterial där handeln med återbrukade komponenter sker dels helt 

affärsmässigt men också med hjälp av olika sociala finansieringsstöd (Hemström et al. 

2012).  

3.2.1 Intressenter  

I studien som finns presenterad i rapporten Definition of optimal supply chains for reuse 

of building components derived from C&DW in the EU (Palm et al., 2012) gjordes 40 
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talet intervjuer och genom dessa identifierades olika intressenter och deras påverkan 

på återbruk. Av många aktörer pekades i studien beställaren och byggherren ut som 

de som har störst påverkan på att återbruket ska öka och många av de intervjuade 

menade också att det är från dessa som efterfrågan på återbrukade komponenter 

måste komma för att arkitekter och formgivare ska börja erbjuda återbrukslösningar. 

Kommuner pekas ut som viktiga intressenter då dessa är stora kunder för både bygg- 

och rivningsprojekt och att miljön i dagens anbudsförfrågningar oftast inte är en så stor 

del och att det särskilt saknas återbruk och detta ses som något som de som beställare 

av bygg- och rivningsarbeten skulle kunna inkludera i sina anbudsförfrågningar. Vidare 

sägs också att byggherrar kanske ofta saknar tillräcklig kunskap om återbruket och 

vad det för med sig och att här ska det ligga på formgivarsidan att kunna ge 

återbrukslösningar. Byggherrarna arbetar vanligtvis inte med återbruk men det händer 

att beställaren av ett rivningsprojekt specificerar att vissa komponenter eller material 

ska bevaras och då främst det som har ett kulturellt värde. Beställare menar att de 

ibland informerar rivningsfirman om möjligheter till återbruk men att det sällan ger 

resultat. Arkitekter pekas ut som en av de intressenter som har mest inflytande vad det 

gäller återbruk och dessutom ser arkitekterna själva också att de har en viktig del i 

detta men att de också behöver initiativ från beställaren. Arkitekterna menar också att 

det behöver kunskap kring tekniska möjligheter och dokumenterad miljövinst för att 

kunna föreslå avancerade lösningar till kunden. Byggföretagen menar att det krävs en 

beställare som efterfrågar återbrukade material och menar att det största ansvaret för 

att det ska användas återbrukade komponenter ligger hos arkitekter och beställare. 

För rivningsföretagen ser vissa en affärsmöjlighet i att sälja komponenter vidare men 

det mesta återbrukas inte och andra rivningsföretag menar att de enbart plockar ut 

saker för återbruk om kunden specificerat detta.   

3.2.2 Fördelar med komponentåterbruk och hinder där emot 

De fördelar som ses med återbruk är dels de självklara miljömässiga fördelarna som 

enkelt kan beskrivas som att återbrukas en komponent kommer den inte att bli avfall 

och fortsätter vi använda komponenter är de ett substitut till nyproducerade. Det finns 

också hinder kopplat till att använda återbrukade komponenter och de nackdelar som 

finns kopplade till återbruk av byggkomponenter presenteras i slutet av detta kapitel 

under rubriken Hinder mot komponentåterbruk. 

 

Fördelar med komponentåterbruk 

Genom återbruket kommer behovet av råmaterial i byggsektorn minska liksom 

energianvändningen då komponenter som tas tillvara leder till att energianvändningen 

i hela processen, från att tillverka till att hantera i avfallsskedet minskar (Hradil, 2014). 

I Assassment of initiatives to prevent waste from building and construction sectors- 

Sustainable consumption and production, Environment (Bakas et al, 2011) identifieras 

återbruk inom byggsektorn som ett bra sätt att förebygga avfall då det innebär att 

brukstiden förlängs och därigenom minskas också uppkomsten av avfall. Jämfört med 

användandet av nytt material har det för tegelstenar och taktegel gjorts beräkningar 

som visar avsevärt större miljöfördelar med att återbruka dessa komponenter 
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(Thormark, 2000). Jämförelsen gjordes för nytt material med tillverkning och transport 

till byggplatsen och för det återbrukade materialet med demontering, uppgradering och 

transport från rivningsplatsen till byggplatsen via ett mellanlager. Den större miljönyttan 

av att använda dessa återbrukade komponenter är kopplat till den totala 

transportsträckan för de återbrukade komponenterna och detta måste utvärderas i 

varje projekt. Ur ett Livscykelperspektiv utvärderades återvinningen av betong och 

tegel och i en jämförelse av resultatet med återbruk av komponenterna sågs det att 

eftersom det för betong och tegel ligger en stor miljöpåverkan i tillverkningsskedet av 

komponenterna är det ur miljösynpunkt mer fördelaktigt att återbruka komponenterna 

än vad det är att återvinna materialet genom att det krossas ner (Wahlström, 2014). 

Förutom de miljömässiga fördelarna som återbruket för med sig lyfts också 

ekonomiska, affärsmässiga och sociala fördelar i litteraturen.  

 

I The process of designing with reused building components (Gorgolewski & Morettin, 

2009) sågs det från ett antal studerade pilotprojekt att kostnaden för material kan 

minska men att denna besparing kan motverkas av det merarbete som användandet 

av dessa komponenter medför och att det också kan innebära en merkostnad i 

utformningsskedet eftersom detta blir mer komplicerat. Vidare sågs att de största 

besparingarna gjordes i de projekt där byggnaderna återbrukades på dess 

ursprungliga plats.  

 

I Barriers and opportunities of structural element reuse (Hradil, 2014) bedöms de 

ekonomiska möjligheterna som att förutsättningen för att återbruk ska vara ekonomiskt 

fördelaktigt är att priset för en ny komponent är högre än skillnaden mellan kostnaden 

för demontering och rivning. Vidare anser Hradil (2004) också att återbruk i framtiden 

hela tiden kommer bli mer fördelaktigt eftersom priset på råmaterial kommer stiga, 

deponeringsavgifter öka samtidigt som kostnaden för demontering kommer minska då 

ny teknik utvecklas och byggnader designas på ett lämpligare sätt för att kunna 

demonteras. De nya affärsmöjligheterna som finns kopplade till återbruket kommer av 

att det behövs en bättre utbyggd kedja för att samla in och distribuera återbrukade 

komponenter (Baka et al. 2011, Hradil, 2014) Detta medför också att fler arbetstillfällen 

skapas (Hradil, 2014). En ny affärsmöjlighet för tillverkare är att handla med 

begagnade komponenter genom att ta tillbaka, rekonditionera, om-certifiera och sälja 

på nytt och det finns också möjligheter i nya samarbeten mellan olika delar i 

byggprocessen där det i utformningsskedet av ett byggnadsprojekt sker samarbete 

med demonteringsföretag (Allwood et al. 2011). 

Hinder mot komponentåterbruk 

I en finsk studie som finns presenterad i rapporten Barriers and opportunites of 

structural element reuse (Hradil, 2014) gjordes en undersökning som visade att de 

största hindren som fanns kopplade till återbruk i Finland rörde material, marknaden, 

kostnader, lagstiftning, standarder och produkter. Några av dessa hinder var mer 

specifikt att dagens byggkomponenter är svåra att återbruka då hur de sammanfogats 

gör försvårar demonteringen, att marknaden för återbrukade material är liten, det finns 

för få insamlingsställen och att det saknas information om komponenter som finns 
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tillgängliga från rivningsprojekt, att processen att hitta och köpa in återbrukade 

komponenter är komplicerat, att det är svårt att hitta företag som är specialiserade på 

demontering och att det är svårt att hitta arkitekter och byggare som vill arbeta med 

återbrukade material, de kostnader som finns förknippat med att använda återbrukade 

material i design och inköpsskedet, att det finns en bristfällig lagstiftning inom området, 

att standarder saknas för återbruk och att det är komplicerat att certifiera 

komponenterna, att det är krävande att designa utifrån återbrukade element och att 

komponenter som finns i byggnader ofta inte lämpar sig för återbruk. Att återbruket 

idag endast sker i liten skala beror enligt Alwood et al (2011) främst på att tillgången 

på återbrukade komponenter är låg.  

