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Sammanfattning 
Återbruk möjliggör att produkter fortsätter att finnas i byggnader i stället för att bli till avfall. Att 

återbruka en produkt i stället för att producera en ny ger en besparing i storlek med klimatpåverkan 

vid tillverkningen av den nya produkten. Olika produkter har olika klimatpåverkan, detta beror på 

vilket material som produkten är tillverkad av, hur energikrävande processen är och transporten för 

produkten. Utifrån liknande studier kommer den ökande klimatpåverkan från återbruksprocessen 

inte tas i beaktning eftersom den uppskattas att endast vara 5%. I rapporten har tre metoder 

använts, litteraturstudie, intervjuer samt beräkningar. 

Litteraturstudien visar på en avsaknad av tidigare återbruksarbeten för VVS-produkter. Det är i stället 

möjligt att dra lärdomar från återbruksarbeten för andra produkter. Samtidigt har arbeten utförts 

som visar på vilka VVS-produkter som har högst klimatpåverkan i en fastighet. Detta är användbart 

för att hitta lämpliga produkter att börja återbruka. 

Återbrukade produkter är inte alltid lämpade att återbrukas utan åtgärder. Synliga produkter måste 

vara estetiska för att de ska återbrukas. Passiva produkter har ett väldigt lågt slitage. Detta gör att de 

är lämpade för återbruk. Radiatorer kan dock behöva blästras och målas samtidigt som 

slaggprodukter inuti radiatorn måste tas bort. Ventilationskanaler behöver endast demonteras om 

de är rena.  

Aktiva produkter är mer komplicerade att återbruka. Den ökade energieffektiviteten gör att det kan 

vara bättre att köpa en ny produkt utifrån klimatpåverkan. Aktiva produkter har även en kortare 

teknisk livslängd, vilket tillför en osäkerhet över hur länge produkterna kommer fungera. Har 

produkterna återstående tid i sin tekniska livslängd så kan det vara värt att återbruka produkten. 

Svårigheten med återbruk av aktiva produkter är att det finns många unika produkter. Detta gör att 

ett återbruk med lagerhållning kanske inte är lämpat för dessa produkter. Ett återbruk i den 

karaktären lämpar sig bättre för passiva produkter där det finns en större efterfrågan. 

Intervjuerna har gett flera perspektiv på synsättet kring återbruk. Tillverkare till aktiva produkter har 

inte börjat med något återbruksarbete och tror inte att det är lämpligt för deras produkter under den 

närmsta tiden. Det är framför allt den tekniska utvecklingen och unika produkter som försvårar 

återbruk. Vid intervjuer av fastighetsbolag som är aktiva med återbruk så är VVS-produkter sist på tur 

till att återbrukas. Kunskapen om återbruk av VVS-produkter är mycket lägre jämfört med produkter 

som dörrar och fönster. Sedan nämner de även den tekniska utvecklingen som ett hinder till återbruk 

av dessa produkter.  

Slutsatsen blir att det finns flera VVS-produkter som är lämpliga för återbruk. Passiva produkter med 

hög klimatpåverkan som radiatorer och ventilationsrör är ett exempel på dessa. Produkter som 

kopparrör har en låg klimatpåverkan samtidigt som de finns kvar i det cirkulära kretsloppet om de 

inte återbrukas. Därför kan inte ett återbruk av kopparrör rekommenderas. Det är svårt att göra en 

generell bedömning för aktiva produkter. Det finns många unika produkter vilket försvårar ett 

generellt svar. Enligt beräkningarna kan en LCC analys vara ett bra riktmedel för återbruk av aktiva 

produkter. Ser en produkt ut att vara lönsam från en LCC synpunkt är CO2 besparingen oftast bra. 

Detta innebär att vissa aktiva produkter också är lämpade för återbruk. 
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Reusing HVAC products – should everything be reused? 

Abstract 
Reusing enables products to remain in buildings instead of becoming waste. Reusing a product 

instead of producing a new one provides a saving in size with climate impact in the manufacture of 

the new product. Different products have different climate impacts, this depends on the material the 

product is made of, how energy-intensive the process is and the transport for the product. Based on 

similar studies, the increasing climate impact from the reconditioning process will not be considered 

as it is estimated to be only 5%. In this study three different methods were used, literature study, 

interviews, and calculations. 

The literature study shows a lack of previous reusing work for HVAC products. Instead, it is possible 

to draw lessons from reusing work for other products. At the same time, work has been carried out 

that shows which HVAC products have the highest climate impact in a property. This is useful for 

finding suitable products to start reusing. 

Reused products are not always suitable for reusing without an overhaul. Visible products must be 

aesthetically pleasing to be reused. In some cases, a little color may be enough. Passive products 

have a very low wear. This makes them very suitable for reusing with varying degrees of renovation 

work. Radiators may need to be blasted and painted while slag products inside the radiator must be 

removed. Ventilation ducts only need to be dismantled if they are clean. 

Active products are more complicated to reuse. The increased energy efficiency means that it may be 

better to buy a new product based on climate impact. Active products also have a shorter technical 

life, which adds uncertainty about how long the products will work. If the products have the 

remaining time in their technical life, it may be worth reusing the product. The difficulty with reusing 

active products is that there are very many unique products. This means that a reusing with 

warehousing may not be suitable for these products. Reusing in that character is better suited for 

passive products where there is a larger demand. 

The interviews have provided several perspectives on the approach to recycling. Manufacturers of 

active products have not started any reusing work and do not think it is suitable for their products 

soon. It is above all the technical development and unique products that make reusing more difficult. 

In interviews with real estate companies that are active with reusing, HVAC products are the last in 

line to be reused. Knowledge about reusing HVAC products is much lower compared to products 

such as doors and windows. Then they also mention the technical development as an obstacle to the 

reuse of these products. 

The conclusion is that there are several HVAC products that are suitable for recycling. Passive 

products with a high climate impact such as radiators and ventilation pipes are an example of these. 

Products such as copper pipes have a low climate impact at the same time as they remain in the 

circular cycle if they are not reused. Therefore, reusing of copper pipes cannot be recommended. It is 

difficult to make a general assessment of active products. There are many unique products which 

makes it difficult to get a general answer. According to my calculations, an LCC analysis can be a good 

guide for reusing active products. If a product looks to be profitable from an LCC point of view, the 

CO2 savings are usually good. This means that some active products are also suitable for reusing. 
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Begrepp 
 

VVS och dess historia 
VVS är förkortningen av värme, ventilation och sanitet. Under 1800-talet blev VVS en egen bransch, 

detta utifrån samhällets ökade fokus på dessa områden. När hälsa och hygien fått en ökad politisk 

påverkan så har VVS branschen bidragit till hälsoutvecklingen [1].  

Värme 

De tidigare uppvärmningssystemen innefattade en enklare uppvärmning, eldstäder. En eldstad 

värmde rummet som det var placerat i. Under 1800-talet började centralvärme användas. Då blev 

det möjligt att värma upp rum utan behovet av att hantera lokala eldstäder. Detta var framför allt 

viktigt i fängelser och mentalsjukhus [1].  

Ventilation 

Ventilation är viktigt för att föra bort föroreningar och hälsoskadliga partiklar som finns i luften. 

Flödet på ventilationen måste uppfylla vissa riktlinjer utifrån rummens storlek. Riktlinjerna finns för 

att säkerställa en god kvalité av luften, vilket minskar eventuella hälsobesvär. Om ventilationen är 

dålig kan fukthalten öka, i värsta fall kan mögel bildas [1].  

Klimatdeklaration 
En klimatdeklaration är ett krav vid uppförandet av nya byggnader som kräver bygglov från 1 Januari 

2022. Delarna i byggnaden som inkluderas är klimatskärmen, bärande konstruktionsdelar samt icke 

bärande innerväggar [2]. Detta är ett första steg för att sedan utöka klimatdeklarationen för att ställa 

krav på maximala utsläpp av växthusgaser. Det är planerat att det kommande kravet ska införas 

2027, vilket också kan se ett inkluderande av ytterligare delar i byggnaden [3].  

Det finns en opinion att utsläppskravet som ska införas 2027 bör tidigareläggas. Utöver en 

tidigareläggning anser Kaminsky att det är viktigt att återbrukade produkter får ett nollvärde i 

klimatavtrycket. Eftersom det finns många unika återbrukade produkter skulle det inte vara hållbart 

att utföra LCA beräkningar för dem [4].  

Växthusgaser 
En växthusgas har förmågan att fånga värme och värma upp jorden. Detta gör det möjligt att jorden 

ska hålla en temperatur som möjliggör att djur och växter kan leva. Vanliga växthusgaser är 

vattenånga, koldioxid, metan och lustgas. Olika gaser har olika förmågor att fånga värmen, de har 

dessutom olika livslängd i atmosfären. Därför har uttrycket koldioxidekvivalenter tagits fram. Metan, 

lustgas och Freon 14 har alla en högre påverkan jämfört med CO2. Därför omräknas påverkan till CO2 

ekvivalenter för att enklare kunna jämföra klimatpåverkan [5].  

Hållbar Utveckling 
Hållbar utveckling kan definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov” [6]. Utveckling i form av 

BNP tillväxt har länge varit det man eftersträvat. Det är inte långsiktigt hållbart att använda resurser 

på ett sätt som förhindrar att kommande generationer kan tillfredsställa sina behov.  
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Ekologisk hållbarhet 

Den ekologiska hållbarheten handlar om att de ekologiska värdena ska bevaras och påverkan från 

människan ska minimeras. Variationer som inkluderar definitionen av ekologisk hållbarhet är följande 

[6]: 

• Den biologiska mångfalden bevaras 

• Vattnens, jordens, och ekosystemens produktionsförmåga bevaras 

• De ekologiska kretsloppen sluts och förblir slutna 

• Den mänskliga resursförbrukningen begränsas 

• Risker vid mänskliga ingrepp minimeras 

• Påverkan på naturen och människans hälsa begränsas till vad ekosystemen klarar av att 

hantera eller vad de klarar av att återhämta sig från 

• Estetiska och kulturella naturvärden skyddas och bevaras 

• Resurser används på ett effektivt sätt 

LCA 
En livscykelanalys, LCA, är ett viktigt mått på hur produkter påverkar miljön under hela livscykeln. 

Detta är användbart eftersom det gör det enklare att jämföra produkter mellan varandra. En produkt 

som är energikrävande att tillverkas kan då jämföras med en som kräver mindre energi vid 

tillverkningen [7].  

I dagsläget saknas oftast den data som krävs för att göra livscykelanalyser. Bristande eller obefintliga 

uppgifter försvårar möjligheten att göra en bra bedömning och jämföra olika alternativ i en LCA. 

Eftersom en LCA innefattar hela livslängden så är det den bästa miljöjämförelsen som går att utföra. 

För att undvika extra arbete och förenkla arbeten som gör det bästa för miljön måste den 

nödvändiga informationen för LCA bli lättåtkomlig [8].  

EPD 
En miljövarudeklaration för en byggprodukt beskriver en produkts miljöpåverkan över hela livscykeln. 

EPD – environmental product declaration är det engelska begreppet för miljövarudeklaration. En EPD 

är lik en LCA eftersom den till största del baseras på en LCA. En EPD inkluderar eventuellt återvunnet 

material i en produkt samt hanteringen av olika avfall [9].  

Mått på energieffektivitet 
Energy Efficiency Index, EEI, är ett mått på hur energieffektiva pumpar med våt motor är. Den ersatte 

det tidigare energimärkningssystemet med värden från A-G.  Klassificeringen används bland annat i 

mindre cirkulationspumpar. EEI värdet säger hur mycket ström en produkt förbrukar jämfört med en 

referensgrupp. Ett lägre EEI värde innebär en effektivare produkt [10].   

Minimum Efficiency Index, MEI, är ett mått på hur energieffektiva pumpar med torr motor är. Värdet 

säger hur stor andel av en referensgrupp som plockas bort. Ett MEI på > 0,4 innebär att den är bättre 

än 40% av pumparna. Syftet med MEI är att öka den hydrauliska effektiviteten. Krav från 2013 krävde 

ett MEI > 0,1. 2015 ökades kravet till MEI> 0,4 [10] [11].  

SFPV 
Specific Fan Power index V innebär den fläkteleffekt där man säkerställer läckageriktningen av den 

roterande värmeväxlaren. Med SFPv går det att beräkna effektiviteten för ett aggregat [12].  
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Avfall 
Avfall är ett brett begrepp och inkluderar alla föremål som innehavaren vill eller är skyldig att göra sig 

av med [13]. Avfall kan behandlas på olika sätt, materialåtervinning, energiåtervinning och 

deponering. Det är önskvärt att hantera avfallet i den nämnda ordningen.  

Keramik och porslin som uppkommer från toaletter och handfat kan krossas och sedan användas 

som fyllnadsmaterial. Det som inte är lämpligt att användas som fyllnadsmaterial deponeras [14].  

