
ÅTERBRUKETS PLATS I BYGGBRANSCHEN 
– IDAG OCH I FRAMTIDEN 

Byggbranschen är en av de sektorer som använder mest resurser och producerar mest avfall i vårt 
samhälle. Idag sker dock nästan inget återbruk när det rivs eller byggs om vilket gör att värdefulla 
resurser går till spillo. Det finns många hinder som gör det svårt att skala upp återbruket. För att 
förändra situationen och förbättra framtidens förutsättningar så behöver både branschen och politiken 
börja prioritera frågan och vi behöver arbeta med flera olika utvecklingsområden. Ett intressant 
byggmaterial som kan ge goda möjligheter till återbruk är korslimmat trä (KL-trä).  

Ungefär hälften av EU:s naturresurser används av byggindustrin och sektorn genererar 25–35 % av 
avfallet. Dessutom är utsläppen betydande från byggprocessen och materialproduktionen står för en stor 
del av dessa, i vissa projekt mer än 80 %. I byggbranschen är resurseffektiviteten låg och med den 
återvinning som sker bevaras oftast inte vare sig värde eller funktion. Därför går det att diskutera i vilken 
utsträckning dagens avfallshantering lyckas minska branschens negativa miljöpåverkan och behov av 
resurser. Det finns en stor potential med ett ökat återbruk varför det är viktigt att dagens låga nivåer 
förändras. Genom att förbättra förutsättningarna för att återbruka skapas en möjlighet att ge byggvaror 
och byggmaterial en utökad livslängd där både resurser och inbyggd energi tillvaratas samtidigt som 
utsläppen från sektorn kan minskas. 

För att förstå varför återbrukssituationen ser ut som den gör idag och vad som krävs för att förbättra 
framtidens möjligheter genomfördes både en litteraturstudie och en kvalitativ intervjustudie. I den senare 
intervjuades dels personer med erfarenhet av återbruk från branschen dels olika aktörer i byggprocessen 
med kunskap kring byggmaterialet KL-trä. Dessa intervjupersoner valdes eftersom studien även syftar till 
att förstå vilka möjligheter och begränsningar som finns med KL-trä vad gäller återbrukbarhet.  

Resultatet visar på flertalet hinder för ett ökat återbruk vilket pekar på att en stor omställning krävs, både 
för att förbättra dagens möjligheter och för att öka återbrukbarheten hos de byggnader som idag uppförs. 
Det handlar om allt från byggnadsbeståndets egenskaper till ekonomiska, organisatoriska och 
samhällsmässiga utmaningar. Stommaterialet KL-trä har vissa fördelar när det kommer till att skapa en 
återbrukbar byggnad genom främst den potentiellt höga demonterbarheten och användbarheten hos 
elementen. Detta gör att det kan finnas goda möjligheter att återbruka KL-trä även om detta inte 
garanteras i dagens KL-träprojekt.  

För att verkligen förändra återbruksmöjligheterna i framtiden måste vi dock börja prioritera frågan i 
dagens projekt så att det byggnadsbestånd som nu uppförs blir mer återbrukbart. Dessutom måste 
förutsättningarna för att arbeta med återbrukbarhet förbättras eftersom möjligheterna idag ses som 
begränsade och inställningen till viss del är skeptisk. De utvecklingsområden som måste ses över är 
många. Inom vissa finns redan initiativ i branschen som ger ökade möjligheter att skapa återbrukbara hus 
utan att det är huvudsyftet, så som bättre informationshantering, spårbarhet och mer medvetna 
materialval. Dessa initiativ är dock långt ifrån tillräckliga och därför krävs verkningsfulla initiativ och mål, 
både från politikens och branschens håll. Det behövs ett systemskifte i branschen med nya 
projektprocesser, system, bedömningsverktyg och affärsmodeller som tar hänsyn till byggnadens hela 
livscykel. Att påbörja branschens cirkulära omställning skulle skapa det systemskifte som krävs för att 
åstadkomma en mer resurseffektiv och hållbar byggindustri genom att förbättra förutsättningarna för 
återbruk, både idag och i framtiden. 
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