 

I en studie som gjordes i sex europeiska länder som finns presenterad i rapporten 

Definition of optimal supply chains for reuse of building components derived from 

C&DW in the EU av Palm et al. (2012) lyfts samma problemområden som ovan och 

denna studie visar att de stora hindren som finns mot återbruk rör, kostnader, kvalitet, 

ansvar, hur material sätts samman och materielinnehåll, att marknaden är dåligt 

uppbyggd och medvetenhet. Närmare beskrivs dessa hinder som att de merkostnader 

som återbruket för med sig kommer av att det komplicerar utformning, byggande, 

rivningsförfarandet och avfallshanteringen och att dessa merkostnader inte alltid vägs 

upp av ett lägre pris på komponenterna. Kvalitetsgarantier lämnas väldigt sällan på 

återbruksmarknaden och materialegenskaperna som innehållet av farliga ämnen är 

ofta okänt för komponenterna. Då återbrukade komponenter säljs utan garanti ligger 

ansvaret idag på den som ansvarar för bygget. Det sätt som byggnader konstrueras 

idag försvårar eller omöjliggör demontering. Att det tidigare har använts material som 

idag är förbjudna samtidigt som dagens standarder ser annorlunda ut för till exempel 

energiprestanda gör att stora mängder komponenter inte kan återbrukas i 

nybyggnationer. Att marknaden är liten eller icke-existerande. Det finns generellt en 

låg kännedom om återbrukade komponenter inom branschen och det finns också 

föreställningen att gammalt inte skulle vara lika bra som nya komponenter (Palm et al. 

2012). 

 

I en dansk studie som finns presenterad i rapporten Grøn genanvendelse Bæredygtig 

transformation af funktionstømte erhvervsejendomme (Noldus, 2014) studeras 

ombyggnation av industrilokaler till offentliga lokaler. Fördelarna som ses med denna 

typ av återbruk är att; kulturella och arkitektoniska värden som finns på platsen 

bevaras, nyproduktion av material och komponenter minskar, byggnadens kvalitet och 

livslängd förlängs. Vidare påpekas att den miljönytta som en sådan renovering medför 

är beroende av det specifika projektet och knyter an till byggnadens tillstånd och vilka 

åtgärder som behöver vidtas när lokalen ska byggas om.  
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3.3 Forsknings-, utvecklingsprojekt och initiativ för ökat återbruk  

Constructivate – sustainable recycling of construction and demolition waste 

Detta ett fyraårigt projekt som startade under 2016. Från MISTRA, stiftelsen för 

miljöstrategisk forskning fås projektstöd på 8 miljoner kronor. Projektet ska undersöka 

hur en mer resurseffektiv återvinnig av bygg och rivningsavfall kan uppnås. Målet är 

att hitta tekniska lösningar och identifiera hinder och möjligheter. Projektpartners: 

Chalmers Industriteknik, Chalmers tekniska högskola, IVL Svenska Miljöinstitutet, SP 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swerea IVF. Industriella partners: Stena 

Recycling, Renova, Rivab, NCC Industry/Recycling, Peab, White, 

Chalmersfastigheter, Swerock, Tarkett, Cementa, IKEM PVC Forum. Dessutom deltar 

Miljöförvaltningen i Göteborgs stad. (MISTRA, 2016)  

 

REBUS: Möjligheter för ökade cirkulära flöden av byggnadsmaterial med 

bibehållen god kvalitet 

Syftet är att kartlägga och sammanställa de kunskaper och erfarenheter som finns 

kring de tekniska aspekterna av återanvändning av byggmaterial. Projektet finansieras 

av Västra götalandsregionen och SBUF. Projektansvarig är Peab Sverige AB, (SBUF, 

2016).  

 

Incitament för obruten kedja av miljöinformation genom byggprocessen – ett 

projekt inom Smart Built Environment  

Detta är ett projekt som ska identifiera hinder och incitament för en obruten kedja av 

information om miljöprestanda för byggprodukter genom hela byggprocessen. 

Projektet drivs av IVL.  

 

100gruppen 

100gruppen lanserades under oktober 2016 och är en plattform för samarbete inom 

inredningsbranschen. De vill uppnå 100 % cirkulära, hållbara interiörer. De arbetar för 

att ta fram ett strukturerat system som stöd för hela branschen. Målet är att 

kontinuerligt öka förståelsen för värdet av hållbara interiörer, för olika aktörers krav och 

förutsättningar genom att vara ett informationsforum, kunskapskälla, engagera olika 

aktörer, påverka samhället, paketera olika möjligheter, tillvarata befintliga och nya 

kunskaper och resurser. (100gruppen, 2016) 
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Miljöcertifiering av byggnader  

Att miljöcertifiera byggnader är ett sätt att säkra att byggnaden uppfyller en viss 

standard och det är också ett verktyg för att kommunicera detta mot allmänheten. I 

Nordamerika har miljöcertifieringssystem för byggnader bidragit till att intresset för 

återbruk ökat (Gorgelewski, M. 2008). 

 

BREEAM är ett miljöklassningssystem för byggnader som kommer från Storbritannien. 

I Sverige har Sweden green building council anpassat systemet efter svenska 

förutsättningar och en byggnad i Sverige kan idag miljöklassas enligt BREEAM-SE. 

Klassificeringen kan användas dels för nya byggnader och för ombyggnation av 

befintliga handels-, kontors- eller industrilokaler. I BREEAM-SE ges poäng för 

återanvändning av fasader, återanvändning av byggnadsstomme och för användandet 

av återanvända material och för avfallshanteringen. (Sweden Green Building Council, 

2012) 

 

I LEEAD ges för att uppmuntra till återbruk poäng till exempel för att återbruka en 

historisk byggnad och för användandet av återbrukade komponenter (U.S. Green 

Building Council, 2016). 

 

Loop Rocks  

Är en app som lanserades av NCC under sommaren 2016 och som syftar till en 

smartare hantering av sekundära byggmaterial, en marknadsplats där den som 

behöver bli av med sekundära byggnadsmaterial möter den som är i behov av dem 

(Ström, 2016, 30 november).  

3.4 Framtiden för komponentåterbruk 

Möjligheterna med komponentåterbruk är många och litteraturen är samstämmig kring 

detta viket också är fallet kring de hinder och barriärer som finns vilka behöver 

övervinnas för att återbruk ska bli vanligare. 

3.4.1 Åtgärder och förändringar som skulle krävas för att komponentåterbruket 

ska bli vanligare  

Arbetssättet som idag används vid utformning av byggnader behöver förändras om 

återbrukade komponenter ska användas (Gorgolewski & Morettin, 2009). Då 

nytillverkade komponenter används finns en säkerhet i att komponenterna kommer 

finnas tillgängliga och att de kommer finnas i tillräckligt stora volymer. Då tillgången på 

återbrukade komponenter är låg måste hela processen vara mer flexibel eftersom de 

komponenter som finns blir avgörande för byggnadens utformning och det är därför 

mest fördelaktigt att redan tidigt i processen kunna identifiera vilka komponenter som 

finns tillgängliga (Gorgolewski & Morettin, 2009). För projektet måste det finnas tydliga 

mål och ett stort engagemang från samtliga involverade aktörer, från projektgrupp till 

underentreprenör och det måste finnas uttalat hur lokalisering, inköp och klassificering 

av komponenterna ska göras och av vem (Gorgolewski & Morettin, 2009). Chansen 

för att hitta lämpliga komponenter ökar om byggnadens design utgår från vanligt 
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använda komponenter och komponenter av standardiserade mått (Gorgolewski, 

2008). 