VVS produkter 
Det finns ett flertal olika VVS-produkter. Passiva produkter som oftast kännetecknar en lång livslängd 

och saknar automatik, motorer och rörliga delar. Aktiva produkter kräver ofta elektricitet för att 

drivas, de har också en kortare teknisk livslängd.  

Aggregat 

Ett luftaggregat innehåller en mängd olika VVS-produkter, värmeväxlare, fläktar, värmebatteri och 

kylbatteri är bland de vanligaste. Utöver detta finns det oftast filter som förhindrar partiklar att 

komma in luftkanalerna. Ett FTX-aggregat värmeväxlar från- och tilluften vilket leder till en 

energibesparing. Detta system möjliggör en ökad kontroll över ventilationen. Det blir även enklare 

att erhålla den önskade hälsokvalitén med luftaggregat [15]. 

Fläktar 

En fläkt används för att transportera en gas. Fläkten är kopplad till en motor som roterar en 

propeller, ett område som har blad som möjliggör att luften transporteras. En fläkt kan variera i 

storlek och form. De kan vara öppna eller inneslutna och olika fläktar kan vara anpassade för olika 

ändamål. Centrifugalfläktar är väldigt bra på att öka trycket, fläktar med ett axiellt flöde är bättre på 

att skapa ett högre flöde [16].   

Värmeväxlare 

En värmeväxlare överför värmeenergi från ett medium till ett annat. Detta gör att värmeenergin 

utnyttjas i stället för att försvinna från en byggnad. Återvunnen energi minskar energianvändningen. 

Det är vanligt att använda värmeväxlare vid ventilationssystem. Plattvärmeväxlare och roterande 

värmeväxlare är de vanligaste alternativen [17]. Typiska verkningsgrader för de olika typerna är [18]:  

• Medströmsvärmeväxlare: <50% 

• Korströmsvärmeväxlare: 60–75% 

• Motströmsvärmeväxlare: <96% 

Kopparrör 

Kopparrör är den vanligaste typen av rör som används för att transportera vatten i fastigheter. 

Anledningen till detta är att de anses säkra, praktiska och hygieniska. De är motståndskraftiga mot 

korrosion och har en lång hållbarhet. De är enkla att bocka och forma. Hygieniskt så minimerar de 

tillväxten av bakterier som exempelvis legionella. Koppar har en hög återvinningsfaktor som bidrar 

till ett lågt klimatavtryck [19].  

Cirkulationspumpar 

En cirkulationspump har till uppgift att det varma vattnet ska cirkulera genom radiatorerna för att 

avge sin värme på rätt plats. Cirkulationspumpen behöver skapa ett tryck som överstiger det tryckfall 

som skapas vid rören. Pumpen är som oftast aktiv och det är inte ovanligt att den är aktiv under alla 

dygnets timmar under ett helt år [20].  
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Radiatorer 

En radiator är ett varmvatten drivet uppvärmningssystem. Varmt vatten cirkulerar genom radiatorn 

och avger där sin värmeenergi. Denna värmeenergi avges sedan till rummet. Oftast är en radiator 

placerad under fönster för att motverka kallras. En radiator är främst tillverkad i metall. 

Blandare/Vattenkran 

En blandare möjliggör att man erhåller en temperatur inom ett visst spann. Vattnet från kall 

respektive varmvattenledningen blandas där för att denna temperatur ska uppnås. En blandare är 

oftast tillverkad i en metall, rostfritt stål är vanligast men mässing förekommer också [21]. 

Ventilationskanaler 

En ventilationskanal har som uppgift att transportera luften till och/eller från olika utrymmen. Det är 

främst rum där människor vistas som kräver ventilation. Rostfritt stål är ett vanligt material som 

ventilationskanaler tillverkas i.  

Shuntar 

En shunt möjliggör att önskad temperatur, tryck och flöde uppnås i ett system. En shunt har två 

separata kretsar som kan arbeta oberoende av varandra. Det kan exempelvis vara nödvändigt att 

använda en shunt när golvvärme och radiatorer används i ett sammankopplat system. Shunten är 

beroende av en cirkulationspump som hjälper till att cirkulera vattnet. Den kräver också en styrventil 

som möjliggör blandningen att uppnå sin önskade temperatur [22]. 
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1 Introduktion 
Jorden är en underbar planet där liv frodas. Växter och djur har under miljontals år funnits på vår 

planet. För att detta ska fortsätta i ytterligare några miljoner år måste vi värna om Jordens miljö. För 

att uppnå detta måste vi minska vår materialanvändning och minimera klimatförändringen. Klimatet 

är ett viktigt fokus i samhällsdebatten där minskningen av koldioxidanvändningen är prioriterat. 2016 

trädde Parisavtalet i kraft som har som mål att begränsa den globala uppvärmningen genom att 

minska utsläppen av växthusgaser [23]. Med avtalet följer ständigt ökande krav som sätter press för 

att minska utsläppen av växthusgaser.  

Byggsektorn är en viktig del i detta där en stor del av energianvändningen, materialanvändningen 

samt koldioxidutsläppen sker [24]. Eftersom byggsektorn står för en stor del av resursanvändningen 

är det viktigt att göra denna sektor mer hållbar. Regeringen har som mål att ”Sverige ska bli världens 

första fossilfria välfärdsland” [25] och i detta ingår det en cirkulär ekonomi. Regeringen har 

presenterat fyra fokusområden: 

• Hållbar produktion 

• Hållbar konsumtion 

• Giftfria och cirkulära kretslopp 

• Drivkraft för näringsliv som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller 

Dessa fokusområden är viktiga för att implementera en cirkulär ekonomi där alla dessa områden 

också lämpar sig förr bygg och fastighetssektorn. Produkter måste vara byggda för att hålla, samtidigt 

som det är enkelt att återbruka samt återvinna produkterna. Detta kan möjliggöras både vid 

produktion samt vid installationer.  

Att återbruka produkter i bygg och fastighetssektorn är ett viktigt steg för att gå mot en cirkulär 

ekonomi och ökad hållbarhet. Återbruket är av ökat intresse för många aktörer där flera företag har 

mål att inom en snar framtid öka sitt återbruk [26] [27] [28] [29]. Eventuella hinder och lösningar 

kommer undersökas genom intervjuer med flera aktörer inom sektorn, där VVS-produkter kommer 

vara inriktningen i detta projekt.  

När både nationella mål och beställare har ett stort intresse för återbruk måste aktörer ställa om för 

att öka sin kunskap om återbruk och kunna leverera vad som förväntas. IVL Svenska Miljöinstitutet 

har i december 2021 startat ett projekt där målet är att undersöka förutsättningarna för återbruk 

[30] De leder också arbetet centrum för cirkulärt byggande. Detta arbete är tänkt att öka kunskapen 

för återbruk samtidigt som aktörer enklare ska kunna hitta nätverk inom återbruk.  

Återbruket av VVS-produkter är ett utökat steg av återbruket vilket ger en möjlighet till en ytterligare 

minskning av avfall och klimatpåverkan.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med projektet är att granska vilka produkter som är möjliga att återbruka samt att undersöka 

när brytgränsen går för att det inte längre är hållbart att återbruka produkterna. Metoder för att 

arbeta med återbruk inom VVS-sektorn har undersökts i projektet för att göra det enklare att jobba 

med återbruk. 
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Målsättningen är att rapporten kan vara ett hjälpmedel för att öka återbruket av VVS-produkter. På 

så sätt kan bygg- och fastighetssektorn minska sin energianvändning, materialanvändning och 

växthusgasutsläpp. 

1.2 Avgränsningar 
Avgränsningar som är gjorda är att undersöka återbruk av VVS-produkter. CO2-utsläppen är det som 

kommer att undersökas för att avgöra om återbruk är lönsamt. CO2 besparingen vid återbruk 

kommer anses vara CO2-utsläppen vid produktionen av en produkt.  

1.3 Bakgrund 
I denna del presenteras bakgrund som kan öka förståelsen kring arbetet kring återbruk.  

1.3.1 Avfallshierarkin 
Minimera – återanvända – återvinna – utvinna energi – deponera  

Ovan syns den ordning som avfallshierarkin är uppbyggd av. Att minska avfall är ett viktigt steg för att 

minska använda resurser, energin som används för att producera avfallet samt utsläppen som bildas i 

kedjan. Genom att göra åtgärder som påverkar de tidigare stegen i avfallstrappan kommer det totala 

avfallet att minska. 

På EU-nivå har revideringar i avfallslagstiftningen genomförts 2018 som senast. Det är sex separata 

direktiv inom avfallsområdet som har ändrats. Målet med ändringarna är att hela avfallskedjan ska 

förbättras. Avfallsmängderna ska minska, återanvändningen samt återvinningen ska öka och 

avfallshanteringen ska förbättras [31].  

1.3.2 Juridiska krav 
Det finns olika juridiska krav som är viktiga vid återbruk, CE-märkning samt garantier är de främsta 

kraven. 

1.3.2.1 CE-märkning 

En CE-märkning är ett krav på flera olika produktkategorier för att varan ska få handlas fritt inom 

Europa. Märkningen påbörjades under början av 1990-talet och började användas för att säkerställa 

att hälso-, miljö- och säkerhetskrav är uppnådda. Beroende på vad det är för produkt finns det olika 

krav hur säkerställningen av kraven ser ut. Tillverkaren måste försäkra att varan överensstämmer 

mot kraven. Vid produkter som är mer riskfyllda krävs det att en oberoende part som kompetens 

bedömer produkten [32].  

1.3.2.2 Reklamationsrätt och garantier 

Eftersom det inte finns någon standard inom garantier vid återbruk kommer det att krävas extra 

resurser för att utreda möjliga vägar vid projekt med återbruk. Det kan krävas kunniga personer inom 

återbruk för att veta om produkterna är lämpliga att återbrukas. (Konstruktörer, miljöinventerare, 

återbrukskonsulter etc.) De flesta genomförda projekten har valt att avstå från att ge ut en 

materialgaranti och utlovar endast garanti för utfört arbete. Lackering av ytterdörrar, installation av 

produkter etc. Beroende på kundens anledning till att satsa på återbruk kan de ha lättare eller 

svårare att acceptera att garantierna inte ser ut som i projekt med nya produkter [33]. I slutändan 

poängterar författaren att det är nära samverkan mellan de olika parterna som möjliggör ett lyckat 

projekt med återbruk. 

Vid renoveringar med internt återbruk av produkter blir garantier inte lika viktiga eftersom risken att 

produkterna ska gå sönder ligger på samma nivå. Dessutom har det inte tillkommit en extra kostnad 
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för att köpa in produkterna eftersom de redan varit befintliga i lokalen eller i en annan lokal av 

samma ägare.  

Montagegaranti kan lämnas för att säkerställa att montering har gjorts på rätt sätt. Hyresgästen bör 

också ha vetskap om att återbrukade material används med tillhörande garantiåtgärd. Exempelvis att 

återbrukade produkter ersätts om de slutar fungera [34]. Dessa garantier bör utfärdas av 

entreprenören. Vilket även är praxis för nya produkter. Ett alternativ kan vara att beställaren ger 

ekonomiska incitament för mängden återbrukat material. En återbruksbonus har använts för att vissa 

beställare ska ge ett ökat incitament för entreprenören att öka mängden återbruk i ett projekt. Detta 

kan behövas för att entreprenörer inte ska minska sina marginaler de får av olika kickback-system 

som de är kopplade till. Skulle entreprenörer minska sina marginaler och således sin vinst skulle de 

inte vilja ta på sig projekt där återbruk önskas. Torbjörn Zetterberg ger också rådet att återbruka rätt 

produkter där garantier inte är avgörande [35].  

Genom att tänka på vilka material som återbrukas kan risken minimeras. Har materialen inga rörliga 

delar är garantifrågan oftast inte lika viktig. Detta gör att produkter som ventilationskanaler inte 

kräver garantier eftersom de inte utsätts för samma typ av slitage som andra produkter. Fläktar och 

andra elektroniska och rörliga delar kan man vilja byta ut eftersom de har slitits på ett annat sätt 

samt att nya produkter kan vara mycket mer energisnåla [33].  

1.3.3 Cirkulär ekonomi 
I den cirkulära ekonomin är målet att använda produkter så länge som möjligt samtidigt som avfallet 

minskas. Den cirkulära ekonomin är motsatsen till den linjära ekonomin där råvarorna utvinns, 

förbrukas, för att sedan bli till avfall. För att uppnå en cirkulär ekonomi måste varor vara byggda för 

att hålla. De ska gärna vara enkla att restaurera och materialet ska vara återvinningsbart. I detta 

kretslopp ska avfallet vara minimalt efter varje cykel. Den cirkulära ekonomin och det cirkulära 

kretsloppet har fått ökad publicitet när organisationer som FN och EU fasar in diverse mål kopplade 

till ett cirkulärt samhälle [36].  

