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Sammanfattning 
Bygg- och fastighetssektorn står för hela 40 % av Sveriges totala energianvändning. En 

tredjedel av totala avfallet kommer bygg- och fastighetssektorn. Det finns dock vissa åtgärder 

som kan minska på avfall och påverkan på miljön. En av dessa åtgärder kan vara återvinning 

och återanvändning av tegelmaterial. Denna rapport analyserar livscykeln för tegel inom bygg 

och produktionssektorn. Rapporten tar också upp för och nackdelarna med tegel med hänsyn 

till miljö och utsläpp. I denna rapport används kvalitativ forskning i form av litteraturstudie.  

 

I Sverige tillverkas inte tegel i stora mängder. Istället importeras tegel från länder som 

Tyskland och Danmark. Återvinning och återanvändning av byggnadsmaterial som 

exempelvis tegel i Sverige är inte heller så stort, i jämförelse med exempelvis Danmark. Det 

finns dock vissa företag i Sverige som sysslar med återvinning av tegel. Ett av dem är 

Gästrike återvinnare i Gävleborg. I detta arbete redovisas resultat från Gästrike återvinnare 

angående hur mycket tegel och annat material som återvinns där. 

Återanvändningen av tegel sker i en hyfsat stor utsträckning globalt och det bidrar mer eller 

mindre till hållbar utveckling, eftersom det minskar på produktionen av nytt tegel och därmed 

minskar miljöpåverkan, samt att användandet av naturresurser minskar. Återvändningen av 

tegel är dock ett mer miljövänligt val än återvinningen. Detta eftersom återvinningsprocessen 

av tegel bidrar till utsläpp, men dock inte lika mycket som när tegel produceras. 

Faktasamlingen i detta arbete visar att tegelproduktionen kräver enorma mängder energi vid 

förbränningen i höga temperatur, och resulterar i sin tur i utsläpp av koldioxid. Transport av 

tegel leder också till utsläpp bland annat för att teglet är ett tungt material. Att återvinna tegel 

istället för att deponera är bättre för hållbar utveckling, för att den återvunna tegelfraktionen 

kan återvändas som fyllnadsmassa i material. Selektiv rivning ökar chansen för att tegel vid 

rivning kan återanvändas igen, det kräver dock mer tid.  

Resultat av examensarbetet visar att Gästrike återvinnare är ett offentligt företag som har 

ansvaret för avfallshanteringen i Gävleborg. Företaget sysslar med återvinning av avfall. 

Tegel, betong, porslin m.m. återvinns till fyllnadsmassor för byggnadsmaterial. År 2017 var 

tegel, betong, porslin och annat avfall som återvinns till fyllnadsmassor cirka 4619 ton. Avfall 

som återvinns till fyllnadsmassa som tegel och liknande orsakar varken en miljöbesparing 

eller miljöpåverkan. Gästrike återvinnare kräver en viss summa pengar för att emot avfallet, 

och ju mer sorterat avfallet är desto billigare.  

Nyckelord: Återanvändning av tegel, återvinning av tegel, återbruk av tegel, tegelavfall, 

byggavfall, lertegel, teglets livscykel.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
Our environment is affected very much by the construction sector. The construction and real 

estate sector accounts for 40% of Sweden's total energy use. One third of the total waste 

comes from the construction and real estate sector. However, there are some measures that 

can reduce waste and environmental impact. One of these measures may be the recycling and 

reuse of brick materials. This report analyzes the life cycle of brick in the building and 

production sector. The report also addresses the disadvantages of the bricks with regard to the 

environment and emissions. This report uses qualitative research in the form of literature 

study. 

 

In Sweden, bricks are not manufactured in large quantities. Instead, bricks are imported from 

countries such as Germany and Denmark. Recycling and reuse of building materials such as 

bricks in Sweden is also not so great, compared to Denmark, for example. However, there are 

some companies in Sweden that deal with recycling of bricks. One of them is a Gästrike 

återvinnare in Gävleborg.   

 

The reuse of bricks takes place in a fairly large extent globally, and they contribute more or 

less to sustainable development, as it reduces the production of new bricks and hence the 

emissions of toxic gases, as well as the use of natural resources. However, the reuse of bricks 

is a more environmentally friendly choice than recycling. This because the brick recycling 

process contributes to emissions, but not as much as when brick is produced. 