 

Även de yttre faktorerna behöver förändras. Ytterligare kunskap kring lämpliga 

komponenter att återbruka och de miljövinster som det innebär och initiativ från 

samhället och branschen behövs tillsammans med åtgärder som tillgängliggör 

komponenter och information, system för att kvalitetssäkra, åtgärder vid avtal och 

upphandlingar som främjar återbruk samt en ökad kunskap i samhället och i 

branschen. Byggnader måste designas för att kunna demonteras, de metoder som 

används vid uppförandet av en byggnad måste förändras för att förenkla demontering. 

Att öka användandet av loggböcker för byggnader för att bevara information om 

komponenterna som finns i byggnaden. (Palm et al., 2012) 

 

I BIM modeller kan information om komponenterna lagras liksom potentialen som 

komponenten har att återbrukas. Detta skulle förenkla processen med att identifiera 

de komponenter som är lämpliga att återbruka (Iacovidou & Purnell, 2016).  

3.5 Projekt som genomförts där återbrukade konstruktionskomponenter 

använts 

Under 90-talet var återbruk aktuellt i Sverige. Det genomfördes byggprojekt och 

Boverket gav ut en publikationsserie med namnet Bygg för hälsa och miljö. Det gick 

också att under en begränsad tid söka bidrag för extra kostnader som kom av 

aktiviteter kopplade till återbruk (Palm et al., 2012). Projekten som genomfördes var 

kostsamma och detta tillsammans med osäkerheten kring hur bra återbruket var för 

miljön och ett svagt intresse hos kunden gjorde att återbruket inte kom igång (Palm et 

al., 2012). 

3.5.1 Återvunna huset  

Informationen nedan, om inte annat anges, är hämtat från publikationen Vem vill bo i 

återvunna hus? (Boverket, 1998). 

 

Huset ritades till Bomässan 1997 i Staffanstorp och uppfördes till största delen av 

återbrukat och återvunnet material (Lewisjonsson, 2016). Huset är på 153 m2 och i ett 

och ett halvt våningsplan. Detta var Sveriges första, kommersiellt byggda bostadshus 

av återvunnet material. Cirka 90 procent av det material som användes var återvunnet 

(med återvunnet menas i denna skrift också återbrukat). Takpannor, träpanel, bjälkar, 

tegel till fasad, innerväggar och golv, takbjälkar, stålstomme, golvplankor, fönster, 

dörrar och kakelugn återbrukades. Trottoarsten och räls användes till sockel och 

entrétrappa respektive gångbro. Det återvunna materialet hade lokalt ursprung. Nytt 

material köptes in där återbrukat och återvunnet inte fanns tillgängligt med tillräckligt 

god kvalitet eller då det inte varit ekonomiskt försvarbart eller lämpliga att återbruka på 

grund av miljö- och energikrav. Den ekonomiska kalkylen för detta projekt visar att det 

i de flesta fall blir en högre kostnad att använda återbrukade material. En stor del av 

den extra kostnaden består av arbetskostnad för upparbetning och för transport av 
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materialet. Att det återbrukade materialet är dyrare antas bero på att det saknas 

konkurrens på marknaden för återbrukade produkter. Även en ovana i att arbeta med 

denna typ av material anses ha haft en negativ påverkan på kostnaderna. De 

arkitektoniska fördelarna och kundvärdet nämns också som en parameter att beakta. 

Genom att använda lokalt material har kulturhistoriskt värde och lokal identitet 

bevarats. De gamla fönster som användes uppfyllde inte energikraven men genom att 

byta vissa glas till energiglas och öka isoleringen har den önskade energieffektiviteten 

uppnåtts. Genom dessa åtgärder anses det återvunna huset vara likvärdigt ett hus av 

nyproducerat material och skillnaden i kostnader är den som ses i grundinvesteringen 

som gjorts för materialet.  

 

Möjligheterna som sågs under projektet: 

o Möjlighet att kretsloppsanpassa byggproduktionen 

o Miljömässig vinst  

o Undvika kvittblivningskostnader 

o Kostnader för materialtransporter undvikas om rivning och nyproduktion kan 

ske nära varandra 

o Kulturella och historiska värden kan bevaras 

o Möjlighet till personlig utformning av byggnader 

o Lokal identitet kan bevaras 

o Kan bli konkurrenskraftigt om marknaden byggs upp och genom effektivisering 

vid rivning kan priserna pressas 

o Genom att använda nytt material som lämpar sig för återvinning underlättas 

framtida rivning ur kretsloppssynpunkt 

o Genom statlig stimulans som deponiskatt, höjd skatt på råvaruuttag eller lägre 

skatt på arbete kan marknaden komma igång och bli konkurrenskraftig 

o Införandet av normer och regler för materialet gör att kvalitet och hållfasthet 

kan bestämmas.  

o Den selektiva rivningen som är en förutsättning kräver mer arbetskraft och kan 

skapa nya arbetstillfällen 

 

Problem som upplevdes under projektet: 

o Att leta rätt på och köpa in återbrukat material 

o Bristande konkurrens på återvinningsmarknaden leder till att priser och 

kvaliteten på materialet varier kraftigt 

o Leveransservice saknas hos återförsäljarna 

o Bristen på klassificering av materialet ur kvalitetssynpunkt gjorde att det måste 

kontrolleras hos återförsäljaren och det försvårar arbetet 

o Projekteringsarbetet blir mer omfattande 
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Vad som identifierades som sådant som behöver utvecklas: 

o Organisationen för inköp av material 

o Det finns för få försäljningsställen och det är svårt att få tag på material vilket 

kan underlättas genom att bygga upp databaser 

o Nya arbetsmetoder behöver utvecklas utifrån erfarenheter från tidigare 

selektiva rivningar 

o Vidareutveckling av rivnings-och rensningsteknik tros ge minskade 

arbetskostnader och förbättrad arbetsmiljö 

o Statlig stimulans då det är höga arbetskostnader och förhållandevis låga 

deponiavgifter 

o Kvalitetsklassning och varudeklaration kan förenkla försäkrings-och 

garantifrågor. 

o Den begränsade tillgången på kvalitativt bra material  

o Attityder hos slutkund och aktörer i branschen 

o Eftersträva en lokal marknad. Detta då följden blir lägre logistik- och 

transportkostnader.  

o De visuella kraven kan inte ställas lika höga men kvalitet och hållfasthet måste 

vara lika bra som hos nytt material 

o Alla material är inte lämpliga 

o Utarbeta standardiseringar för att kunna lämna garantier gentemot kunden 

o Längre tid för projektering och inventering behövs 

o Ändrade produktionsformer på arbetsplatsen 

o Kostnaderna behöver pressas och det behöver vara enkelt att hitta material i 

framtiden 

3.5.2 Studentbostäder i Linköping 

Informationen om Udden projektet och Nya Uddenprojektet är hämtat från rapporten 

The conditions and constraints for using reused materials in building projects av Eklund 

et al. (2003).  

 

I det första projektet 1997 konstrueras ett hus med 22 små lägenheter med material 

som kom från två byggnader med totalt 50 lägenheter. Bakgrunden till projektet var att 

det på en ort stod tomma bostäder och att det i Linköping var bostadsbrist. Vid 

demoleringen av byggnaderna som till största del var konstruerade med platsgjuten 

betong användes en diamantsåg för att såga till användbara delar. I projektet 

återbrukades betongelement, tegel, isolering, trägolv, radiatorer, dörrar, fönster, 

garderober, köksskåp, diskhoar, kranar toalettstolar. En fördel i detta projekt var att 

samma entreprenör ansvarade för demolering av de gamla husen och konstruktionen 

av det nya. En utvärdering av miljöpåverkan av projektet visade att det var bättre än 

om nytt material används men bara under förutsättning att transportsträckan av 

materialet inte var för långt. För det senare projektet som stod klart 2001 var de 

byggnader som demolerades konstruerade med för-gjutna betongelement vilket 

förenklade demoleringen. Över 400 betongelement demolerades och användes för att 

bygga 54 små lägenheter. Tanken var från början att betydligt fler lägenheter (500 



 

 

19 

stycken) skulle byggas på samma sätt men på grund av oväntat höga kostnader 

byggdes de resterande lägenheterna på vanligt sätt. De två Uddenprojekten var 10-15 

% dyrare än ett motsvarade bygge med nytt material. De ökade kostnaderna 

kompenserades med statliga bidrag. Dessa två projekt kom till stånd i stort för att en 

person var drivande och såg en möjlighet i att minska bostadsöverskott på ett ställe 

och ett underskott i en annan stad. Detta drevs alltså av en person som hade ett stort 

intresse i frågan  

3.5.3 Återbruk av en hel byggnad - Malmberget 

På grund av malmbrytningen i området behöver samhället flytta på sig och 

anledningarna till att hela byggnader flyttas från Malmberget är att bevara 

kulturbyggnader men också att kunna erbjuda äldre lägenheter med lägre hyra till de 

som tvingas flytta (LKAB, 2016) Under hösten 2016 inleddes flytten av de 30 

kulturbyggnaderna till Koskullskulle (SVT, 2016). 