1.3.4 CCBuild 
CCBuild, centrum för cirkulärt byggande, är ett nätverk där företag kan bli samarbetspartner. Detta 

tillåter företag och dess anställda att vara med på webinarium för att få en kompetenshöjning inom 

cirkularitet, återbruk och återbruksarbete. Som partner ges tillgång till en plattform där inventering 

av produkter kan lösas på ett enkelt sätt. CCBuild och dess samarbetspartners bidrar till att ställa om 

till ett cirkulärt byggande. De utvecklar, implementerar och sprider metoder och erfarenheter till 

andra aktörer. Detta för att öka det cirkulära byggandet [37].  

1.3.5 Regeringens arbete 
I framtiden kan det finnas krav att redovisa information om produkters innehåll så som gifter och 

annat som kan förenkla miljömässiga val. Digitaliseringen skulle kunna bli en viktig del av detta där 

information lagras och förenklar hanteringen av all information.  

Kvotplikter kan införas för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi. Regeringen har gett 

naturvårdsverket i uppdrag att ge förslag på lämpliga produkter som kan använda kvotplikter för att 

öka andelen återvunnet material. Stöd från staten kommer att förändras så att subventioner kan 

användas till områden som hjälper miljön och klimatet. Samtidigt kommer ”klimatskadliga” stöd fasas 

ut. Ett befintligt etappmål är att 70 vikt% av det icke-farliga avfallet ska förberedas för återvinning 

eller återanvändning. 

Genom att öka ekonomiska incitament kommer återbruk och reparationer vara mer fördelaktigt. För 

att stimulera underhåll och reparation kommer regeringen att reducera momsen till 12% från den 
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nuvarande nivån 25%. Rutavdrag kommer även omfatta transporter av bohag till andrahandsbutiker 

och loppmarknader. Även skatteavdrag kommer införas vid ett ökat återbruk [25].  

1.3.6 Miljöfördelar med återbruk 
Målet med att öka återbruket är att få miljöfördelar i form av minskade utsläpp av bland annat CO2 

samt en minskad användning av jordens resurser. En rapport [38] som undersökte IT-produkter 

visade på ett minskat CO2-utsläpp för samtliga produkter som testades. Det var totalt 35 produkter 

som undersöktes. Osäkerheten med rapporten är att energin som används vid drift antas vara 

densamma som för nyare produkter. 

Inom VVS sektorn är CO2-utsläppen kopplade till de energikrävande processerna som krävs vid 

brytning och framställning av de material som används. Stål och porslin är energikrävande material 

och bidrar med stora CO2-utsläpp under tillverkningen.   

Vid återbruk så bidrar transporten av produkterna till ett ökat CO2-utsläpp. Vid en rapport av IT-

produkter har det beräknats att 95% av CO2-utsläppen sker vid tillverkningen [38]. Detta medför att 

transport och eventuell rekonditionering av VVS-produkter inte skulle bidra med en märkbar ökning 

till de totala CO2-utsläppen.  

1.3.7 Tillverkning 
Råvaran som används till VVS-system har en stor betydelse på mängden CO2-utsläpp. Stål har utsläpp 

om 2000 kg CO2-ekvivalenter per ton. Vid återvunnet stål är utsläppen reducerade till en femtedel, 

400 kg CO2-ekvivalenter per ton. Utsläppen från aluminium ligger på 5500 kg CO2-ekvivalenter per 

ton. Återvunnet aluminium släpper ut 1000 kg CO2-ekvivalenter per ton. Delar av framtagandet av 

metallen kräver elektricitet, detta gör att utsläppen är kopplade till elmixen. Primär 

kopparproduktion släpper genomsnittligen ut 2800 kg CO2-ekvivalenter. Återvunnen 

kopparproduktion släpper ut 1000 kg CO2-ekvivalenter per ton. I exempelvis Polen är CO2-utsläppen 

vid produktionen mycket högre. Vid kopparproduktion är utsläppen uppemot 4 gånger högre [39]. Se 

Figur 1 för en visuell jämförelse mellan de olika metallerna. 

 

 

Figur 1. Utsläpp i kg CO2ekv/ton framställd metall. 
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1.3.8 Återbruka rätt produkter 
I ett första skede vid återbruk av VVS-produkter kommer endast en mindre andel återbrukas. Då 

behöver man inte återbruka produkter där slitage kan riskera att produkterna inte håller önskad tid. 

Fokuset bör läggas på passiva produkter där slitaget är minimalt. Detta möjliggör att produkterna kan 

uppnå sin tekniska livslängd. Samtidigt finns det många passiva produkter som är tillverkade av 

energikrävande material som stål och porslin. Ett återbruk av dessa produkter minskar de 

energikrävande processerna vilket leder till en minskning av CO2-utsläpp. Vid ett fullskaligt återbruk 

är det önskvärt att även återbruka aktiva produkter i en större utsträckning.  

1.3.9 Återbruk av driftprodukter 
Vid återbruk av driftprodukter som pumpar värmeväxlare och dylikt så måste man ta 

verkningsgraden i beaktning. En återbrukad produkt kommer troligtvis få en lägre verkningsgrad 

jämfört med en ny. Hela livscykeln måste tas i beaktning för att veta vilket alternativ som kräver mest 

energi och i sin tur släpper ut mest respektive minst CO2. CO2-utsläppen från driften är kopplade till 

energin som används, det vill säga elmixen och dess utsläpp.  

1.3.10 Elens klimatpåverkan 
Utsläppen kopplade till användningen av elektricitet kan ha en stor betydelse på en produkts LCA. 

Hur elektriciteten produceras bidrar till hur mycket CO2-utsläpp som släpps ut. Fossila energislag har 

höga utsläpp jämfört med förnyelsebara energislag. Förnyelsebara energislag som vind och 

vattenkraft bidrar endast med utsläpp kopplade till tillverkningen av kraftverken. Den svenska 

elmixen bidrar med 13 g CO2e/kWh [40]. Samtidigt som den nordiska elmixen har utsläpp runt 50–90 

g CO2e/kWh [40] [41]. Den Europeiska elmixen har utsläpp på 230 g CO2e/kWh [42]. Se Figur 2 för en 

visuell jämförelse mellan utsläppen.  

 

Figur 2. Utsläpp i CO2e/kWh för de olika elmixarna. 

Fjärrvärmen har en genomsnittlig emissionsfaktor på 53,7 g CO2e/kWh. Eftersom fjärrvärmenäten är 

separata så ska det enskilda fjärrvärmenätet och dess utsläpp användas vid beräkningar av 

klimatpåverkan [43].  
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2 Tidigare studier 
Återbruk av VVS-produkter har inte tidigare undersökts. För att kunna ta hjälp av tidigare studier har 

rapporter om återbruk av andra produkter i stället varit hjälpsamma. Rapporterna har främst hittats 

via sökorden ”återbruk” samt ”återbruk vvs” Eftersom det inte finns en direkt översättning för 

återbruk har det varit svårt att hitta engelska studier inom området. Rapporterna som hittades är 

framför allt tidigare examensarbeten. 

2.1 Byggandets klimatpåverkan 
I rapporten från IVL Svenska Miljöinstitutet [44] har klimatpåverkan från olika varugrupper beräknats. 

Detta utifrån modul A1-A5 från den europeiska standarden EN 15978. Detta inkluderar 

råvaruutvinning (A1), transport (A2), tillverkning (A3), vilket alla är delar av produkt skedet. Transport 

(A4), konstruktions- och installationsprocessen (A5) som är delar av byggprocess skedet. I rapporten 

framgår det att påverkan från de olika grupperna är uppdelat utifrån Figur 3. Installationer står för 9 

% av en byggnads klimatpåverkan.  

 

Figur 3. Klimatpåverkan utifrån modul A1-A5 för olika varugrupper [44]. 

 

2.2 Klimatpåverkan av VVS-installationer 
I en rapport av Peter Lappalainen [45] beräknas klimatpåverkan av VVS-installationer för olika 

fastigheter. Genom användandet av Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg kunde klimatpåverkan 

utifrån CO2-ekvivalenter. Resultatet från en av de undersökta fastigheterna visas i Figur 4 och Figur 5. 

Ventilationskanaler, luftbehandlingsaggregat, toaletter och radiatorer är de installationer som har 

störst klimatpåverkan i de undersökta fastigheterna. Produkter med en hög klimatpåverkan kan 

eventuellt ha en hög återbrukspotential.  
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Figur 4. Fördelningen av klimatpåverkan från ventilationsprodukter [45]. 

 

Figur 5. Fördelningen av klimatpåverkan från VS-produkter [45]. 

2.3 Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter 
I en studie gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet utvärderades ett återbruk av möbler och fasta 

interiöra produkter i en kontorsmiljö. Detta resulterade i minskade växthusgasutsläpp mellan 16–29 

kilo CO2ekv/m2, minskat avfall från 5–10 kg/m2 och minskade projektkostnader med 800 kr/m2. En 

del av produkterna har även skickats i väg för återbruk på annan plats. Detta möjliggör minskade 

CO2-utsläpp för andra aktörer samtidigt som de bidrar till en växande återbruksmarknad. Tre steg 

presenteras för att åstadkomma ett ökat återbruk av möbler: 

• Steg 1: Formulera tydliga mål och krav för återbruk av möbler. 

• Steg 2: Utför tidigt en inventering och värdering av befintliga möbler 
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• Steg 3: Planera för inköp av begagnade möbler 

Produkter med snabb teknikutveckling nämns som olämpliga för återbruk. Detta eftersom nya 

funktioner och energieffektivare produkter kan vara ett hinder för återbruk [46]. 

2.4 Återbruk av tegelstenar 
I rapporten skriven av Maria Öhrn och Sandra Isaksson jämförs återbrukade tegelstenar med 

nyproducerade. De jämförda områdena är miljöpåverkan, kostnad, arbetstid och kvalitet. Dessutom 

utvärderas förutsättningarna för en andrahandsmarknad. Resultatet i rapporten visar att det blir en 

minskning av CO2-utsläpp och energianvändningen om tegelstenar återbrukas. Samtidigt blir 

kostnaden högre och det går dessutom långsammare att mura med återbrukade stenar. Om återbruk 

av tegel etableras anser författarna att priset och arbetstiden vid återbruk kan reduceras. Vilket 

tillsammans med en fungerande återbruksmarknad av tegelstenar kan leda till en gynnsam marknad 

som efterfrågar återbrukade tegelstenar [47]. 

2.5 Cirkulär ekonomi och demontering för återanvändning inom byggindustrin 
I en rapport skriven av Johanna Heinsoo och Johanna Westerbring undersöktes lämpliga produkter 

att återbruka. Produkter som trä, VVS, elektriska strukturer, belysningsarmaturer, dörrar, fönster och 

undertak anses vara lämpliga eftersom de kan demonteras utan att skador på produkterna uppstår. 

Produkterna inom VVS gruppen som anses vara möjliga att återbruka är ventilationskanaler, spjäll, 

luftbehandlingsaggregat, toaletter, handfat, blandare samt vattenburna radiatorer. Den teknologiska 

utvecklingen nämns som ett hinder vid återbruk om produkterna börjar bli äldre. Återkommande 

faktorer för material som var lämpliga för återanvändning identifierades som standardiserade, tåliga 

och antikvariskt värdefulla. Nya hjälpmedel och verktyg efterfrågas för att underlätta 

demonteringsprocessen [48].  

2.6 Verktyg för återbruksinventering 
I en rapport skriven av Malak Reslan och Olivia Nilsson undersöks olika inventeringsverktyg. Detta för 

att skapa en förståelse över hur inventering av återbruk kan fungera i praktiken. Inventeringen visade 

svårigheter på att klassa produkters olika årtal och brandklass. Dörrar som hade glaspartier skulle 

glastyp, glastjocklek och glasmodell samlas in. Denna information saknades också. Det fanns 

utmaningar med inventeringsapplikationer såsom CCBuilds applikation vilket skapade dubbelarbete 

vid inventeringen. Saknaden av standarder och krav för inventering gör att inventering av återbruk 

blir svårt. Eftersom olika aktörer har olika inventerings krav kan det bli rörigt för branschen. 

Autoigenkänning vid inventering och standarder för inventering är efterfrågade lösningar för 

inventering av bland annat återbruk [49].  

2.7 Drivkrafter och hinder med återbruk inom byggbranschen 
I en rapport skriven av Klara Björkman och Isabella Kardell undersöktes drivkrafter och hinder för 

återbruk genom intervjuer, litteraturstudie samt en utbildning. För att lyckas åstadkomma ett 

cirkulärt byggande krävs det ett stort engagemang från alla parter. De största drivkrafterna som 

identifierades i rapporten är: 

• Minska klimatpåverkan 

• Ekonomiskt fördelaktigt att handla återbrukat material 

• Unika gestaltningsmöjligheter 

• Möjlighet att sticka ut och marknadsföra sig som företag 

De största hindren som identifierades i rapporten är: 

• Okunskap, inrutade vanor 
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• Saknad av kvalitet- och garantisystem 

• Brist på lagerhållning och logistik 

• Brist på återbrukat material och komponenter 

Kunskap om återbruk var ett område som tidigt diskuterades under intervjuerna. Kunskap kan både 

vara en drivkraft och ett hinder för ett återbruksarbete. Intervjuerna gjordes mot personer med 

roller som arkitekter, hållbarhetschefer och inköpare på återbrukscentral [50]. 