 

The facts collected of this work shows that brick production requires huge amounts of energy 

at high temperature combustion, and in return results in carbon dioxide emissions. 

Transportation of bricks also leads to emissions, partly because the brick is a heavy material. 

Recycling bricks instead of depositing them is better for sustainable development, so that the 

recycled brick fraction can be returned as a filler material. Selective demolition increases the 

chances of demolition brick can be reused, but it requires more time.  

The results of the thesis show that Gästrike återvinnare is a public company responsible for 

waste management in Gävleborg. The company is dealing with waste recycling. Tile, 

concrete, porcelain and more. Recycled to building materials filling materials. By 2017, brick, 

concrete, porcelain and other wastes were recycled to fillers approximately 4619 tons. The 

waste that is recycled to filler, such as bricks and similar materials, does not cause 

environmental or environmental impact. Gästrike återvinnare require a certain amount of 

money to receive the waste, and the more sorted the waste is the cheaper. 

 

Keywords: Recycling of bricks, recycling of bricks, reuse of bricks, brick waste, construction 

waste, clay bricks, life cycle of bricks. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

Medvetenheten och instinkten om att samhället måste omvandlas mer mot ett 

kretsloppssamhälle, och att riktningen på samhället bör vara mot en hållbar utveckling har 

vuxit rejält de senaste åren (Härle, Strufe, Thormark, & Torring, 1995). 

Det krävs ett hållbart agerande på vägen mot en hållbar utveckling. Enligt Brundtland 

rapportens formulering definierades begreppet hållbar utveckling: en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov (Palm, Sundqvist, Jensen, Tekie, Fråne, Söderman, 2015). 

Materialhanteringen måste vara mer ”cyklisk” för att uppnå en hållbar utveckling, det vill 

säga att materialhanteringen måste ha något slags hållbart kretslopp. Detta leder i sin tur till 

att deponering av avfall kommer att minska, samt att utsläppen som orsakas av 

produkttillverkningen minskar. Därför bör återvinning och återanvändning av 

produkter/material tillämpas mer i samhället (Härle et al., 1995).  

Byggsektorn står idag för cirka en tredjedel av allt avfall som uppkommer. Detta avfall kan 

tas tillvara istället för att deponeras, som sker i vissa fall. Avfallet kan därför återvinnas eller 

återanvändas för ett mer miljövänligt och hållbart byggande. Återanvändningen av material 

var i många fall en självklarhet före industrialiseringen. Det nya samhället har ändrat synen på 

återanvändningen med dess billiga, tillgängliga och säkra material (Palm et al., 2015). 

Produktionen av tegel resulterar i en betydande miljöbelastning. Detta eftersom det kräver 

stora mängder energi vid förbränningen av lera som sker vid höga temperaturer. Detta 

resulterar i sin tur till utsläpp av bl.a. koldioxid. En kvadratmeter tegelvägg med 

underliggande träramskonstruktion uppskattas vara ekvivalent med ett utsläpp av 100 kg 

koldioxid. Detta är resultatet från bland annat produktion, utvinning, och material transport av 

tegel. Jämfört med en vanlig träyttervägg är miljöbelastningen fem gånger större (Nordby, 

Borge, Hakonsen, & Hestnes, 2009).  

 

Enligt Nordby et al. (2009) betraktas tegelstenen därför som ett miljövänligt 

byggnadsmaterial endast under hela dess livscykel. Detta innebär att teglet måste återvinnas 

eller återanvändas för att tegelprofilen ska kunna anses vara miljövänlig. Tegel är alltså inte 

ett miljövänligt byggnadsmaterial om det exempelvis deponeras.  

 

Det är alltid bäst att minska på tegelproduktionen. Detta sker som nämnt tidigare genom bland 

annat återbruk av använt tegel. Det som skulle förbättra tegelproduktionen ur en 

miljösynvinkel, är ifall tegelproduktionen skulle ske på plats, där det rekonstrueras lokala 

ugnar nära bygganläggningen. Detta skulle minska på transporten av tegelstenar, och därmed 

på utsläppen (Nordby et al., 2009). 