3.6 Återbruk av inventarier 

Årligen slängs tusentals fullt fungerande fast kontorsinredning (IVL, 2016). Sex 

produktgrupper finns identifierade som lämpliga att återbruka och dessa är dörrpartier, 

innerväggar och tak, VVS, Beslag och dörrautomatik, belysning, galler och smide (IVL, 

2016). Dessa identifierades som möjliga att återbruka då det finns en stor efterfrågan 

på dessa produkter, de är standardiserade och lätta att demontera och återanvända 

och ger stora miljövinster och har ett lågt innehåll av farliga ämnen (IVL, 2016). 

Renoveringar utförs med allt kortare cykler (Hemström et al., 2012). Detta innebär att 

en större mängd modernt material görs tillgängligt för att kunna återbrukas. Vid 

intervjuer med tillverkare och kunder av kontorsmöbler och experter i Europa sågs att 

försäljarna av kontorsinventarier/möbler konkurrerar främst genom pris och att det från 

kundernas sida tycks finnas en motvilja mot att betala ett högre pris för produkter som 

är miljömässigt bättre och att design och rådande trender har stor betydelse för 

kunderna vid val och köp av kontorsmöbler (Besch, 2005). 

3.6.1 Återbruk av akustikskivor 

En akustikskiva är en komponent som är möjlig att återbruka eftersom att det finns en 

stor efterfrågan, de är standardiserade, lätta att demontera och återanvända och när 

de återbrukas medför det stora miljövinster (IVL, 2016). Kvaliteten på akustikskivan 

bedöms av konditionen på ytskiktet, den ska vara hel och ren och demonteringen ska 

göras så att skivan inte skadas eller smutsas ner och det ska också finnas tillräckligt 

många skivor av samma dimension (Petralanda et al., 2013). De skivor som är 

tillskurna ska inte återbrukas (Petralanda et al., 2013). En beräkning av det 

ekonomiska värdet för att återbruka akustikskivor i ett rivningsprojekt där hänsyn togs 

dels till marknadsvärdet för återbrukade akustikskivor i handeln men också till den 

ökade kostnaden som demonteringen innebär (då detta inte görs i vanliga rivningar) 

och den minskade kostanden för avfallshantering (deponi) visade att det finns ett 

ekonomiskt värde i att demontera akustikskivor i tak (Petralanda et al., 2013).  

 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/den-stora-husflytten-borjar
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Environmental Product Declaration (EPD) är en miljövarudeklaration med information 

om produktens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och det går utifrån en EPD att 

se vilken del av produktens livscykel som har störst miljöpåverkan (EPD, 2016). EPD 

för en typ av akustikskiva visar att det är störst miljöpåverkan under tillverkningsskedet 

och att det under dess livscykel skapas mest avfall i samband med att den slängs 

(EPD, 2015). Detta visar att återbruk av denna produkt skulle bidra med en minskad 

miljöpåverkan då nyproduktion av produkten minskar samt att den inte blir till avfall. 

 

Kompanjonen som är en återförsäljare av begagnade byggprodukter har akustikskivor 

i sitt sortiment och ett exempel på de skivor som de säljer har ett pris på 32 kronor 

vilket motsvarar 68 % av nypris för samma produkt (Kompanjonen, 2016b).  

 

3.7 Aktörer i återbruksbranschen 

I Sverige finns ett fåtal aktörer som arbetar med återbrukade komponenter. Den största 

är Kompanjonen som finns i Stockholmsområdet som handlar och säljer begagnade 

byggprodukter och överskottspartier, belysning och möbler för offentliga miljöer 

(Kompanjonen, 2016a) Kompanjonen erbjuder också lagerhållning av 

återbrukskomponenter och utför återbruksinventeringar, och demontering 

(kompanjonen, 2016a). I många kommuner finns också någon typ av återbrukshandel. 

Malmö återbyggdepå säljer och handlar med diverse byggmaterial och är ett 

samarbete mellan kommunen och ett återvinningsföretag (Malmö Återbyggdepå, 

2014). Återbruket på Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg samlar in och säljer 

begagnat byggmaterial (Göteborg stad, 2016). Genom kretsloppsparker som 

Alelyckan i Göteborg kan stora mängder avfall förbyggas och på Kretsloppsparken 

Alelyckan återbrukades under 2010 360 ton produkter och mängden grovavfall som 

lämnades till återvinningscentralen minskade med 5 % (Ljunggren Södermalm, Palm 

& Rydberg 2011). Gamle Mursten är en dansk firma som säljer återbrukade 

tegelstenar (Gamle Mursten, 2016). 

 

Företag som hjälper till vid lokalanpassningar är ett annat exempel på verksamhet som 

drivs kring återbruk. 4CYCLEs kunder är i behov av att lokalanpassa eller att göra sig 

av med inventarier. Vid inventering bedöms andrahandsvärden, mängder och 

omfattning på inventarier och material som ska avvecklas och en förutsättning för 

återanvändning bedöms. Genom att hitta nya användningsområden för inventarierna 

bidrar företaget till återbruk. Inventarierna säljs vidare eller doneras. Information om 

företaget kommer från 4CYCLE (2016).   

 

Recycling parter RP hyr ut, köper begagnade och säljer både nya och begagnade 

kontorsmöbler. RP omfördelar inventarier och utnyttjar befintliga resurser inom företag 

och organisationer. De begagnade produkterna rustas och kvalitetssäkras och RP 

lämnar 1 års garanti på produkterna. Information från företaget kommer från Recycling 

Partner (2016).  
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4. Resultat och analys av intervjuer med sex aktörer i den 

svenska byggbranschen 
Resultaten från intervjuerna presenteras nedan och är indelade efter det som mer 

specifikt studerats för att uppnå målen med arbetet; Komponentåterbruket inom 

byggsektorn idag, Möjligheter som komponentåterbruk för med sig, Hinder mot 

komponentåterbruk, Drivkraften bakom att använda och förespråka återbruk. Sist i 

kapitlet redogörs för tankar kring återbruk av akustikskivor. I nedanstående text görs 

refereringen enligt: Inköpschefen, Fastighetsförvaltare A, Fastighetsförvaltare B, 

Konsulten, Arkitekten, Miljöspecialisten och Inredningsarkitekten 

4.1 Komponentåterbruket inom byggsektorn idag 

Samtliga intervjuade menade att det finns möjligheter som är förknippade med 

återbruk men att återbruk inte görs i så stor utsträckning idag. Konsulten menar att det 

”pratas mycket om dessa frågor i miljödelen av byggbranschen idag men att det inte 

är någon som riktigt kommer till skott” och att det är svårt att få det att fungera 

kommersiellt och i stor skala eftersom det är svårt att få ekonomi i det. Bortsett från 

Konsulten säger samtliga intervjuade att återbruk oftast är en fråga som de idag helt 

eller delvis får driva för att det ska realiseras men att kunderna ofta är positivt inställda 

när frågan lyfts. 