2.8 Återbrukade byggkomponenter 
I en rapport skriven av Erika Renström under 2017 visar att återbruk inte sker i någon större skala. 

Likt tidigare rapporter framkommer det från litteraturgenomgången samt intervjuerna att den 

miljömässiga vinsten är återbrukets drivkraft. Återbruket som var aktuellt under 90-talet slog inte 

igenom. Idag är det samma hinder som finns för att återbruket ska expandera. Brist på återbrukade 

produkter, kvalitet- och garantifrågor samt kunskap och medvetenhet är de hinder som fanns på 90-

talet och finns kvar idag. Det är framför allt den ökade miljömedvetenheten som ökar chanserna för 

ett ökat återbruk i närtid. Det behövs en aktör på marknaden som kan hantera återbrukade 

komponenter och säkrar tillgången till kund [51].  

2.9 Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor 
Rapporten som är publicerad av IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt den nationella potentialen 

för återbruk av kontorsprodukter. Den årliga mängden (vikt), klimat- samt ekonomiska 

besparingspotentialen presenterades i rapporten. Rapporten besvarar också osäkerheten över att 

rekonditionering äter upp klimatbesparingen. Även vid omfattande rekonditioneringsåtgärder 

minskar klimatpåverkan vid återbruk. Hinder som framkommer i rapporten för återbruket är följande 

[52]: 

• Okunskap 

• Brist på ekonomiska incitament 

• Vanebeteenden 

• Linjära affärsmodeller 

• Tid 

• Lager och logistik 

• Få aktörer 

Rapporten ger också förslag på åtgärder som kan användas för att bemöta hindren: 

• Utveckling av bygglagstiftning 

• Styrmedel för byggavfall 

• Nationell strategi för cirkulär ekonomi 

• Utveckling av certifieringssystem 

• Marknadsplats för återbruk 

• Testa nya cirkulära affärsmodeller 

• Kunskapsspridning 

2.10 Återbruksguiden för installationer 
Bengt Dahlgren har i april 2022 publicerat en guide för återbruk av installationer. Där presenteras en 

topplista på produkter som är lämpliga för återbruk. För varje enskild produkt nämns det tips över 

vad man bör tänka på vid demontering samt andra faktorer som man behöver vara uppmärksamma 

på. Tre punkter nämns som en bra start när man ska börja återbruka: 
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• Produkter med stor klimatpåverkan (mycket material, stål, porslin, fossilt innehåll, ovanliga 

resurser osv) 

• Passiva produkter (produkter utan automatik, motorer och rörliga delar) 

• Produkter som inte är placerade synligt 

Guiden beskriver också viktiga moment i ett återbruksarbete. Inventering, demontering, 

rekonditionering och projektering är några av dessa moment som kan vara annorlunda jämfört med 

traditionella projekt. Utmaningar presenteras för återbruk av installationer presenteras i guiden. 

Försäkringar och garantier, CE-märkning, Miljö- och hälsofarliga ämnen samt kostnader är de 

nämnda utmaningarna som även diskuteras i guiden [53]. 

  



15 
 

3 Metod 
Tidigare studier, intervjuer samt beräkningar har använts som metod för att besvara syftet i denna 

rapport. Eftersom återbruk av VVS-produkter är nytt ansågs det vara viktigt att intervjua personer för 

att ta reda på dagens syn av återbruket. Samtidigt kunde tidigare studier inom andra återbruks 

områden användas för att utnyttja likheter mellan de olika typerna av återbruk. Klimatavtrycken 

beräknades för att veta vilka produkter som har störst besparing vid ett eventuellt återbruk. Dessa 

beräkningar gjordes både för aktiva samt passiva produkter. 

Till litteraturstudien användes google scholar för att hitta rapporter. Sökorden var ”återbruk” samt 

”återbruk vvs”. Eftersom det inte finns en direkt översättning av begreppet återbruk gjordes denna 

sökning endast på svenska. I litteraturstudien är det framför allt arbeten om övrigt återbruk samt 

klimatpåverkan av VVS-produkter som kommer användas. Detta orsakas eftersom återbruk inom 

VVS-sektorn är nytt och det finns få tidigare arbeten inom området. Litteraturer som användes var 

främst examensarbeten samt rapporter från IVL Svenska Miljöinstitutet. 

Projektet handlar om att undersöka möjligheten att återbruka VVS-produkter. Problem som kan 

väntas uppstå, som till exempel garantier. Beräkningar genomförs för att ta reda på vilka produkter 

som är lönsamma att återbruka från ett CO2 perspektiv. Beräkningarna kommer att visa vilka 

produkter som har störst CO2 besparing. För aktiva VVS-produkter kommer klimatpåverkan för 

tillverkningen av en ny produkt jämföras med energibesparingen för den nya och effektivare 

produkten. En brytgräns när detta sker visas, payback tid visas också för att visa på en eventuell 

korrelation mellan dessa värden.  

En kvalitativ intervjustudie kommer att genomföras för att förstå olika aktörers nuvarande arbete, 

hinder och mål med återbruk. Den kommer även att vara användbar för att hitta frågor som finns hos 

de som jobbar med eller vill börja jobba med återbruk. Hur återbruket av VVS-produkter står sig i 

jämförelse mot det övriga återbruket. Fastighetsägare kommer ge svar på deras nuvarande och 

framtida återbruksarbete. Vilka tankar de har kring återbruk, hinder och styrkor. Sedan frågades de 

över hur ett återbruk av VVS-produkter står sig till skillnad mot ett återbruk av andra produkter. 

Tillverkare intervjuades för att undersöka deras arbete för ett ökat återbruk i VVS-sektorn. Om de 

inte jobbade med återbruk ställdes frågan om eventuella framtida planer på återbruksarbete, deras 

nuvarande hållbarhetsarbete och om det på något sätt kan kopplas till cirkularitet. Konsulter 

rådfrågades för att få en syn kring arbetet med återbruk. Hinder som kan framstå vid projekt med 

återbruk samt lösningar som skulle förenkla återbruk. 

En sammanställning av olika VVS-produkter utfördes för att sedan beräkna CO2-utsläppen för dess 

drift. CO2-utsläppen under driften jämfördes med CO2-utsläppen vid tillverkningen av VVS-produkter. 

Detta ska möjliggöra ett beslut om det är lämpligt att återbruka en produkt. Vid val av produkter för 

beräkningar av aktiva produkter användes komponenter från en fastighet förvaltad av Akademiska 

Hus att användas. 
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4 Intervjuer 
Endast företagets karaktär samt respondentens roll presenteras, övriga personuppgifter är anonyma. 

Det var känt sedan innan att de kommunala fastighetsbolagen jobbade med återbruk. I de övriga 

företagen var deras återbruksarbete okänt innan intervjun. Kontakten för att möjliggöra intervjuerna 

gjordes främst genom mejl samt med hjälp av personliga kontakter från min handledare. 

Kommunikationen med de personer som inte svarade eller avböjde en intervju skedde genom mejl. 

Det var främst byggentreprenörer som kontaktades utan respons. 

Tabell 1. Information över de olika intervjuerna. Vad det är för typ av företag, där en bokstav används för att visa om en 
intervju gjorts på ett nytt företag. Den intervjuade personens roll på företaget. Samt hur intervjun genomfördes. 

Företag Roll Mötestyp 

Kommunalt fastighetsbolag A Hållbarhetsstrateg Teams 

Kommunalt fastighetsbolag B Hållbarhetsstrateg Teams 

VVS-tillverkare A Distriktschef Telefon 

VVS-tillverkare A Kvalitets- och miljöchef Telefon 

VVS-tillverkare B Säljare Fysiskt 

VVS-tillverkare C Försäljningsingenjör Fysiskt 

VVS-konsult A Projektör Fysiskt 

4.1 Intervju med hållbarhetsstrateg på kommunalt fastighetsbolag A 
Bolaget har nyligen börjat intressera sig för återbruk och har startat en hub där produkter kan lämnas 

och hämtas för att återbrukas. I hubben hamnar interna produkter som har möjlighet att återbrukas. 

Hubben fungerar som en lagerplats där produkter får stå fram tills de behövs. Efter semestern ska 

ytterligare personal anställas vars ansvarsområde blir att fixa till eventuella skavanker på 

produkterna. Detta kan tex vara målning, säkerställning av emballage eller övriga uppgifter som kan 

möjliggöra återbruk. Målet med återbruket är att minska de årliga CO2-utsläppen med 30 ton. 

Minskningen av CO2 som ett tydligt mål med återbruk förenklar mätbarheten att återbruket uppnår 

till en viss nivå.  

Eftersom nuvarande återbruk har varit internt har garantier inte varit ett problem. En ytterligare 

fördel med internt återbruk är att värdering av återbrukade produkter inte är ett moment som 

tillkommer.  

De produkter som återbrukas idag är vitvaror, tvättmaskiner, storköksprodukter, fönsterbänkar samt 

uteleksaker som tex gungor. Dessa produkter anses vara de som är enklast att återbruka för tillfället. 

VVS-produkter och installationer är för tillfället en bit bort innan de ska börja återbrukas. 

Hållbarhetsstrategen gissar att det är de produkter som är längst ifrån att återbrukas för tillfället. För 

att dessa produkter ska återbrukas så krävs det en uppskalning av återbruket. Både i form av 

personalresurser samt ökad mängd återbrukat material. För nuvarande finns det inga krav i 

upphandlingarna gällande återbruk, men när nuvarande upphandlingar löper ut kan det finnas 

intresse att införa krav om återbruk.  

Framtida planer för återbruk inkluderar ett nätverk med den närliggande regionen där återbrukade 

produkter kan köpas och säljas mellan olika företag och aktörer. Ett sådant samarbete skulle öka 

mängden återbrukat material som finns tillgängligt. 

 

4.2 Intervju med hållbarhetsstrateg på kommunalt fastighetsbolag B 
Bolaget är aktiva med att demontera produkter som ska bytas ut som sedan säljs på en butik med 

återbrukade produkter. Det nuvarande återbruksarbetet är för tillfället fokuserat på att produkter 
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demonteras i stället för att rivas. Ett nytt internt mål som innebär att 70% av allt avfall som inte är 

klassat som farligt avfall ska återbrukas eller återvinnas kommer bidra med ett ökat återbruk. Även 

om återbruket inte i sig är målsatt kommer det leda till ett ökat återbruk enligt hållbarhetsstrategen. 

Det är endast ett fåtal återbrukade produkter som används i bolaget. Dessa produkter är dörrar, 

diverse handtag, vitvaror etcetera. Detta återbruk är decentraliserat, endast de som är ansvariga för 

respektive kvarter har egentligen koll på vad som finns lagrat för återbruk.  

De juridiska tankarna som finns är att det är positivt med de lagar gällande farliga kemiska innehåll i 

de återbrukade produkterna. Hållbarhetsstrategen säger att allt kemiskt/giftigt innehåll loggas i 

exempelvis renoveringar. Vilket kommer att förenkla kommande återbruk och hantering. Eftersom 

återbruk inte sker i större mängd internt så har garantier inte varit något som varit ett problem ännu. 

Det nuvarande hållbarhetsarbetet innehåller en målsättning om en årlig energiminskning på 6%. För 

att detta ska uppnås krävs det att nuvarande fastigheter optimeras, vilket är det första och enklaste 

steget för att jobba hållbart. Utöver detta så är valet av energieffektiva produkter ett steg för att 

uppnå detta mål. 

Bolaget är för närvarande med i planeringen av ett projekt som skulle möjliggöra återbruk för flera 

aktörer i den lokala regionen. Detta arbete möjliggör återbruk i en ökad volym. Projektet kommer att 

skapa stora lagringsutrymmen som kan krävas vid återbruk. Detta projekt kommer att underlätta 

återbruksarbetet i regionen vilket kan öka antalet aktörer som jobbar med återbruk.  

Återbruk av VVS-installationer är inte aktuellt i nuläget för bolaget. Den tekniska utvecklingen i detta 

segment gör att det inte anses vara lönsamt att återbruka dessa produkter.  

4.3 Intervju med distriktschef på VVS-tillverkande företag A 
Har nyligen påbörjat ett koncept angående cirkularitet. De erbjuder ett antal tjänster som kan 

förlänga en produkts livslängd, allt från uppgraderingar för att bemöta dagens krav till kosmetiska 

face-lifts. Det är främst i aggregat som produkter renoveras eller uppgraderas. Fläktar, motorstyrning 

och styrutrustning är typiska produkter som återbrukas. Värmeväxlare brukar få sitta kvar eftersom 

utvecklingen inte är så stor för att motivera ett byte. Elektronik till gamla produkter kan vara 

kostsamt att få tag på, detta medför att det kan vara ekonomiskt fördelaktigare att byta produkten. 