1.1.1 Gästrike återvinnare 

Gästrike återvinnare är ett offentligt företag som sysslar med återvinning och deponi av allt 

ifrån matavfall till byggnadsmaterial. Företaget har 13 återvinningscentral runtom i 

Gävleborg, samt har ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Gävle. År 2015 vann 

Gästrike återvinnare Swedish Recycling Award som är det svenska priset för bästa 

återvinningsföretag i Sverige. Gästrike återvinnare har också under många år blivit nominerad 
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till det priset (Gästrike återvinnare, 2017a). I kapitel 4 som är resultat delen i rapporten 

redovisas information från Gästrike återvinnare om bland annat tegelåtervinningen i företaget. 

1.2 Syfte & mål 

Syfte 1: Det första syftet med detta arbete är att ta undersöka återvinning och återanvändning 

av tegel, ur miljö- och hållbarhets aspekter. Det kommer även att redovisas om 

tegelproduktionen som sker idag, teglets historia, metoderna för att tillverka tegel samt 

fördelarna med återanvändning och återvinning av tegel. Det kommer även att redovisas lite 

allmän information om återvinning och återanvändning av material i allmänhet samt rivning, 

avfall, lagar. Allt detta kommer att tas upp i bland annat rapportens förstudie för att ha en bra 

grund att utgå ifrån. 

Syfte 2: Det andra syftet med arbetet är att i rapportens resultat redovisa återvinningen 

respektive återanvändningen av tegel i Gävleborg. I resultatet visas också den årliga mängden 

tegelavfall, samt ifall avfallsbehandlingen av bland annat tegel orsakar en miljöbesparing eller 

en miljöbelastning vid Gästrike återvinnare. Energibehovet vid tegeltillverkning kommer 

också att presenteras i resultatet för jämförelse. 

 

1.4 Metod 

Metoden som användes i arbetet var litteraturstudie. All fakta som samlades behandlades 

källkritiskt och jämfördes med andra källor för att kontrollera dess trovärdighet.  

En annan metod som utfördes var att kontakta Gästrike återvinnare i Gävleborg, och be om 

information angående deras återvinning och återanvändning av tegel och liknande. 

1.4.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudie utfördes för att svara på syften med arbetet. Fakta samlades in med hjälp av 

bland annat vetenskapliga artiklar, kurslitteratur och hemsidor. Kurslitteratur lånades från 

stadsbiblioteket i Gävle och Gävle Högskolans bibliotek. Böckerna valdes efter att dess rubrik 

och introduktion lästes igenom noggrant. Sedan kunde det avgöras hur mycket boken kunde 

bidra till arbetet. De vetenskapliga artiklarna hämtades från Högskolan i Gävles söktjänst 

Discovery. Filtrering gjordes så att endast Peer Review artiklar skulle dyka upp i resultatet av 

sökningen. Peer Reviewed artiklar är artiklar som granskats av forskare innan publicering, 

och är därför mer trovärdiga. I tabell 1 nedan redovisas bland annat databas där artiklarna 

hämtades ifrån.  

Tabell 1. Tabellen visar metod och information som användes vid sökning. 

Sökord Databas Antal träffas 

Bricks Reuse Discovery at 

University of Gävle 

953 

Bricks waste Discovery at 

University of Gävle 

6345 

Bricks recycle Discovery at 

University of Gävle 

258 
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Resterande källor som hemsidor och liknande valdes utifrån dess relevans till arbetet, och 

söktes med hjälp av sökmotorn google.se. Söktermerna som användes var främst tegel, 

återvinning av tegel, återanvändning av tegel, tegel avfall, återanvändning av 

byggnadsmaterial, avfallstrappan, deponi av byggnadsmaterial, avfalls hantering, avfalls lagar 

osv. 

1.4.2 Kontakta Gästrike återvinnare 

Det andra syftet med arbetet var att presentera information gällande tegelåtervinning från en 

återvinningscentral i Gävleborg. Genom att söka på Google.se efter ett återvinningsföretag i 

Gävleborg dök företaget Gästrike återvinnare upp i sökningens resultat. Sedan genom kontakt 

med företaget via telefon kunde information samlas. Informationen som skickades via mail 

från Gästrike återvinnare, och var i form av en årsredovisning från 2017 och rapport om deras 

klimat påverkan som sker vid avfallsbehandlingen. Den relevanta informationen i 

årsredovisningen och rapporten från Gästrike återvinnare lades sedan i rapportens resultat. 

