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Ett innovationsprojekt med finansiering av

Vinnova inom UDI steg 1 (avslutades 24 augusti 2020) och

RE:Source (Energimyndigheten, Vinnova, Formas; avslutas 31 jan. 2021) 

I samverkan mellan:
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Ett hållbart samhällsbyggande måste utgå från cirkulära materialflöden.

Med den ökande urbaniseringen (år 2050 förväntas 70% av jordens befolkning bo i städer) ökar även 

behovet av nybyggnation, som idag kräver höga uttag av jungfruligt material. 

Trenden visar på stigande CO2- utsläpp från bygg- och fastighetssektorn, rivningsobjekt ses som 

avfall. 

Vi behöver se rivningsobjekt som en resurs, där material och byggnadsdelar återbrukas i så stor 

omfattning som möjligt inom både ny- och ombyggnation.

Bakgrund

Foto: Brendan Austin



Återhus-process



Rivningsobjekt - från kostnad till resurs 

Projektets direkta mål:

1. Undersöka rivningsobjekts återbrukspotential generellt 

(omvärldsanalys) för lastbärande material (stommar), 

dvs betong och stål

2. Testa en återbruksprocess i liten skala i pilotprojekt
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Pilotprojekten –
återbrukspotential

1. Byggnad i centrala Göteborg (Kv.Herrnhutaren 2, 
NCC) 1800-talet stålstomme.

2. Kontor i Solna (Kv. Yrket 3, Fabege)
1980 prefabricerad betongelement.

Stomelement dvs. bärande konstruktioner
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Återbruksprocessen

1. Återbruksinventering

2. Kvalitetssäkring 
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Återbruksinventering

• Material sort och mängd

• Dimensioner

• Ålder

• Exponering

• Demonterbarhet

• Skick - Okulärbesiktning

Främst från befintlig

dokumentation
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Kvalitetssäkring 

Icke förstörande provning

• Ge stöd till okulär besiktning

• Snabbt och kostnadseffektivt

• Minimera omfattningen av förstörande provning

Okulär besiktning

• Stämma av dokumentation med 

verkligheten

• Eventuellt inventering på plats 

(mängdning/återbrukspotential)

• Okulär tillståndsbedömning

Förstörande provning

• Kompletering till icke förstörande provning

• Vid bristfällig eller avsaknad av 

dokumentation
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• Ganska bra korrelation mellan icke-
förstörande provning och förstörande 
provning

• Av de testade stålprofilerna var det pelaren 
som uppskattades vara från 1970-talet som 
klarade direkt moderna kravspecifikationer 
(Eurokod)

• Undersökta HD/F-bjälklag (”håldäck”) var av 
hög kvalitet (C40/50) detta i kombination 
med inomhusexponering medför att de har 
en hög återbrukspotential

Resultat
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• Utmaning vid återbruk av tunga byggnadsdelar

• Nästa steg: 

‒ Vinnova UDI 2

‒ Samverkan i branschen 

‒ Inventering, testning och uppskalning av återbruksprocessen

‒ Fyra pilotprojekt i olika faser

Nästa steg

Foto: Brendan Austin
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Kontakt: 

• Louise Wall, NCC, louise.wall@ncc.se

• Dimitrios Boubitsas, RISE, dimitrios.boubitsas@ri.se

Tack för att ni lyssnade!

Foto: Brendan Austin
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