Produkterna som slits och kan kräva renoveringar är produkter som har motorer och/eller lager som 

slits. Företaget har ett eget serviceteam som utför dessa arbeten på produkterna. Kundbeteendet 

fokuserar för tillfället på vilket alternativ som är billigast.  

Arbetet kring cirkularitet är nytt som koncept, även om de har kunnat erbjuda uppgraderingar och 

renoveringar av deras produkter tidigare. Eftersom detta är så nytt så finns det inga mål kopplade till 

återbruk. Vid en fråga om garantier vid återbruk så antar distriktschefen att 5 års garanti, samma 

som för nya produkter, ska erbjudas. Mitten av 90-talet ses som en brytgräns där det inte är 

fördelaktigt att återbruka produkterna längre. Detta eftersom energieffektiviteten inte har ändrats 

nämnvärt i exempelvis värmeväxlare fram till nu. Värmeväxlare kräver dessutom inte någon form av 

rening eftersom filter förhindrar smuts från att fastna på värmeväxlaren. 

Ur en ekonomisk synvinkel säger distriktschefen ”Vi skulle inte göra detta om vi inte skulle tro på 

det”. Ett ökat återbruk bör alltså inte leda till en minskad försäljning. En eventuell minskning av 

nyproducerade produkter kan hämtas upp på annat håll. Vissa uppgraderingar och renovationer av 

aggregat kan kräva ett omfattande arbete. Ökat service och underhåll kan också vara en växande 

faktor om livslängden på produkter ska ökas och på så sätt minska avfallet. 
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4.4 Intervju med kvalitetes- och miljöchef på VVS-tillverkande företag A 
Miljöchefen anser att återbruk är en del av det cirkulära kretsloppet och att vi inte ska använda mer 

än jordens resurser. Som ett tillverkande företag är de viktigt för dem att jobba med cirkularitet för 

att det är varumärkesbyggande. De känner även att det är nödvändigt att erbjuda ett alternativ till 

att köpa nytt.  

Arbetet med cirkularitet och återbruk har byggts fram genom att följa samhällets utveckling och 

kundernas efterfrågan. De erbjuder nu nya tjänster där de kan uppgradera äldre produkter för att 

möjliggöra återbruk. Digital renovering för att möjliggöra att produkter passar i nuvarande system, 

byte av styrutrustning och fläktar som förbättrar driften. Samtidigt förlängs livslängden på 

produkterna. Det finns även ett förändrat kundbettende från några år tillbaka, där företag prisar in 

CO2 utsläppen. På så sätt kan företag välja en återbrukad produkt i stället för en nyproducerad även 

om den återbrukade produkten skulle vara dyrare.  

Dagens tillverkning av nya produkter är miljöinriktad på ett flertal punkter. Det köps in mer 

återvunnet material som används i produkterna, grön el köps också in för att bland annat minska 

CO2 utsläppen. Giftiga ämnen är viktigt att minimera när man vill jobba med återbruk och cirkulära 

kretslopp. Kvalitets- och miljöchefen tycker att Sverige ligger långt fram gällande motverkandet av 

giftiga ämnen. Byggvarudeklarationen är en viktig del i detta, där halter ner till 0,1% uppmäts. Denna 

miljöbedömning betygsätts också vilket gör att de blir viktigt att arbeta mot en minskning av giftiga 

och/eller farliga ämnen. Denna bedömning tittar konsulter och kunder på vilket hjälper de att välja 

sina produkter.  

Vissa förespråkar minskade ledtider när återbruk sker. Kvalitets- och miljöchefen anser att det kanske 

stämmer om ett aggregat redan finns på plats och behöver uppgraderas eller liknande. Annars ser 

han inte någon anledning till kortare ledtider. Vissa förespråkar ett certifikat som visar återbruk, det 

håller inte kvalitets- och miljöchefen med om. Han anser att det inte hjälper om det blir överflödigt 

med certifikat. Återvunnet material i nya produkter och en grön el ger ett högre betyg i EPDerna. LCA 

beräkningar som kollar CO2 utsläpp finns för de nyproducerade produkterna. Detta är användbart för 

kundernas valmöjligheter samt den interna utvecklingen för att minska klimatavtrycket. 

4.5 Intervju med försäljningschef på VVS-tillverkande företag B 
Respondenten visste inte vad återbruk innebar innan han kollade upp begreppet inför intervjun. 

Efter förfrågan om intervjun lärde han sig att det kunde involvera att man tar tillbaka en produkt, ser 

till att den kan användas igen genom att exempelvis renovera produkten. Företaget jobbar inte med 

återbruk idag. Det förklaras att man inte har kunder som efterfrågar återbruk. Som ett mindre 

företag har de inte visionen att driva på omställningen för återbruk. Men om kunderna börjar 

efterfråga återbruk kommer de troligtvis ställa om.  

Deras produkter har varierande återbrukspotential. De producerar ett stort antal olika produkter, 

vilket kan vara unikt anpassade för specifika ändamål. Detta resulterar i att det kanske inte finns en 

marknad för så pass specifika produkter att återbrukas för att sedan säljas igen. Ska en produkt 

återbrukas internt är det möjligt att byta ut pumpar och styrventiler för att öka effektiviteten och 

modernisera produkten så att den passar i dagens system. Det finns dock ingen möjlighet att ge ut 

garantier för den återbrukade shunten i det fallet, endast för de delarna som är utbytta. Det finns 

svårigheter att undersöka hur det ser ut internt i rördelar. Åtminstone finns det inget sådant verktyg 

vad de vet om. Det har skett en utveckling som gör det enklare att byta ut delar i shunten. Detta 

innebär att det blir enklare att återbruka produkten. Eftersom de inte hade koll på återbruk sedan 

innan är detta sannolikt en positiv bieffekt från något annat. En annan aspekt som respondenten ser 

är att kunderna tidigare har överdimensionerat sina produkter. Vilket leder till mer material än 
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nödvändigt och pumpar som inte är lika effektiva. Nu har den tidigare överdimensioneringen 

minskat, vilket sparar energi och material både vid tillverkning och drift.  

Produkterna utvecklas för att få ett mer hållbart fokus. Gifter som bly förvinner från deras produkter. 

Samtidigt är det ett problem vilket gör att det är mer energikrävande att forma och hantera 

materialet. Eftersom deras produkter främst är sammankopplade till radiatorer innebär detta fler 

problem än förbättringen som väger upp med en eventuellt minskad hälsorisk. Produkterna som de 

tillverkar kan få en miljöbedömning. Detta innebär att de är certifierade att de är bra för miljön. 

Detta ger ett prispåslag på 10–20%, vilket resulterar i att kunderna inte vill välja detta tillval. 

Sanningen är att det är exakt samma material som används i produkterna som inte är miljöbedömda. 

Det är alltså administrations och certifieringskostnader som gör att det blir dyrare.  

4.6 Intervju med försäljningsingenjör på VVS-tillverkande företag C 
Respondenten hade inte jobbat med uttrycket återbruk men kunde med logistiskt tänkande förstå 

att det handlar om att återanvända material och produkter och eventuellt fixa till dem till ett 

godtagbart skick. Eftersom han inte hade aktivt jobbat med återbruk var det förståeligt att företaget 

inte ägnar något arbete mot återbruk för tillfället. De kan erbjuda en tjänst där de reparerar deras 

produkter för att möjliggöra en förlängd drift. Vissa produkter har även möjlighet att uppgraderas 

genom fler styrfunktioner samt uppgradering av mjukvara. Produkter som blivit fellevererade eller 

dylikt säljs också, vilket kan klassas som återbruk. Respondenten ser inte att det är möjligt att ett 

lager av äldre produkter skulle finnas tillgängligt och återbrukas inom den närmsta tidshorisonten. 

Det finns inga kunder som har efterfrågat återbrukade produkter. Eftersom det är aktiva produkter 

som förbättrar sin energieffektivitet är det möjligt att kunderna föredrar nya produkter i stället. Det 

finns EPDer för deras produkter vilket kan vara avgörande för kund när de väljer sina produkter. 

Hållbarhetssatsningen har ett stort fokus i företaget. Deras produktion sker i en nyproducerad 

klimatneutral byggnad. Vilket kan vara ett viktigt steg för att minska klimatavtrycket i deras 

produktion.  

Respondenten börjar diskutera om framtida lösningar kopplade till hållbarhet och cirkularitet. 

Företaget kanske i framtiden kan ta tillbaka produkterna, detta skulle möjligen kunna förenkla 

återvinningen. Möjligtvis kan mer material då återvinnas. 

Produktgarantier mellan 2–5 år erbjuds för nya produkter, det ges även 6 månaders garanti vid 

reparationer. En diffus teknisk livslängd försvårar också ett eventuellt återbruk. Den tekniska 

livslängden sägs vara 10 år, respondenten brukar säga att den ligger på 15 år. Samtidigt finns det 

produkter som har varit aktiva i över 30 år, säkerligen med ett antal reparationer. Osäkerheten över 

hur länge produkten fungerar gör att återbruk inte blir särskilt attraktivt.  

4.7 Intervju med projektör på VVS-konsultföretag A 
Respondenten har nyligen börjat jobbat med ett återbruksprojekt. Det var från en kunds önskemål 

som återbruket efterfrågades. Tidigare så har det varit standard att riva allt som avfall. I enskilda 

renoveringar kan delar som är nya suttit kvar, dessa delar har haft en ålder på ungefär 10-15 år.  

Det finns tydliga skillnader när man arbetar med ett återbruksprojekt jämfört med ett traditionellt 

projekt. Det krävs en inventering där produkternas datablad tas fram så att man vet vilka 

dimensioner, farliga ämnen och/eller effektivitet som produkterna har. Detta krävs för att veta vilka 

produkter som kan återbrukas och hur man ska anpassa sin projektering utefter produkterna som ska 

återbrukas. Detta tar längre tid jämfört med traditionella projekt. Även om detta är första gången 

som de arbetar med ett återbruksprojekt och allt lär gå snabbare i framtiden tar framför allt 
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inventeringen mer tid vilket innebär att det aldrig kommer gå lika snabbt som ett traditionellt 

projekt.  

I framtiden kommer återbruk att rekommenderas till kunderna i olika projekt. Ett problem idag är att 

kunskap om återbruk är väldigt låg. Respondenten anser att många aktörer inte ens har en vetskap 

om vad begreppet återbruk innebär. Idag är alla väldigt inkörda på att allt ska vara nytt när man 

renoverar. Drivkraften för återbruk är framför allt klimat och miljöaspekten som gör att kunderna vill 

använda sig av återbrukade material. Det är främst återbrukade produkter som fanns i fastigheterna 

innan renoveringen som är aktuellt för tillfället. När lokaler med återbrukade produkter finns 

tillgängligt är det möjligt att ta in externa produkter.   

Hinder för återbruk idag är att det finns väldigt dåligt med underlag i form av ritningar och 

produktblad över vad som faktiskt finns på platsen. Om detta finns tillgängligt direkt när en byggnad 

byggs eller renoveras kommer det förenkla en återbruksprocess. Men om detta skulle införas i 

nybyggnationer så är det eventuellt 20 år bort innan man kan utnyttja detta i återbruksarbetet. 

Juridiskt så tror konsulten att det krävs juridiska hjälpmedel på flera olika fronter för att förenkla 

återbruket. Tillverkare bör få högre ställda krav över livslängden på deras produkter. Fastighetsägare 

bör få krav som innebär att de måste minska sin klimat- och miljöpåverkan vilket i sin tur kan leda till 

ett ökat återbruk.  

4.8 Sammanfattning intervjuer 
Två hållbarhetsstrateger som båda har samma roll i kommunala fastighetsbolag har två ganska skilda 

arbeten kopplade till återbruk. Bolaget i den första intervjun har börjat med pilotprojekt för att 

demontera och återbruka sina egna material och produkter. Samtidigt som bolaget i den andra 

intervjun har ett stort fokus på demontering av sina produkter. Produkter som inte uppfyller en 

särskild standard för att återbrukas internt.  

Båda bolagen har ett återbruk av dörrar och vitvaror som används internt. Varav logistiken av detta 

arbete är skiljt mellan båda bolagen. Ett centraliserat system där mer är bokfört jämfört med ett 

decentraliserat system där endast enskilda personer vet vilka produkter som finns tillgängliga.  

Båda bolagen jobbar på ett eller annat sätt för att öka sitt återbruksarbete. Mål kopplade till 

minskade CO2 utsläpp samt minskad energianvändning. De ökar också sitt återbruk genom att 

genomföra projekt för att öka kunskapsnivån eller att vara med i ett projekt för att möjliggöra ett 

större återbruk i sin region. 