Information som togs emot från Gästrike återvinnare var också lätt att förstå. 
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2. Återvinning och återanvändning av byggnadsmaterial 

 

2.1 Allmänt om återvinning och återanvändning av material 

Byggavfall har genom tiderna alltid tagits till vara. Använt material som exempelvis tegel, trä 

och sten från äldre byggnader slängdes inte, utan användes igen på nytt. Detta eftersom de 

ansågs ha för stort värde för att kastas bort. Under de senaste århundradena har det skett en 

betydande ökning av mängden byggavfall. Detta byggavfall måste därför tas hand om på 

något sätt, genom bland annat återvinning eller återanvändning. Bristen på naturliga råvaror 

kan också vara en anledning till att återanvända material, vilket är fallet i tredje världens 

länder. Industri länder kan dock också utsättas för råvarubrist (Persson, 1993). 

Enligt Svenska Miljöinstitutet (2018) innebär återanvändning eller återbruk av material att 

produkter som inte anses vara avfall används igen för samma ändamål som de användes för 

tidigare. Återvändning av material är högt prioriterat när det gäller Avfallsdirektivet. Det 

innebär att vid sortering, samlas alla de lämpliga materialen in först och främst för 

återanvändning. Det går dock inte att återanvända alla material då det händer att vissa 

innehåller farliga ämnen och därför måste fasas ut enligt lag.  

De flesta material som återstår efter en renovering eller ombyggnad hamnar på soptippen. 

Byggbranschen slänger tusentals ton material varje år helt i onödan. Dessa material bör 

återanvändas ifall vi vill klara EU:s miljömål (Svensk Byggtjänst, 2016). 

Återanvändning av material är både en miljövinst samt ett sätt att återuppliva äldre tidsepoker. 

Det är dock viktigt att återanvändningen sker på ett säkert och ansvarsfullt sätt, med hänsyn 

till de gifter som kan ”gömma sig” bakom de använda materialen. Några exempel på material 

och byggnadsdelar som återanvänds är bland annat betong, dörrar med karm, gipsskivor (kan 

också återvinnas), kakel och klinker, lättbetong (kan också återvinnas), sanitetsporslin, 

radiatorer, vitvaror, glasull/mineralull (kan återanvändas i fabrik), tegelpannor m.m. 

(Ekobyggportalen, u.å.) 

När det gäller återvinning av material gäller det att i ett tidigt stadie vid rivningen separera 

och tillvarata material. Detta för att återvinningen ska uppnå ett lyckat resultat. Det har visat 

sig att de flesta byggnadsmaterial skulle kunna återvinnas enligt internationella erfarenheter. 

Det finns även en del byggnader som har byggts utav återvunnet byggnadsmaterial, även 

fastän de krossade återvunna massorna används oftast vid anläggningsarbeten. Ett exempel på 

en sådan byggnad är ”Det Genanvendte Hus” i Köpenhamn, som består av 6-våningar (Härle 

et al., 1995).   

I Sverige är dock återvinningen av material inte lika stor som exempelvis Danmark. Sverige 

skulle kunna hämta kunskap och erfarenhet från grannlandet Danmark om processen, och 

anpassa det till förhållandena i Sverige (Härle et al., 1995). Sverige är sedan 1994 medlem i 

EU och enligt Thormark (1995) måste därför uppfylla de riktlinjer som påverkar 

avfallshanteringen i landet. Det är dock så att den svenska kretsloppspropositionen, 

renhållningslagen och naturskyddslagen täcker direktivets avsikter och syften. 

 

2.2.1 Återanvändning av material i praktiken  

Det finns en del företag i Sverige som arbetar med återanvändning av material. Ett av dessa är 

Kretsloppsparken i Alelyckan i Göteborg. Enligt Avfall Sverige (2011) hjälper företaget till 
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med att minska utsläppen av växthusgaser. Detta genom att återanvända material från 360 ton 

avfall om året. Det finns en del sorteringsstationer i parken, som exempelvis återbruket för 

byggnadsmaterial och ett returhus med reparationsverkstad (Avfall Sverige, 2011).  

Enligt Palm et al. (2015) plockas de olika materialen selektivt dvs. bit för bit för att öka 

chansen att materialet återanvänds och är i gott skick. Selektiv rivning inkluderar allt material 

som inte ska förstöras. Se bild 1 som visar avfall från rivning. Stor del av rivningsavfallet 

förbränns eller deponeras idag. Det går att utöka möjligheterna till att återanvända och 

återvinna detta avfall genom att resurseffektivisera avfallshanteringen. 