 

Enligt Inköpschefen på ett av Sveriges största byggföretag erbjuder de återförsäljare 

och leverantörer som de idag använder enbart nya produkter och återbrukade 

komponenter köps aldrig in eftersom det saknas en utbyggd struktur för detta. I de fall 

återbrukade komponenter används är det beställare som vid ombyggnation 

specificerat att vissa komponenter ska monteras ned för att sedan återmonteras 

(Inköpschefen, 2016). Eftersom återbruk alltså inte är en fråga för denna del av 

byggbranschen idag kom inte en längre intervju med inköpschefen att göras.  

4.1.1 Vad är lämpligt att återbruka? 

Allt material är inte lämpligt att recirkulera, det kan handla om farliga ämnen eller att 

det inte uppfyller dagens standarder eller säkerhetskrav (Fastighetsförvaltare A). För 

att återbruket ska fungera behöver marknaden rikta in sig på vissa komponenter som 

är mest gångbara (Konsulten). Vilka komponenter som är lämpliga kommer vara 

kopplat till hur långt det är rimligt att transportera material, hur lång tid det tar att 

leverera en begagnad komponent jämfört med en ny (Konsulten). Den selektiva 

rivningen kommer också påverka vilka komponenter som kommer återbrukas då de 

ska vara lätta att demontera (Konsulten). Det är kvaliteten på materialet som avgör om 

komponenten kan återbrukas och det krävs att komponenten klarar ett andra liv 

(Inredningsarkitekten).  

 

Fastighetsförvaltare B ser att materialpriset är lågt och att det är arbetskraften som 

kostar. Då de produkter som återbrukas håller hög kvalitet är det viktigt att 

prisjämförelsen också görs med en ny produkt av god kvalitet och då kan det i mindre 
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projekt vara så att kostnaden för den återbrukade produkten ligger cirka 60 % lägre än 

för en ny produkt av motsvarande kvalitet (Inredningsarkitekten).  

4.1.2 Efterfrågan från de intervjuade aktörernas kunder 

De båda fastighetsförvaltarna har sett att i deras verksamheter rivs komponenter ut, 

inte för att de uppnått sin tekniska livslängd utan för att de inte uppfyller de estetiska 

önskemålen hos kunden. Båda Fastighetsförvaltarna har då insett att det finns en 

möjlighet i att göra något mer av dessa komponenter som inte uppnått den tekniska 

livslängden. Fastighetsförvaltarna upplever inte i dagsläget att kunderna specifikt 

efterfrågar återbrukat men att kunderna gärna ser att byggnaden är miljöcertifierad och 

att de flesta är positivt inställda då frågan kring återbruk lyfts men det finns också 

föreställningen att gammalt skulle vara sämre än nytt hos kunderna. Dock får 

återbruket inte leda till att avkall görs på kundernas önskemål utan det är en ständig 

balansgång. Det finns också olika sätt att återbruka där enligt Fastighetsförvaltare B, 

det första steget är att återbruka den befintliga planlösningen och att detta också 

förenklar möjligheten att återbruka det material som finns på plats i lokalen. Båda 

Fastighetsförvaltarna lyfter också fram möjligheten att genom att välja material och 

komponenter som håller under lång tid själva kunna vara med och påverka att 

komponenter inte behöver bytas lika ofta. En skillnad mellan dessa två 

fastighetsförvaltare är att den ena (Fastighetsförvaltare B) ser ekonomiska fördelar 

med att återbruka, att det finns ekonomiska incitament medan den andra 

(Fastighetsförvaltare A) menar att det inte finns ekonomiska incitament här och nu men 

att det i framtiden kommer finnas det då det sätt som renoveringar görs idag är 

ekonomiskt ohållbart. Fastighetsförvaltare B ser att arbetsplatsen idag är viktigare för 

de anställda än vad den varit tidigare. Idag ska arbetsplatsen inte bara erbjuda de rätta 

funktionerna utan det ska vara en plats att trivas och må bra på samtidigt som kunden 

också ofta efterfrågar att lokalen på något sätt ska vara ”bättre för miljön”. 

 

De som arbetar på de två arkitektkontoren (Arkitekten, Miljöspecialisten och 

Inredningsarkitekten) menar att kunderna inte idag i så stor utsträckning efterfrågar 

återbruk. Att det är ovanligt men att det kommer mer och mer. De menar att återbruk 

främst är en fråga som de driver och att de genom diskussioner med kunden belyser 

frågan och att det då finns ett intresse. Miljöspecialisten säger också att det är svårt 

att hitta beställare som är villiga att göra detta.  

4.2 Möjligheter som komponentåterbruk för med sig 

Konsulten ser möjligheter med återbruk i de stora tillväxtregionerna där mängden 

material är stort och antalet bygg-och rivningsprojekt är många. Möjligheterna som 

återbruket för med sig är att behovet av nytillverkning minskar och att hanteringen i 

avfallsskedet undviks (Konsulten). Fastighetsförvaltare B ser att det både finns 

ekonomiska möjligheter och känslomässiga fördelar med att återbruka. Där 

möjligheten att använda befintliga komponenter gör att renoveringen går snabbare 

vilket är en konkurrensfördel samt att återbruket ger en möjlighet att fortsätta använda 

komponenter som inte uppnått sin tekniska livslängd. Möjligheten för 



 

 

23 

Fastighetsförvaltare B är också att lokalerna ligger relativt nära varandra vilket gör det 

enkelt att flytta saker från en fastighet till en annan. Fastighetsförvaltare A ser två 

trender som går mot varandra, att vi oftare renoverar och gör om samtidigt som vi 

måste gå mot ett resurssnålt samhälle och möjligheten med återbruk finns då i 

kollisionskursen mellan dessa två trender. Inredningsarkitekten pekar på att återbruk 

ger möjlighet till unika miljöer och en större variation samtidigt som det ger möjligheten 

att inte ”bara vara konsument”. 

4.3 Hinder mot komponentåterbruk 

Det finns idag en kunskapsbrist i branschen kring återbruk (Arkitekten, 

Miljöspecialisten, Fastighetsförvaltare A, Konsulten, Inredningsarkitekten ). 

Fastighetsförvaltare A menar att de största hindren finns i de egna leden, hos 

entreprenörer, arkitekter och rivningsfirmor. Konsulten menar att projektörer inte 

tänker på återbruk och Arkitekten belyser det mentala hindret som finns i att branschen 

är bra på att återvinna och att uppfattningen är att det är tillräckligt bra samtidigt som 

det finns en förvirring kring begreppen återvinning och återbruk. Varken arkitekter eller 

beställare ser återbruk som ett primärt alternativ idag (Arkitekten) och mycket 

osäkerhet finns kopplat kring var de återbrukade produkterna går att få tag på 

(Miljöspecialisten, Konsulten, Arkitekten). Miljöspecialisten menar också att 

komponenterna inte finns tillgängliga i tillräckligt god tid och inte i tillräckligt stor mängd. 

Då byggprocessen är lång ligger också en osäkerhet i hur det går att säkra att en 

komponent finns när den behövs, om den finns vid projekteringen kanske den inte 

finns vid inköpstillfället (Arkitekten, Fastighetsförvaltare A, Miljöspecialisten, 

Konsulten). De ekonomiska hindren som nämns är att kostnaden för de arbetstimmar 

som åtgår för att rekonditionera en komponent kan leda till att återbrukade 

komponenter blir dyrare än vad det skulle vara att köpa in en ny komponent som enbart 

kräver montering (Fastighetsförvaltare A). Upphandlingsregler och lagen om offentlig 

upphandling gör att det kan vara svårare att använda återbrukade komponenter då 

sådana leverantörer inte finns upphandlade (Arkitekten, Inredningsarkitekten). 