Vissa tillverkande företag har börjat se ett ändrat kundbeteende där miljöpåverkan prisas in. De har 

även utökat sitt arbete att erbjuda tjänster som möjliggör återbruk och förlänger produkters 

livslängd. EPDerna är viktiga när det kommer till kunders val. Återbruket från tillverkarnas sida är 

oftast kopplat till reparationer av produkter. Detta innebär att det blir ett internt återbruk för 

kunden, handel med återbrukade produkter är lite mer avlägset för tillfället.  

Hållbar produktion är en av de fyra fokusområdena som regeringen har avgett. Detta jobbar 

tillverkande företag hårt med. Den svenska lagstiftningen är en faktor som är pådrivande gällande 

hållbara ämnen i producerade produkter. Samtidigt gör kunderna val som uppmuntrar till produktion 

av produkter med höga miljöbetyg. Utöver fokuset på att minimera farliga ämnen i produkterna 

väljer de också att använda mer återvunnet material i sina produkter och använda grön el. 

Energieffektiviteten försöker ständigt förbättras och den tekniska livslängden där det är möjligt.  

En annan tydlig utveckling som syns är att överdimensioneringen minskar. Detta bidrar till ökad 

effektivitet på produkterna samt minskat material i produkterna. Detta passar bra in på det första 
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steget i avfallshierarkin. Eftersom det kan vara svårt att minska antalet installationer kan man 

åtminstone minska materialet som behövs.  

Konsulter har nyligen börjat arbeta med återbruksprojekt som innehåller VVS-produkter. Kunskapen 

som bildas i dessa projekt kan möjliggöra mer återbruk. Lösningar som digitaliserad lagring av 

produktblad och ritningar kommer först vara användbart efter en renovering som kan ligga 20 år 

fram i tiden. Kunskap om vilka produkter som är lämpliga att återbruka kan implementeras direkt 

vilket sparar tid samt att återbruks åtgärder görs där det verkligen spelar roll. 

Intervjuerna har bidragit med olika synvinklar på återbruk. I form av tillverkning, demontering, 

projektering och användning. Demonterande och tillverkande företag anser att bland annat 

kemikalielagar är positiva. De bidrar till att utvecklingen fasar ut sämre material och att 

användningen av mer hållbara ämnen används. Digitala loggböcker har börjat användas för att 

redogöra vilka ämnen som används. Detta kommer i framtiden vara viktigt för att underlätta 

återbruk. Fullständiga loggböcker med alla ingående ritningar, produktdatablad samt innehåll är i 

framtiden viktigt för att underlätta återbruksarbetet.  
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5 Beräkningar 
 

Sammanställning av VVS-produkters olika växthusgaspåverkan visas i Tabell 2. Detta är 

schablonvärden från olika produktkategorier inom VVS-sektorn [54]. Schablonvärdena är 

konservativa och har därför ett pålägg på 25%. Dessa schablonvärden (CO2 utsläpp/kg) multipliceras 

med omräkningsfaktorn. Omräkningsfaktorn är en genomsnittlig vikt för respektive produkt. Vid en 

känd vikt för produkten bör den användas i stället för omräkningsfaktorn. Bortsett från kopparrör är 

utsläppen mellan de olika produkterna främst påverkad av vikten.  

Tabell 2. Vanliga VVS produkter och dess klimatpåverkan (A1-A3). Omräkningsfaktorn används för att få ett genomsnittligt 
värde om vikten är okänd. CO2-utsläppen är beräknade med hjälp av omräkningsfaktorn.  

Produktnamn CO2 
utsläpp/kg 

Omräkningsfaktor Enhet 
omräkningsfaktor 

Teknisk 
livslängd 
(år) 

CO2 
utsläpp 

Diskbänk 4 5 kg/enhet 50 20,0 

Handfat 3,6 11 kg/enhet 50 39,6 

Kopparrör 15 mm 
diameter 

0,78 0,4 kg/m 50 0,312 

Kopparrör 22 mm 
diameter 

0,78 0,59 kg/m 50 0,46 

Kopparrör 35 mm 
diameter 

0,78 1,42 kg/m 50 1,11 

Kopparrör 54 mm 
diameter 

0,78 2,92 kg/m 50 2,2776 

Luftväxlare med 
luftvärmeväxlare 

4,2 477 kg/enhet 20 2003,4 

Mekanisk 
frånluftsventilation 

3,5 42 kg/enhet 15 147,0 

PEX värmeledning 3,1 0,212 kg/m 50 0,7 

Radiator, vattenburet 4,2 33 kg/enhet 50 138,6 

Toalett 4,5 29 kg/enhet 50 130,5 

Vattenkran, badrum 5,6 1,3 kg/enhet 25 7,3 

 

För att skapa en förståelse av återbrukspotentialen beräknades längden kopparrör ut i förhållande till 

en återbrukad radiator, vid en uppskattad vikt på radiatorn till 33 kg. Detta visas i Tabell 3.  

Tabell 3. Olika dimensioner på kopparrör samt den längd som krävs för att bespara lika mycket CO2 som en radiator. 

Cu rör 15 
mm 

Cu rör 32 
mm 

Cu rör 54 
mm 

444 m 125 m 61 m 
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Beräkningar av CO2 utsläppen för olika fall av pumpar och dess eventuella ersättningspump. De 

nyare pumparna är energieffektivare vilket resulterar i minskade årliga CO2 utsläpp, se Tabell 4. 

Beräkningarna har utförts med programmet Wilo Select där energianvändningen och de årliga 

utsläppen beräknats. De ingående variablerna som ändrats från standardinställningarna är CO2-

faktor, räntesats, drifttid. CO2-faktorn ändrades till 0,013 g/kWh. Räntesatsen ändrades till 4%. 

Drifttiden ändrades till 8000 timmar/år.  

Tabell 4. Olika pumpar och dess energianvändning i kWh, CO2 utsläpp i kg samt brytgräns och payback tid i år. Pumparna är 
grupperade i par där den äldre pumpen jämförs med en lämplig ersättningspump. 

 
Produkt Vikt 

(kg) 
CO2 skuld 
(kg) 

Årlig 
energianvändning 
(kWh) 

Årliga CO2 
utsläpp (kg) 

Brytgräns 
CO2 (år) 

Payback 
tid (år) 

1 UPS 32-60 F 
  

799,9           10,4     9,64 7,45 

Wilo Stratos 
MAXO 32/0,5-8 

10,8 75,6 196,4              2,6     

2 Flygt AL 1065-
142 

  
2 893           37,6     4,30 5,34 

Wilo Stratos 
MAXO 40/0,5-
16 

16,4 114,8 839,4           10,9     

3 AL 66/2-148-3.0 
3 kW* 

  
11 800         153,4     4,65 2,81 

Wilo Stratos 
giga 100/1-13 

67 469 4 041           52,5     

 

Tabell 5 visar på CO2 utsläpp utifrån olika fall av återbruk. Det nuvarande aggregatet som 

installerades 2002 visar inte på en CO2 besparing vid återbruk. Under ett helt år antas bara 80% av 

verkningsgraden utnyttjas eftersom verkningsgraden sjunker vid lägre temperaturdifferenser.  

Tabell 5. Ett aggregats CO2 utsläpp utifrån återbruk utan modifieringar, återbruk med nya fläktar samt ett nytt aggregat. 
SFP – specifik eleffekt. Elanvändning är den energi som behövs för att driva aggregatets fläktar. 
Återvinningsverkningsgraden är den angivna verkningsgraden för värmeväxlaren.  

 

 

  

Aggregat Återbrukat Återbruk 
+ nya 
fläktar 

Nytt 
aggregat 

 

SFP 1,76 1,5 1,74 kW/(m3/s) 

El användning 23 126,4 19 710 22 863,6 kWh/år 

Återvinningsverkningsgrad 0,638 0,638 0,712 
 

Återvunnen energi 82 175 82 175 91 706 kWh/år 

Netto CO2 utsläpp värme 0,0 0,0 -619,5 kg/år 

CO2 utsläpp el 300,6 256,2 297,2 kg/år 

CO2 skuld 
 

311,64 3 570 kg 

CO2 utsläpp 10 år 3 006 2 874 347 kg 
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6 Diskussion 

6.1 Drivkrafter till återbruk 
Den primära anledningen till återbruk är minskad resursanvändning och i sin tur minskade CO2 

utsläpp. Detta hör samman med de ekologiska värderingarna som finns. Både bland företag och 

privatpersoner. Detta är i tiden med samhällsdebatten där fossila bränslen ska fasas ut och miljö och 

klimatpositiva alternativ väljs i stället. Denna drivkraft kommer att öka samtidigt som fler vill göra 

goda val för klimatet.  

Det ekonomiska incitamentet är viktigt för många. När återbruk blir tydligt ekonomiskt fördelaktigt 

kommer den stora massan att ställa om till mer återbruk. För tillfället finns det vissa företag som 

sätter en kostnad på CO2 när de jämför olika alternativ. Detta möjliggör att de ekologiska 

värderingarna blir mätbara vid ekonomiska beslut vilket underlättar klimatsmarta val. 

Det finns juridiska linjer som både kan öka och minska drivkraften för återbruk. En fastställd 

procentuell andel återbrukat material i en fastighet skulle tvinga aktörer att implementera återbruk. 

Klimatvarudeklarationer som krävs vid nybyggnationer tvingar företag att se miljöpåverkan som 

uppstår vid byggnationen. I dagsläget kommer det att göra företag medvetna om sin påverkan, i 

framtiden kommer troligtvis krav ställas på CO2 mängder vid nybyggnationer. Detta skulle vara en 

juridisk drivkraft som krav ställer att CO2 mängden minskas. Återbruk skulle vara en viktig del för att 

minimera CO2 utsläppen.  

De nuvarande riktlinjerna för miljövänliga hus är kopplade till energianvändningen vid drift av 

fastigheten. Vilket inte alltid tar i beaktning hur komponenterna till fastigheten är framställda. 

Genom att implementera återbruk i olika certifikat och miljöklassningar kan man öka drivkraften för 

återbruk. Juridiskt fastställda krav på återbruk skulle kunna vara en nödvändighet för att aktörer som 

tjänar sina pengar på att installera nya produkter. Det kan vara aktörer som har samarbeten med 

tillverkare eller andra återförsäljare.  

6.2 Återbruk är nytt 
Även om enskilda personer och mindre grupper och företag har återbrukat under en lång tid är det 

ett väldigt nytt sätt att hantera produkter på stora företag. Detta gör att utvecklingen inte har hunnit 

med för att prioritera återbruk av VVS-produkter. Ser man i studentlitteraturer från sent 10-tal om 

hållbar utveckling så finns inte återbruk med. I en studentlitteratur [6] så beskrivs ekologisk 

hållbarhet genom varierande beskrivningar. Återbruk möjliggör att samtliga punkter förbättras men 

nämns inte alls i litteraturen. Detta visar tydligt på att återbruk är något nytt, samtidigt som VVS-

sektorn är några ytterligare steg längre bort jämfört med andra produkter. Eftersom det inte 

genomförts så många projekt inom VVS-sektorn kan det vara svårt för nya kunder att börja, det är 

inte enkelt att vara den som är först och löser alla problem.  

Under projektet släppte konsultfirman Bengt Dahlgren en återbruksguide för VVS-installationer [53]. 

Ett innehåll som överlappar med detta projekt. Datan för klimatpåverkan är använt från samma källa, 

efter att jag blivit hänvisad till källan av Bengt Dahlgren innan de publicerade sin rapport. Fler projekt 

kring återbruk inom VVS-sektorn kommer leda till att mer kunskap finns och att återbruket kan ta 

fart. 

6.3 Referensprojekt 
Referensprojekt kan vara viktiga för att fler ska börja med återbruk. För tillfället börjar det finnas fler 

referensprojekt som är publicerade. Ett referensprojekt kan ta bort osäkerheter som finns inför ett 

projekt, kostnader, garantier och den generella åsikten kan vara hjälpsam att se exempel på. 
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Samtidigt är referensprojekt kopplade till VVS-produkter svåra att hitta, vilket försvårar att det ska ta 

fart. Stora aktörer som har tydliga återbruksmål kan vara den drivkraft som krävs. Om dessa projekt 

används som referensprojekt kan det besvara oklarheter vilket kan förenkla kommande återbruk 

inom VVS.  

6.4 Garantier och riskhantering 
Garantier kan vara viktigt för ett projekt så att man minimerar sin risk för att använda olika 

produkter. När man återbrukar så är produkten redan använd, vilket ökar risken att den inte ska 

fungera som normalt. Entreprenören är en part som förväntas täcka garanti delen för återbrukade 

produkter. Risken som väntas uppstå om entreprenören ska ta denna risk är att många 

entreprenörer inte vill ta på sig projekt där återbruk uppkommer. Komplikationer som hade kunnat 

täckas av en garanti är alltså väntade i en högre utsträckning jämfört med nya produkter. Detta 

måste beställaren vara medveten om. Beroende på beställarens anledning till att jobba med återbruk 

så kommer det förenkla/försvåra acceptansen till denna risk. I projekt där entreprenören fått en 

bonus utifrån hur mycket som lyckas återbrukas så får de ett ökat incitament för att minimera fel på 

deras sida. I slutändan kan det leda till mer återbruk.  