 

 

Bild 1. Bilden visar avfall från rivning av en byggnad (Maxpixel, 2016a). 

 

2.3 Rivning av byggnader 

Enligt Boverket (2014) innebär begreppet rivning av en byggnad, borttagning av en byggnad 

eller en del av byggnad, inklusive byggnadens stomme. Det räknas alltså inte som rivning ifall 

endast en byggnads komponenter tas bort, utan stommen måste också tas bort för att det ska 

anses vara en rivning. Att exempelvis ta bort verandan i en byggnad kan också räknas som 

rivning. Bild 2 nedan som visar hur rivningen av en byggnad kan se ut. Att en byggnad flyttas 

från sin ursprungliga plats till en annan plats kan också räknas som rivning. 



6 

 

 

Bild 2. Bilden visar ett rivningsarbete av en byggnad (Maxpixel, 2016b). 

 

2.3.1 Ansökan om rivningslov 

Innan rivning utförs ska en rivningsansökan göras hos byggnadsnämnden. Anmälan ska göras 

3 veckor innan rivningen, och måste innehålla en rivningsplan som förklarar hantering av 

rivningsmaterial. I vissa fall behövs det inget rivningslov för att riva en byggnad eller en del 

av byggnad. Det gäller exempelvis för byggnader som befinner sig i ett område utanför 

områdesbestämmelser eller detaljplan, men också för byggnader i områden där kommunen ej 

kräver rivningslov. Trots det måste en anmälan till byggnadsnämnden oftast göras, då 

rivningen kan beröra andra lagstiftningar som tillexempel Kulturmiljölagen eller Miljöbalken. 

Som nämnt tidigare, att flytta på en byggnad räknas som rivning och kräver därför 

rivningslov, de krävs dessutom bygglov för platsen byggnaden flyttas till (Boverket, 2014). 

Ansökan om rivning kan avslås ifall byggnaden i fråga klassas som värdebärare och ska 

bevaras. Efter att rivningsansökan har godkänts av byggnadsnämnden, ska rivningsarbetet 

påbörjas inom 2 år och hålla på i max 5 år, annars upphör rivningslovet (Boverket, 2014). 

2.3.2 Lagar som berör byggsektorns miljöfrågor 

Byggsektorn styrs utav vissa lagar som påverkar miljöfrågorna. Några exempel på dessa lagar 

är Miljöskyddslagen, Plan & Bygglagen, Lagen om kemiska produkter, Renhållningslagen 

m.m. Dessa lagar ska ställa krav på att bland annat att hanteringen av avfallet sker på rätt sätt, 

bestämma vad som anses vara miljöfarligt avfall, återvunnet material som används till 

byggandet ska ha minst samma kvalitet som nytt material m.m. (Härle et al., 1995).   

Svenska kommuner har fått stora möjligheter till att expandera kretsloppsanpassningen. Detta 

med hjälp av politiska beslut som exempelvis att premiera källsorteringen. Kommunerna kan 

också ha möjligheten att själva styra rivningen av byggnader, vilket syftar till att förbättra 

omhändertagandet av restavfallet. Renhållningslagen stödjer denna möjlighet, men stöds dock 

inte i PBL (Härle et al., 1995). 
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2.3.1 Selektiv rivning 

En byggnad är byggd av många olika material. Ifall ett eller några av dessa material slutar 

fungera som det ska, behöver det inte vara så att hela byggnaden är förstörd och ska rivas ner. 

De använda materialen i byggnaden kan fortfarande användas, exempelvis i en annan 

byggnad eller till ett annat syfte. Detta leder i sin tur att fler och fler byggnader kommer att 

bevaras i framtiden. De flesta materialen är lämpliga för återanvändning, om de inte är 

extremt förbrukade eller farliga. Byggnadsmaterial bör därför betraktas mer eller mindre som 

återanvändbara. Detta kanske till och med leder till frågan om att återanvända hus och 

byggnader (Persson, 1993). 

Före återvinningsprocessen av ett byggnadsmaterial börjar, ska materialet separeras från andra 

material och sorteras. Detta för att undvika materialsammanblandningen i alla dess former. 