Eftersom återbruk är ovanligt idag är det inte en naturlig del och vikten av det måste 

kommuniceras både hos en offentlig beställare och hos de inköpare som finns på den 

privata sidan (Arkitekten). 

 

Fastighetsförvaltare B menar att det idag inte finns några hinder mot återbruk utan att 

det finns många utmaningar och att en av dem är att ”kunna sälja in” återbruket. 

4.3.1 Utmaningar som ses kring komponentåterbruk 

Enligt Konsulten är det tre stora utmaningarna kopplade till återbruk och dessa är; 

logistik- hur långt komponenten kan transporteras, ekonomi - vad som är lönsamt och 

inte och kvalitets och garantifrågor. ”Vem ska ta risken det innebär att bygga in en 

återbrukad produkt som inte är kvalitetssäkrad på samma sätt som en ny produkt är? 

” är en fråga som lyfts av Konsulten. Även Miljöspecialisten och Fastighetsförvaltare B 

lyfter kvalitets och garantifrågor som en utmaning. En annan utmaning är hur 

branschen ska hantera dessa produkter (Arkitekten). Att kunna hantera materialet på 
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resans gång, säkra leveranserna av komponenter, att komponenten finns den dagen 

den behövs är också utmaningar (Miljöspecialisten, Konsulten, Fastighetsförvaltare A) 

och att det finns tillräckligt stor mängd material (Konsulten, Fastighetsförvaltare A, 

Miljöspecialisten). Att få med hela branschen och att aktörer samarbetar är en 

utmaning enligt Arkitekten och Fastighetsförvaltare B. Arkitekten pekar på att det är en 

utmaning att på byggarbetsplatsen kunna bedöma om en komponent är skadad eller 

kan användas så att material inte kastas i onödan.  

4.3.2 Vad som skulle krävas för att komponentåterbruket ska bli ett vanligare 
inslag på byggmarknaden 
Idag uppkommer stora mängder bygg- och rivningsavfall och för att lösa problematiken 

kring detta krävs många delar, den största kommer enligt Konsulten att vara 

materialåtervinning men menar också att återbruk kommer vara lösningen för en del 

men i mycket mindre skala, lokalt och då för vissa komponenter.  

 

Det kommer behövas ett engagemang från beställaren (Fastighetsförvaltare B, 

Miljöspecialisten, Arkitekten, Konsulten, Inredningsarkitekten). Fastighetsförvaltare B 

menar att kravet från beställaren är det viktigaste för att återbruket ska komma igång 

och påpekar att om det blir en konkurrensfördel för byggherren att leverera detta så 

kommer det hända medan Konsulten ser att beställarkraven behövs för att ta fram de 

goda exemplen men att det sedan måste andra mekanismer till för att det ska hända 

på bred front och pekar då på ekonomiska incitament som avgörande. För att ta fram 

de goda exemplen krävs eldsjälar och engagerade i branschen, detta 

branschengagemang är något som många av de intervjuade lyfter fram (Arkitekten, 

Miljöspecialisten, Inredningsarkitekten). Även en ökad kunskap i olika delar av 

branschen lyfts fram (Arkitekten, Fastighetsförvaltare A, Miljöspecialisten, Konsulten). 

Arkitekten pekar på kunskap hos dem som tar tillbaka komponenterna att kunna säkra 

kvaliteten och att arkitekter och inredningsarkitekter behöver kunskap om hur de kan 

hitta dessa produkter. Fastighetsförvaltare A menar att entreprenörerna måste lära sig 

att arbeta med detta och att kunskapen om värdet i de komponenter som rivs ut måste 

öka hos fastighetsförvaltare. Miljöspecialisten ser att det måste till en ökad kunskap 

och erfarenhet i branschen och att det för detta krävs projekt där man ser vad som gått 

bra och mindre bra. Konsulten menar att projektörerna behöver en ökad kunskap om 

återbruk och att det här behövs utbildning. För att återbrukade komponenter ska 

användas i projektet krävs det tid i projektet (Fastighetsförvaltare A, Miljöspecialisten, 

Arkitekten). Fastighetsförvaltare A menar att genom att planera för detta ges det tid till 

att först plocka ut komponenter för återbruk vid rivning. Miljöspecialisten och Arkitekten 

menar att man måste planera för att använda sig av återbrukade komponenter redan 

från början. Enligt Miljöspecialisten redan före arkitekten börjat rita.  

 

Leverantören måste kunna säkra leveranserna (Miljöspecialisten, Konsulten) och 

garantifrågan måste lösas (Miljöspecialisten, Fastighetsförvaltare B). Arkitekten och 

Miljöspecialisten menar också att lagkrav och styrning är en avgörande del för att 



 

 

25 

återbruket ska bli vanligare medan det enligt Konsulten inte finns något bra sätt att 

lagstifta om att en viss del av materialet ska vara återbrukat. 

 

Många av de intervjuade pekar på att det finns utrymme på marknaden för aktörer. 

Fastighetsförvaltare A ser att det behövs konkurrens på marknaden för att priserna på 

återbrukade komponenter ska bli lägre och för att ge större möjligheter till dem som vill 

använda sig av återbrukade komponenter. Miljöspecialisten menar att det måste till fler 

ställen som samlar in material då det inte idag finns tillräckligt med material för att 

räcka till större projekt. Inredningsarkitekten och Arkitekten identifierar detta som en 

ny bransch där antingen de befintliga aktörerna kan vara med eller där någon helt ny 

aktör kommer in. Även Konsulten pekar på att någon aktör måste lansera detta som 

en möjlig affärsidé och Fastighetsförvaltare B menar att någon måste hantera 

materialet på resans gång. 

4.5 Drivkrafter bakom att använda och förespråka återbruk 

Att ett företag med stark hållbarhetsprofil jobbar med dessa frågor är för att det är 

varumärkesbygganade och för att de vill göra gott för miljön (Konsulten). De övriga 

som jag intervjuat arbetar för fyra olika företag, två är arkitektkontor och två är 

fastighetsbolag. För samtliga av dessa företag är den starkaste drivkraften bakom att 

arbeta med återbruk miljö och hållbarhet och företagen har alla en hög miljöprofil. Två 

av företagen säger sig vilja vara med och driva utvecklingen i branschen och att det 

samt att göra något gott för miljön är deras drivkraft för att arbeta med dessa frågor. 

Fastighetsförvaltare B ser också att det finns ekonomiska incitament i återbruk och att 

det finns pengar att spara, att det är en konkurrensfördel att kunna återbruka 

komponenter men på frågan om vad som är deras drivkraft är svaret ”att göra något 

bra för miljön, att hushålla med de resurser vi har”.  

4.6 Återbruk av akustikskivor  

I de intervjuer som gjorts med fastighetsförvaltare syns tydligt att imagen är viktig för 

kunden. Att en stor del av de komponenter som rivs ut inte gör det för att de uppnått 

sin tekniska livslängd utan för att de inte estetiskt motsvarar det som kunden 

efterfrågar (Fastighetsförvaltare A och B). En akustikskiva är också gångbar och skulle 

passa för de flesta. 

 

En akustikskiva kan också tillföras ytterligare värden än det rent funktionella genom att 

den till exempel kläs in i tyg eller installeras på ett nytt sätt och då blir en 

inredningsdetalj, en rumsaccessoar vilket ger fler möjligheter till att återbruka dessa 

komponenter (Arkitekten).  
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I detta kapitel sammanflätas de kunskaper som finns inom området med hur aktörer i 

den svenska byggbranschen som utgör potentiella kunder av återbrukade 

komponenter ser på återbruk och dagens återbruksmarknad. Diskussionen är 

uppdelad efter möjliggörande och hindrande faktorer som ses på marknaden för 

återbrukade byggkomponenter. Diskussionen mynnar ut i sammanfattande slutsatser 

avseende komponentåterbruk inom byggsektorn idag, möjligheter som 

komponentåterbruk för med sig, hinder mot komponentåterbruk och drivkrafter bakom 

att använda och förespråka återbruk. De sammanfattande slutsatserna återfinns i 

avsnitt 5.2. 