Idag så erbjuder vissa tillverkare garantier när de renoverar eller uppgraderar en produkt. Detta 

möjliggör att man kan återbruka med en lägre risk.  

6.5 Kulturhistoriska värden 
Vid återbruk av synliga produkter kan det kulturhistoriska värdet vara viktigt att bevara. Med VVS-

produkter kommer det inte vara lika viktigt. De flesta VVS-produkterna är på ett eller annat sätt 

skymda. Det finns ett fåtal produkter som kan återbrukas med höga kulturhistoriska värden. Blandare 

och porslin som har suttit i specifika byggnader kan vara kulturhistoriskt viktigt att återbruka. Porslin 

är dessutom ett bra material att återbruka eftersom det är energikrävande att skapa. Kulturhistoriska 

värden bör inte vara viktigare än den praktiska funktionen som många VVS-produkter bidrar med. 

Värme, ventilation och sanitet har möjliggjort en bättre levnadsstandard, en bättre hälsa samtidigt 

som energianvändningen har effektiviserats. Sedan skulle det vara möjligt att modifiera en blandare 

för att minimera vattenanvändningen, då kan de kulturhistoriska värdena bevaras samtidigt som 

produkterna blir energieffektivare. 

6.6 Beräkningar 
Nyare pumpar använder mindre energi jämfört med de äldre. Eftersom den svenska elmixen har låga 

CO2 utsläpp tar det ändå lång tid innan brytgränsen är uppnådd, se Tabell 4. Detta betyder att det 

finns god möjlighet att återbruka mindre pumpar om de inte har uppnått sin tekniska livslängd. Är 

pumparna större kan ett byte till en ny pump vara bättre utifrån en klimatsynpunkt. Pumpar har en 

besparing av CO2 vid återbruk jämfört med nyproducerat vid flera fall. Här kan återbruk vara 

fördelaktigt om den tekniska livslängden inte är uppnådd. 

Återbruk av aggregat har en mycket hög återbrukspotential. Byte av exempelvis fläktar möjliggör att 

aggregatet förlänger sin livslängd samtidigt som CO2 utsläppen minskar genom mer effektiva fläktar. 

Byte av styrutrustning kan också modernisera aggregatet vilket skapar flera fördelar. Ofta kan ett 

aggregat fortsätta användas på samma plats vilket underlättar en eventuell transport. Även om detta 

är önskvärt finns det möjlighet att återbruka aggregatet på annan plats. Svårigheterna med återbruk 

på annan plats är kopplade till dess vikt.  

Shuntar har en hög återbrukspotential. Genom att byta pump och eventuellt styrenheter kan 

effektiviteten på systemet ökas samtidigt som materialanvändandet håller sig på en låg nivå. Vilket 

förstärktes av Shuntens vikt är avgörande för hur mycket CO2 som besparas genom ett återbruk. Med 
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storlekar mellan 30–500 kg blir besparingen 100–2100 kg CO2. Nackdelen för återbruk av shuntar är 

att det är svårt att kontrollera eventuell rost i produkten. Är shunten kritisk för en viss process så 

skulle det vara förödande om den skulle sluta fungera oväntat. Då är det bättre att byta ut den under 

ett planerat driftstopp i stället.  

Osäkerhet 

Eftersom det finns många olika pumpar, storlekar, effekt, effektivitet är det svårt att veta 

återbrukspotentialen för alla unika pumpar. Nyare pumpar måste uppfylla vissa krav vilket 

säkerställer effektiviteten på pumpen. Detta gör att osäkerheten minskar vid återbruk av nyare 

pumpar.  

6.7 Metoder för återbruk 
Pumptillverkaren Wilo erbjuder ett program där det är möjligt att räkna på utbyte av pumpar. Där 

kan payback tid presenteras samt de årliga CO2 utsläppen. Problemet med detta är att 

standardinställningarna har höga CO2 utsläpp utifrån elproduktionen. Detta leder till att det ser 

väldigt fördelaktigt ut med ett byte av pump. Finns vetskap om emissionsfaktorn blir resultatet bättre 

vilket kan vara användbart vid avvägning om återbruk av pumpar. 

Syftet var att hitta en metod för att enkelt utifrån exempelvis årtal kunna veta om återbruk är 

lönsamt sett ur CO2 synpunkt. Eftersom det finns så många pumpar blir det svårt att ta fram en 

sådan metod. EEI värdet går inte direkt att koppla till energianvändning utifrån värdets uppbyggnad. 

En LCA är relativt följsam gällande pumpar. Är den nya kostnaden lägre, blir den nya 

energianvändningen lägre. Vilket leder till mindre klimatpåverkan ur en CO2 synvinkel. Det är alltså 

möjligt att använda sig av en LCA för produkter som är aktiva och samtidigt göra ett bra val från en 

CO2 synpunkt.  

Aggregat bör enligt intervjuer återbrukas om de är tillverkade efter 1995. Beräkningar visar dock att 

klimatpåverkan ökar om aggregatet skulle återbrukas jämfört med ett nytt. Det är möjligt att 

återbruka ett aggregat eftersom de delarna som ger slitage är enkla att byta ut samtidigt som de 

består av lite material relativt hela aggregatet. Detta återbruk kanske främst lämpar sig att göras på 

plats om dimensioneringen fortfarande överensstämmer. Men då kanske det inte klassas som 

återbruk när aggregatet inte blir demonterat. Således är CO2 besparingen större om transport av 

produkten uteblir. Shuntar liknar aggregat sett till återbruk, de kan byta ut delar för att möjliggöra att 

den stora massan av produkten bevaras. De är också främst lämpade för återbruk internt. Framför 

allt för att de är unika och det kan bli svårt att hitta en köpare. 

Passiva produkter lämpar sig att återbrukas om den tekniska livslängden inte är uppnådd samtidigt 

som CO2 besparingen är tillräckligt stor för att motiveras. Detta innebär att radiatorer och 

ventilationskanaler är lämpade att återbruka. Produkter som kopparrör har en låg besparing 

samtidigt som det kan vara svårt att kontrollera skicket på produkten. När produkten dessutom är 

enkel att återvinna bibehålls den i det cirkulära kretsloppet. Det blir därför svårt att motivera ett 

återbruk av kopparrör.   

6.8 Bör allt återbrukas? 
Utifrån en CO2 synpunkt är det inte alltid lämpligt att återbruka alla VVS-produkter även om den 

tekniska livslängden inte är uppnådd. Passiva produkter har sällan en effektivitet som är kopplad till 

teknisk utveckling. De finns oftast där och tillåter andra produkter att utföra sitt arbete. VVS-

produkter som utför ett mekaniskt arbete kan däremot tydligt visa på en utveckling som innebär en 

högre verkningsgrad. Produktens ålder, vikt och kategori avgör huruvida det är lämpligt att återbruka 

en produkt. Detta eftersom en nyare och effektivare produkt behöver mindre energi för att utföra 
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samma arbete vilket leder till minskade utsläpp i form av minskad elproduktion. Eftersom den 

svenska elmixen har låga CO2 utsläpp bidrar driften till en mindre andel av CO2 utsläppen ur en LCA 

synpunkt. Detta är viktigt för att göra återbruk till ett fördelaktigt alternativ ur en miljösynpunkt. De 

högre utsläppen på den nordiska eller europeiska elmixen minskar andelen av CO2 utsläppen som 

kommer från tillverkningen. Det är energin och CO2 utsläppen som bildas vid tillverkningen som 

besparas vid återbruk. Denna besparing måste vara högre än den ökade energianvändningen vi 

driften för att återbruket ska vara motiverat.  

Resultatet av pumparna visar att en effekt närmare maxeffekten kan göra att pumparna inte minskar 

CO2 utsläppen vid återbruk. En högre effekt innebär att driften kommer stå för en större andel av 

CO2 utsläppen jämfört med tillverkningen.  

Ur en CO2 synpunkt så kan det vara attraktivt att återbruka VVS-produkter, även för relativt gamla 

produkter. Hindret blir då att den tekniska livslängden redan kan vara passerad. Vilket ökar risken att 

produkten ska sluta fungera och på så sätt ökar risken med återbruk. Detta innebär att produkter 

som inte har uppnått sin tekniska livslängd har således goda möjligheter att bli återbrukade. 

Mindre produkter såsom små cirkulationspumpar brukar vara dyra att reparera. Återbruk av dessa 

produkter kan då bli problematiskt. Eftersom produkterna är små är dess vikt relativt låg, vilket 

resulterar i låga besparingar om produkten hade återbrukats. Mindre pumpar bör ses som en 

förbrukningsvara, återbruk kan endast motiveras om den tekniska livslängden inte är uppnådd. 

Större produkter som exempelvis aggregat har en stor CO2 skuld vid tillverkning. Eftersom ett 

aggregat kan värmeväxla stora mängder luft kan några få procentenheter bättre verkningsgrad 

innebära att klimatpåverkan på 10 års sikt är lägre. Där finns det också en möjlighet att uppgradera 

delar för att förlänga livslängden. Värmeväxlaren kräver inte en rengöring eftersom filter fångar upp 

alla partiklar. Vissa aktörer kan erbjuda garantier vid uppgraderingar/renoveringar av delar i ett 

aggregat. Detta är en ytterligare faktor som förstärker återbruket. Produktutvecklingen är en faktor 

som kan avgöra återbruks möjligheterna. Värmeväxlare har inte utvecklats allt för mycket sedan 

1995 utifrån intervjusvaren från personer med kompetens inom området. Byte av fläktar förlänger 

inte bara livslängden på aggregatet, det leder också till ett minskat klimatavtryck. Enligt 

beräkningarna är brytgränsen kanske framför allt vinklad mot det ekonomiska. Detta innebär att ett 

återbruk av ett aggregat kan resultera i högre CO2 utsläpp. Utifrån målet med återbruk kan det 

fortfarande vara ett alternativ. Men om klimatpåverkan ska minskas med alla medel är ett aggregat 

med högre verkningsgrad rätt val.   

Återbruk handlar om att skapa ett cirkulärt kretslopp som leder till minskat avfall och lägre 

miljöpåverkan. För att uppnå detta vill man starta där återbruket har störst betydelse. I förhållande 

till övriga material i en byggnad har VVS-produkterna en väldigt låg viktandel. Många produkter 

består av rena material vilket bidrar till en hög materialåtervinningshalt. Produkter har en teknisk 

utveckling som kan innebära att de inte är lämpade att återbrukas eftersom nyare produkter sparar 

energi. Den tekniska livslängden förhindrar att vissa produkter ska återbrukas, slitage sker vid 

produkter som roterar på lager.  

Sett ur en CO2 synpunkt på 20 år gamla pumpar kan det ta ytterligare 10 år innan en ny pump har 

tjänat in sina utsläpp från tillverkningen genom att vara en energieffektivare pump. Nackdelen är att 

den redan har passerat sin tekniska livslängd och en renovering eller reparation av pumpen kan vara 

dyr jämfört med inköpspriset för en ny. En större pump har en större procentuell CO2 besparing 

jämfört med en mindre pump. Klimatpåverkan har en stark korrelation mellan LCC analyser. Detta 

innebär att det är ett bra riktmedel att använda sig utav. För pumpar som har en annan elmix blir det 

fördelaktigare att köpa en ny eftersom elmixen har högre klimatpåverkan. 
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6.9 Cirkularitet 
Målet med återbruk består av två delar, minska avfall för att uppnå ett cirkulärt kretslopp och minska 

miljöpåverkan, ofta kopplat till CO2 utsläpp. Detta medför att produkter som materialåtervinns inte 

är lika viktiga att återbruka. Detta eftersom de redan är en del av det cirkulära kretsloppet. Genom 

att förlänga livslängden av produkterna så minimerar man produktionen och avfallet. Det är främst 

produkter med kortare livslängd som har störst betydelse att förlänga livslängden. Produkter med 

långa livslängder kan bytas ut eftersom större renoveringar krävs. Produkter som har långa 

livslängder kan i stället fokusera på förenklandet av demontering, minskning av giftiga ämnen och 

användandet av återvunnet material i tillverkningen för att minska klimat- och miljöpåverkan.  

6.10 Tidigare studier 
Tidigare studier har visat på ett antal hinder för återbruk. Okunskap, logistik och få aktörer är 

återkommande hinder från flera rapporter. Det kan ta tid för att överkomma dessa hinder, att bygga 

upp logistiken och öka antalet aktörer uppnår man inte på en dag. Detta innebär att återbruket 

kommer sakta få möjligheten att expandera. Avsaknaden av tidigare studier på återbruk med VVS-

produkter visar att detta återbruk inte ligger lika långt fram i utvecklingen. Figur 3 visar att 

installationer står för 9% av klimatpåverkan. Detta gör det naturligt till att VVS-produkter inte varit 

bland de första produkterna som återbrukats. Men att de kan stå för en betydande del av 

minskningen av CO2 utsläpp när allt börjar återbrukas. Figur 4 och Figur 5 visar vilka produkter som 

har störst klimatpåverkan i en flerbostadsfastighet. Produkter som ventilationsrör, 

luftbehandlingsaggregat, toaletter samt radiatorer stod för störst klimatpåverkan. Detta medför att 

dessa produkter också kan vara lämpliga att återbruka eftersom de kan bidra till en stor CO2 

besparing.  

6.11 Intervjuer 
Intervjuerna bjuder på flera olika synsätt inom återbruksområdet. Det är tydligt att arbetet går 

framåt och att återbruksmöjligheterna ökar i framtiden. Tillverkare börjar i större utsträckning att 

erbjuda tjänster som är kopplade till återbruk. Uppgraderingar och renoveringar av nuvarande 

system och produkter för att uppnå dagens prestanda, möjliggöra en bättre drift genom nyare 

system och förlänga produkternas livslängd. Kunder börjar intressera sig för återbruk och kan välja 

återbrukade material och produkter även om det inte är det som är bäst ur en ekonomisk synvinkel. 

När produkterna är mindre eller att de är unika blir det svårare att återbruka produkter. Verktyg för 

att undersöka eventuella skador på produkterna skulle vara en möjlighet för tillverkarna för att sätta 

en garanti på sin produkt. 

När en viss standard måste uppnås är det inte alltid lämpligt att återbruka produkterna. 

Förhoppningsvis kan produkterna återbrukas där en lägre standard krävs. Om den estetiska faktorn 

är viktig kan många VVS-installationer fortfarande återbrukas eftersom många installationer är 

skymda. Det är förståeligt att installationer inte är prioriterat för beställare eftersom det är även den 

delen som det finns minst förståelse för. En Återbruksguide [53] från Bengt Dahlgren har nyligen 

presenterat vilka installationer som har mest klimatpåverkan i olika typer av fastigheter. Det som inte 

framförs är hur liten del installationer har på en hel byggnads klimatpåverkan. Detta leder tillbaka till 

intervjuerna där installationsprodukter är den minst prioriterade delen att återbruka för tillfället. 

Vitvaror är den produkt som har mest likheter med mekaniska installationer. De mekaniska VVS-

installationerna bör också behandlas på samma sätt. Är produkten ny är den lämplig att återbrukas. 

Börjar den tekniska livslängden att uppnås är det lämpligare att byta ut produkten.  
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Demonteringen är viktig för att kunna återbruka produkter, det hade varit önskvärt att någon som 

intervjuades hade erfarenheter om demontering av VVS produkter. Det var endast demontering av 

handfat och toaletter som nämndes vid intervju 2.  

Garantier är en viktig punkt för beställare. När tillverkare gör ett arbete som exempelvis 

uppgradering av ett aggregat kan garantier erbjudas. Sedan är det svårare att ge garantier på andra 

återbrukade produkter som inte får ett lika omfattande återbruksarbete. Fördelen är kanske att 

dessa produkter ofta är enklare att byta ut eller är billigare, exempelvis ventilationsrör. Det finns 

möjlighet att testa material för att ge en garanti. Eftersom detta kräver en testning av produkterna 

blir detta alternativ dyrare. Det är åtminstone ett alternativ som finns vilket kan vara önskvärt för 

vissa kunder.   

6.12 Nödvändiga samhälles förändringar 
För att möjliggöra återbruk är det nödvändigt att samhället förändras för att göra det fördelaktigt att 

återbruka i stället för att köpa nytt. 

6.12.1 Beteende förändring 
Det krävs en beteendeförändring för att återbruk ska ta fart. Nya produkter kan inte ses som en 

självklarhet, återbrukade produkter måste övervägas för att minska resursanvändningen och avfallet. 

Det finns flera faktorer som kan öka återbruket. Referensprojekt där återbruk av VVS-produkter 

används. Det finns idag flertalet referensprojekt där återbruk genomförs som minskar barriärerna för 

att implementera återbruk. Referensprojekt med återbrukade VVS-produkter måste skapas för att 

visa att det är fullt möjligt att använda detta tillvägagångssätt. Värden utöver det ekonomiska måste 

få en större betydelse. Vid en av intervjuerna blev det tydligt att denna förändring har påbörjats. CO2 

utsläpp får ett värde vilket innebär att ekonomiskt dyrare alternativ kan väljas för att minska 

miljöpåverkan.  

6.12.2 Elproduktion 
CO2 utsläppen i elmixen är för tillfället den faktor som spelar störst roll för att återbruk ska vara 

fördelaktigt ur en CO2 synpunkt. Detta kräver att energisystemet blir mindre beroende av fossila 

energikällor som är kännetecknade med höga CO2 utsläpp. Svårigheten blir att olika länder har olika 

förutsättningar för att använda energikällor som vind och vattenkraft. Sedan krävs det att tillgång till 

en planerbar elproduktion finns. Kärnkraft är ett energislag som har låga CO2 utsläpp, men 

oroligheter över dess risker har bland annat minskat kärnkraftens produktion i länder som Tyskland. 

Huruvida Rysslands invasion mot Ukraina kommer ändra den energipolitiska riktlinjen kommer inte 

att spekuleras här. Men det kan resultera i en förändring.  

Eftersom elmixens utsläpp endast påverkar aktiva produkter, bortsett från landet som produkten 

tillverkas i, blir dess påverkan inte särskilt omfattande. Sedan är det eventuellt dumt att fokusera på 

CO2 besparingar vid återbruk när en byggnads totala energianvändning har höga utsläpp vid en 

Europeisk elmix. I Sverige där utsläppen från den producerade elen ligger på en låg nivå innebär 

återbruk en större procentuell besparing av CO2 utsläpp.    

6.12.3 Strukturell förändring 
Större företag har stor omsättning av varor och produkter i sina fastigheter. Detta skapar en stor 

möjlighet för ett internt återbruk. Mindre aktörer har mindre omsättning vilket försvårar ett internt 

återbruk. För att återbruket ska växa måste det finnas möjlighet att köpa och sälja återbrukade 

produkter. Det finns planer för att centrala återbrukscentrum ska startas i ett flertal regioner. Detta 

kan förenkla ett återbruk och samtidigt möjliggöra en ökad volym av återbrukade produkter och 

material.  
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6.13 Framtidens Återbruk 
Återbruket i framtiden kommer bli enklare jämfört med idag på grund av flera olika faktorer. 

Kompetensen kommer finnas där i alla led. Konsulter, arkitekter, entreprenörer, demonterare, 

beställare kommer alla testat på återbruk och vet vad som krävs och vilket arbetssätt som är bäst 

lämpat. Juridiska krav och upphandlingar kommer finnas standardiserat vilket förenklar nya aktörer 

att börja med återbruk.  

Tittar man längre in i framtiden kommer troligtvis installationerna vara gjorda med tanke på en 

enklare demontering för att förenkla återbruk. Tillverkare kommer tillverka produkter som är gjorda 

för att hålla under en längre tid. Förenkla reparationer av enskilda delar av produkter så att så 

mycket som möjligt kan återbrukas.  

6.14 Modularitet 
För att utvecklas mot det cirkulära samhället kommer produkter behöva öka sin modularitet. När en 

produkt börjar fungera dåligt är det sällan som hela produkten är oanvändbar. Genom att möjliggöra 

modullära produkter som enkelt kan byta ut enstaka partier blir det enklare att reparera produkter. 

Återbrukade produkter skulle då inte behöva kasseras när de närmar sig sin tekniska livslängd. Stora 

produkter kan redan idag byta ut delar för att modernisera eller tillåta exempelvis ett aggregat att stå 

kvar genom att byta ut fläktar och/eller styrning.  

Det är inte endast produkter där modularitet är fördelaktigt. Ett modulärt ventilationssystem skulle 

kunna ändra sina flöden vid en förändring av ett rums användningsområde. Då skulle renovering av 

ventilationen undvikas. I stället kan nya injusteringar göras.  

6.15 Det perfekta återbruket 
I en ideal värld skulle alla produkter återbrukas. Demonteringen och monteringen skulle fungera 

felfritt vilket gör att skador på produkterna undviks. Innan demontering läggs produkter som är 

lämpliga för återbruk in i en databas. Då kan produkterna köpas/bokas av ett annat projekt innan de 

har demonterats. Ett minskat tidsspann mellan demontering och montering minskar behovet av 

mellanlagring. Om lagringstiden minskas kommer behovet av stora lagerlokaler hållas nere, vilket 

minskar lagerkostnader.  

Upphandlingar och garantier kommer att vara standardiserade vilket förenklar nya aktörer att börja 

arbeta med återbruk.  

6.16 Framtida studier 
Framtida projekt som bygger på detta skulle kunna vara en undersökning av effektiviteten av äldre 

produkter. Det är brett accepterat att äldre produkter har en minskad effektivitet bland annat på 

grund av slitage. Om detta skulle undersökas är det möjligt att göra en tydligare avvägning om 

produkterna är lämpade för återbruk. 

Ett annat alternativ är att undersöka återbruksprojekt i praktiken och eventuellt följa upp hur 

resultatet står sig jämfört med ett traditionellt projekt. Detta skulle kunna inkludera svårigheter i 

projektering, klimatbesparing, minskat avfall, ekonomiska resultat i ett återbruksprojekt. Detta skulle 

kunna likna projekten som är gjorda i tidigare studier men med ett fokus på återbruk av VVS-

produkter. 
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7 Slutsats 
Återbruket blir allt viktigare och är en del för att minska klimatpåverkan från bygg och 

fastighetssektorn. Installationer kan återbrukas även om de inte är estetiskt tilltalande eftersom de 

oftast är skymda. Garantidelen kommer kräva samförstånd mellan olika parter vid återbruk fram till 

att det tillkommer nya standarder. Kommunikation är en punkt som är viktig, utifrån beställarens 

anledning till att jobba med återbruk så är garantidelen olika viktig. När återbruket sker internt så 

bibehålls samma risk.  

Det känns som att återbruk av installationer har störst potential att återbrukas internt, åtminstone i 

den närmsta framtiden. Radiatorer, toalettstolar, blandare och ventilationsrör är de produkterna 

som jag anser har störst möjlighet att lagras och säljas som återbrukade produkter. Men om möjligt 

kommer produkter återbrukas i samma byggnad i första hand. Beroende på hur filter har funnits i 

ventilationssystem så avgör det hur ventilationsrör hanteras vid återbruk. Eventuellt behöver de bara 

demonteras och installeras på nytt. Radiatorer kräver rengöring och eventuellt blästring och färg 

innan de är redo för återbruk.  

Kopparrör som används för transport av vatten är inte särskilt lämpligt att återbruka. 

Materialåtervinningen är hög, vilket innebär att det inte försvinner saker från det cirkulära 

kretsloppet. Samtidigt är CO2 besparingen låg jämfört med andra produkter. När miljöbesparingen är 

så pass låg samtidigt som materialet enkelt kan återvinnas är den lilla besparingen inte tillräckligt hög 

för att väga upp mot svårigheterna som det kan innebära för installatörer och projektörer för att 

möjliggöra återbruket.  

Om man ska besvara syftet ”ta fram metoder för att möjliggöra återbruk av VVS-produkter” 

kortfattat. Produkter med långa tekniska livslängder har hög återbrukspotential. Det som 

symboliserar dessa produkter är att de är passiva produkter. Detta innebär också att produkterna 

inte har en större utveckling kopplat till energieffektivisering för nyare produkter. Garantifrågan 

måste diskuteras med beställare eftersom det inte finns en standard. Genom att veta om olika 

lösningar på garantifrågan samt ha en kunskap om eventuella risker kan problemet kring garantier 

minskas. En konstant kommunikation med beställaren får likväl inte underskattas.  

Mellanlagring är för tillfället inte en viktig del vid återbruk av VVS-produkter eftersom de flesta 

produkterna ska användas på samma plats som de togs ifrån. Detta leder också till att en 

marknadsplats för återbrukade produkter inte är avgörande. Men det kan vara fördelaktigt för 

enskilda produktkategorier.  

Återbruket inom VVS-sektorn är kanske inte lika aktuellt som i övriga delar i fastigheter, även om det 

finns vissa produkter som bör återbrukas. Fokuset kanske i stället ska ligga på cirkularitet, använda 

material med lite gifter och material som kan återvinnas. Många produkter har slitage i lager som 

begränsar livslängden. När den tekniska utvecklingen börjar stanna av kommer det bli viktigare att 

det blir enklare att byta ut slitna delar vilket möjliggör en längre livslängd och mindre materialåtgång.  
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