 

Återbruk av byggkomponenter är en fråga som ligger i tiden vilket delvis kan ses 

genom de forskningsprojekt och initiativ som finns inom byggbranschen idag (se 

avsnitt 3.3 Forsknings-, utvecklingsprojekt och initiativ för ökat återbruk). Det finns 

många frågeställningar som behöver utredas vidare för att få en mer heltäckande bild 

av komponentåterbruk. Rekommendationer på vidare studier återfinns i kapitlets 

avslutande del. 

5.1 Diskussion 

Resultatet från genomförda intervjuer indikerar att återbruk inte sker i någon större 

skala idag. Genom litteraturgenomgång och omvärldsanalys identifierades ett fåtal 

återbruksförsäljare av byggkomponenter på marknaden. Det finns de som är helt 

affärsdrivna och de som drivs med hjälp kommuner. Det finns också företag som 

handlar med återbrukade inventarier och företag som specialiserats sig på att hjälpa 

företag vid lokalanpassningar eller flytt. Kompanjonen är ett exempel på en aktör som 

visar att återbruk är en möjlig affärsidé. För komponenter som har ett arkitektoniskt 

värde finns en relativt väl utbyggd marknad i Europa (Hemström et al 2012). 

 

Åsikterna om vem som i framtiden ska äga frågan om återbruk går isär. 

Fastighetsförvaltare B och Miljöspecialisten menar att det är kunden, beställaren av 

komponenterna som med sin efterfrågan kan skapa ett behov på marknaden medan 

Inredningsarkitekten och Arkitekten pekar på att det är en helt ny aktör som kan ta 

tillbaka komponenter från flertalet återförsäljare eller producenterna själva som går in 

i denna bransch och erbjuder begagnade produkter i sitt sortiment. 

5.1.1 Möjliggörande faktorer som ses på återbruksmarknaden 
Från 90-talet fram till idag har avfallshanteringen förändrats till att inte bygga på deponi 

utan på materialåtervinning och energiutvinning och direktiv från EU som införlivats i 

svensk lagstiftning som förespråkar återbruk (se avsnitt 1.1 Bakgrund). Enligt 

Hemström et al. (2012) och Fastighetsförvaltare A görs ombyggnationer och 

renoveringar allt oftare idag. Detta leder till att en större mängd modernt material kan 

göras tillgängligt för återbruksmarknaden vilket talar för återbruk. 
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Möjligheter som komponentåterbruk ger 
Resultat från både litteraturgenomgången och intervjuer pekar på att det är den 

miljömässiga vinsten som är den främsta möjligheten med återbruk av 

byggkomponenter eftersom återbruket bidrar till att avfallet minskar och att det som 

återbrukas är ett substitut till nyproducerade komponenter. Även ekonomiska 

möjligheter ses med återbruk under rätt förutsättningar, både för kunden och för 

återförsäljare, vilket både litteraturgenomgången och intervjuerna visat på. Vidare har 

både litteraturen och intervjuerna bekräftat att det också finns nya affärsmöjligheter 

kopplade till återbruksprocessen och Inredningsarkitekten och Arkitekten identifierar 

detta som en helt ny bransch medan Fastighetsförvaltare A pekar på att de aktörer 

som idag finns behöver konkurrens.  

 

Akustikskivor är en sådan komponent som det både ligger ekonomiska fördelar och 

hållbarhetsfördelar i att återbruka. Akustikskivor kan begagnade köpas in till ett lägre 

pris (Kompanjonen, 2016). Vid demontering finns också ett ekonomiskt värde i att 

plocka ut dessa komponenter för återbruk (Petralanda et al., 2013). Detta betyder att 

det finns ekonomi i den återbrukade akustikskivan både för kunden och branschen. 

Tillverkningen och hanteringen av komponenten i avfallsskedet står för dess största 

miljöpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv (EPD, 2015). Detta innebär att återbruk av 

denna komponent kan ge en minskad miljöpåverkan eftersom återbruk medför en 

minskad nyproduktion och hindrar att avfall uppkommer. Det finns dessutom för en 

akustikskiva möjligheten att återbruka den på fler sätt än hur den från början var 

avsedd att användas på (Inredningsarkitekten). Detta medför att hanteringen av 

produkten kan skapa olika typer av affärsnytta. Affärsmöjligheter i att marknadsföra 

den som en byggkomponent men också att genom omarbetning ge den ett nytt 

estetiskt värde vilket kan innebära en annan typ affärsmöjlighet. 

 

Drivkraften bakom att arbeta med och förespråka komponentåterbruk 
Återbruk var aktuellt redan under 90-talet men på grund av olika faktorer rann det ut 

sanden. Att återbruket återigen aktualiserats beror på den ökade miljömedvetenheten 

som finns i samhället, både hos aktörer och allmänheten. Detta syns i de intervjuer 

som gjorts där anledningen till att använda och förespråka återbruk kommer av viljan 

att göra något gott för miljön. De aktörer som intervjuats menar att deras kunder inte 

specifikt efterfrågar återbruk och att det är en fråga som de helt eller delvis får lyfta. 

De intervjuade aktörerna drivs idag alltså inte främst av beställarkrav men de menar 

att deras kunder oftast är väldigt positivt inställda till återbruk när frågan lyfts.  

5.1.2 Hindrande faktorer som ses på återbruksmarknaden 
Många av de faktorer som sågs som hindrande på 90-talet (se avsnitt 3.5.1 Återvunna 

huset) lyfts fram av de intervjuade även idag (se avsnitt 4.3 Hinder mot 

komponentåterbruk). Dessa faktorer är bland annat; bristen på återbrukade 

komponenter vilket försvårar inköpsprocessen, kvalitets och garantifrågor, kunskap 

och medvetenhet.  
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Tillgång på återbrukade komponenter 
Analysen av resultatet från de genomförda intervjuerna visar att det krävs en större 

tillgång på komponenter vilket skulle lösa många av de farhågor som idag finns kring 

att använda återbrukade komponenter. De farhågor som finns kommer av osäkerheter 

kopplade till leveranssäkerhet och tillgänglighet. Hur kan det säkerställas att den 

återbrukade komponenten finns då den behövs och i tillräckligt stora volymer? var en 

fråga som lyftes av Miljöspeciallisten, Fastighetsförvaltare A, Arkitekten och Konsulten. 

Hanteringen av de återbrukade komponenterna och den logistik som finns kopplad till 

dessa, som insamling, lagerhållning, leverans etc. är något som behöver lösas. Det 

som framkom under intervjuerna är att det av en leverantör av återbrukade 

komponenter krävs att kunna säkra tillgången på komponenter, att genom tillräckligt 

stora serier kunna garantera att leverans kan ske av de önskade komponenterna och 

att kunna ge en garanti på komponenterna vilket är något som kunderna efterfrågar. 

Det är viktigt att frågan om återbruk kommer in redan tidigt i projekten 

(Miljöspecialisten, Fastighetsförvaltare A, Arkitekten). Genom att faktiskt, i ett tidigt 

skede, vid rivning utföra inventering av återbrukbara komponenter kan dessa tidigt 

göras tillgängliga.  

 

Lagkrav och styrning efterfrågas från vissa intervjuade då detta skulle bidra till att 

återbruket kommer igång medan det samtidigt från Konsulten lyftes fram att lagstiftning 

kring detta skulle vara komplicerat. Då det idag finns en brist på tillgängliga 

komponenter som kan återbrukas på marknaden kan också förutsättningarna för 

återbruk skilja sig åt mellan byggprojekt och att ge generella riktlinjer kring vad och hur 

mycket som bör återbrukas kanske då blir svårt eftersom att möjligheten att leva upp 

till dessa riktlinjer varierar beroende på vilka återbrukade komponenter som finns 

tillgängliga. 

 

Kunskap och medvetenhet 

De återbruksprojekt från 90-talet som finns omskrivna i rapporten (se avsnitten 3.5.1 

Återvunna huset och 3.5.2 Studentbostäder i Linköping) lyckades alltså ekonomiskt 

sett inte bra. I dessa projekt var en strävan att återbruka så mycket material som möjligt 

och projekten visade också att det är möjligt att konstruera med till största delen 

återbrukade material. För att återbrukade komponenter ska användas i vanliga 

byggprojekt krävs att kunskapen kring vilka komponenter som med fördel kan 

återbrukas ökar då de tidigare projekten visat att det inte lönar sig att ”gapa efter för 

mycket”. De personer som intervjuats menar också att det inte är lämpligt att återbruka 

allt och som Konsulten uttryckte det ”det krävs att vi sållar och väljer det som är mest 

gångbart”.  

 

Det faktum att de intervjuades kunder inte specifikt efterfrågar återbruk samtidigt som 

de också ofta är positivt inställda när frågan om återbruk lyfts visar en brist på 

medvetenhet och marknadsföring av återbruk som ett alternativ. Skulle beställaren 

vara medveten om möjligheterna kanske de också skulle efterfråga detta som ett led i 

att sitta i en lokal som är ”bättre för miljön” vilket lyfts fram av de två 
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Fastighetsförvaltarna som något som kunden efterfrågar. Dock krävs det att det finns 

återbrukade komponenter att erbjuda för att återbrukslösningar ska vara realiserbara. 

5.2 Slutsatser 
Idag sker inte komponentåterbruk i någon större skala. Intervjuerna har tydligt visat att 

det finns både utrymme och behov på marknaden för aktörer som hanterar 

återbrukade komponenter. Så en viktig del för att återbruk ska bli ett inslag på 

byggmarknad i framtiden är att det finns aktörer som kan erbjuda återbrukslösningar 

som ett alternativ till kunden. Denna aktör behöver kunna säkra tillgången på 

komponenter och lämna någon typ av garanti gentemot kunden. För att lyckas med 

detta krävs en ökad tillgång på återbrukade material och komponenter och här spelar 

rivningsmetoder och konstruktionslösningar en viktig roll. Genom att aktörer profilerar 

sig inom återbruk och erbjuder sådana lösningar till kunden skulle återbruk tydligare 

lyftas fram som ett alternativ och det skulle då öka medvetenheten och kunskapen hos 

de potentiella kunderna. Trenden att renoveringar och ombyggnationer utförs oftare 

idag talar för återbruk då detta innebär att fler moderna komponenter frigörs. 

 

Den förändrade avfallshanteringen och den miljömedvetenhet som intervjuerna visat 

finns i branschen är också faktorer som talar för att återbruket ska lyckas men i mångt 

och mycket står återbruket kvar och stampar vid samma barriärer som på 90-talet. 

Frågan lyfts inom olika delar av byggbranschen men samtalet med Inköpschefen visar 

tydligt att detta idag inte är en fråga för denna del av branschen då det saknas en 

utbyggd struktur för inköp av återbrukade komponenter. Det krävs en aktör eller en 

helt ny bransch som tar sig an detta för att möjliggöra att återbruket blir vanligare. En 

sådan aktör skulle kunna använda sig av en app-lösning liknande Loop Rocks (se 

avsnitt 3.3 Forsknings-, utvecklingsprojekt och initiativ för ökat återbruk) som skulle 

möjliggöra att de som har byggkomponenter att göra sig av med kan möta de aktörer 

som är i behov av komponenter. Genom en sådan marknad skulle utbudet av 

komponenter på ett enkelt sätt tydliggöras för potentiella kunder av återbrukade 

byggkomponenter. En förutsättning för att detta skall fungera är att inventering för 

återbruk faktiskt genomförs vid rivning och då i ett tidigt skede samt att de komponenter 

som identifierats faktiskt tas tillvara, samt att kunskapen kring vilka komponenter som 

lämpar sig för återbruk ökar. 

 

Marknaden för återbrukade byggkomponenter: 

 Komponentåterbruk inom byggsektorn sker inte i någon större skala idag.  

 Det finns ett utrymme och ett behov av aktörer på marknaden som kan hantera 

återbrukade komponenter. Denna aktör måste kunna säkra tillgången och 

lämna någon typ av garanti på komponenterna gentemot kunden. 

 Det finns för få återbrukade komponenter tillgängliga på marknaden idag.  

 Kunskapen kring vilka komponenter som med fördel kan återbrukas utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv likväl som ett ekonomiskt perspektiv måste öka för att 

komponentåterbruk ska bli framgångsrikt.  
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5.3 Vidare studier 
För vidare studier skulle det vara intressant att studera återbruksmarknaden och hur 

olika aktörer agerar i samband med ett skarpt projekt där återbrukslösningar används 

för att kartlägga alla involverade aktörers åsikter i ett verkligt fall och inte bara utifrån 

vad de generellt anser. I en sådan studie skulle inverkan från byggprocessens olika 

led på återbrukslösningar starkare kunna kopplas samman och det skulle möjliggöra 

en utredning av i vilka delar av processen som det främst behöver ske förändringar. 

Eftersom beställare pekas ut både i litteraturen och i intervjuerna som en viktig aktör 

för att återbruket ska komma igång skulle det också vara mycket intressant att göra en 

studie över hur beställare ställer sig till återbruk. Beställare i allmänhet och i synnerhet 

beställaren av detta skarpa projekt för att kartlägga drivkraften hos denne och vad som 

ligger bakom valet att ändvända återbrukslösningar. 

 

Denna studie täcker in aktörer som ser på återbruk positivt och som vill vara med och 

verka i den riktningen. Då byggprocessen är komplicerad och många aktörer är 

involverade och påverkar på olika sätt skulle en studie där mer kritiska röster till 

återbruk utreds komplettera denna studie på ett mycket bra sätt. En möjlig aktör som 

skulle kunna ställa sig negativt till återbruk är producenter och försäljare av nya 

komponenter. Ponera en komponenttillverkare med högt anseende som lämnar en 

garanti på sin produkt. Denne skulle då kunna tänkas oroas av att det goda anseendet 

skulle försämras genom att begagnade komponenter som på grund av hanteringen 

under bruks- och demonteringsskedet påverkats på ett sådant sätt att den tydliga 

garantin som lämnats inte längre gäller kommer ut på andrahandsmarknaden. 

Återbruk i större skala skulle också påverka försäljningen av nytillverkade 

komponenter vilket antagligen skulle upplevas som negativt av försäljarna som då 

skulle förlora marknadsandelar. 

 

Vidare studier skulle med fördel kunna utföra i samverkan med en aktör som visar ett 

intresse för att ta sig an återbruksområdet och i samarbete med denna titta på 

möjligheten att använda sig av en app-lösning, vilket diskuterats ovan, och hur denna 

skulle se ut och fungera som ett led i att hantera återbrukade komponenter och 

kommunicera utbudet på ett tydligt sätt. 
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide – Återbruk av byggkomponenter 

 

 Erfarenheter av återbruk: 

-Vad är återbruk för dig? 

- Har du arbetet med återbruk på något sätt – Hur då? Hur gick det? 

-Sker det idag?  

 

 Fördelar med återbruk: 

-Finns det fördelar med att återbruka komponenter? 

 

 Drivkraften bakom att arbeta med återbruk: 

- Vad är er drivkraft /Varför arbetar ni med återbruk?  

- Varför? 

 

 Hinder mot återbruk / utmaningar: 

-Finns det hinder? Vilka är dessa?  

-Finns det utmaningar? Vilka är dessa? 

 

 Framtiden och återbruk: 

-Finns det någon framtid för detta? 

-Hur tror du att det kommer att se ut? 

-Vad skulle krävas för att det i framtiden ska bli vanligare?  

-Vad skulle krävas av en leverantör av återbrukade komponenter?  