Det är viktigt att separeringen och sorteringen av ett material sker noggrant, eftersom de är 

förutsättningen för en lyckad återvinningsprocess. Selektiv rivning är ett sätt som underlättar 

separering och sorteringsprocessen. Det innebär att istället för att riva byggnaden och sedan 

sortera och separera byggnadsmaterial, sorteras och separeras materialen istället under 

rivning/nedmontering. Detta ökar chansen för att material återanvänds eftersom materialen 

kommer att vara hela och i hyfsat skick. Sammanblandningen mellan material minskar också 

med selektiv rivning. Målet med den selektiva rivningen är att så mycket material som möjligt 

återvinns eller återanvänds. Det går både att sortera och separera på plats eller på central 

mottagningsplats. Det är dock bättre att vara nära avfallskällan när sorteringen sker 

(Thormark, 1995).  

Innan den selektiva rivningen börjar görs en förbesiktning. Förbesiktningen innebär att det 

utförs en ordentlig inventering av byggnaden. Byggnadens material studeras för att ta reda på 

bland annat mängden material som ingår i byggnaden, samt material som behöver speciell 

hantering eller innehåller miljöfarliga ämnen. De som utför inventeringen ska vara 

certifierade miljöinventerar och ha goda kunskaper om bland annat byggnadens historia, hur 

byggnadens material påverkas av diverse emissioner, installationsprodukter, bland annat 

identifiering och hantering av olika sorters kemikalier, olika miljölagstiftningar, hantering av 

farligt material m.m. (Persson-Engberg et al., 1998). 

Innan demonteringen/rivningen påbörjar måste det också bestämmas vad materialen som 

plockas bort ska användas till. Exempelvis material som ska återanvändas eller kräver speciell 

behandling ska markeras. Detta kommer då att avgöra vilken demonterings teknik som ska 

användas. För att förhindra risken att byggnaden rasar måste byggnadens stabilitet studeras 

samt hur dess stabilitet kommer att förändras efter demonteringen, vilket är extremt viktigt. 

Tidsföljden är också viktig för de olika demonteringsmomenten för att hindra rasrisk 

(Thormark, 1995).  

Byggherren har som uppgift för att upphandla en rivningsentreprenör. Det krävs goda 

kunskaper om miljö och rivning från byggherrens sida för att den ska definiera sina mål med 

rivningen för entreprenören. Vid upphandlingen av rivningsentreprenad bör vissa saker anges. 

Det kan bland annat vara: hur hanteringen av farliga material ska gå till, hantering av 

rivningsavfall, kostnader av oförutseddbara händelser som kan inträffa under rivningen, 

ansvaret för materialen som är avsedda för återanvändning och skadas under rivningsarbetet, 

Transporten av farligt avfall och rivningsmaterial m.m. (Persson-Engberg, Sigfrid, Torring, 

1998). 
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Det finns två huvudetapper som den selektiva rivningen utgår ifrån vid genomförandet. I den 

första etappen sker en nedmontering av allt material i byggnaden förutom stommen, se bild 3 

nedan. Material som plockas bort ur byggnaden är bland annat fönster, dörrar, paneler, 

köksinredning, inre och yttre takbeklädnad, golv, trappor m.m. I den andra etappen plockas 

stommen bort, där bland annat murverk rivs ner och fundament tas bort. Det används speciella 

verktyg som hjälper till vid den selektiva rivningen. En av dessa verktyg är som en slags 

dammsugare som suger upp diverse avfall (Thormark, 1995). 

 

 

Bild 3. Bilden illustrerar den selektiva rivningen, där en gräv maskin sliter bort delar från 

taket istället för att riva hela byggnaden (Maxpixel, 2016c). 

 

Enligt Thormark (1995) finns det vissa faktorer som kan mer eller mindre förhindra den 

selektiva rivningen. En av dessa faktorer är att det inte finns tillräckligt med plats. Den 

selektiva rivningen kräver att det ska finns bra med plats för bland annat container samt 

transporten av container. Det är också bra att alla containrar är längre bort från allmänheten, 

då det kan hända att folk kan kasta skräp i dessa containrar, vilket kan störa 

återvinningsprocessen. En annan faktor som kan försvåra den selektiva rivningen är 

betongbjälklagen med olika installationer och liknande. Installationerna har gjutits i betongen, 

vilket betyder att betong måste krossas för att nå till installationerna. Detta kan dock leda till 

att installationerna kan skadas. Framtida bygganden bör därför ha den selektiva rivningen i 

åtanke. Att det kommer en dag då den byggnaden som byggs kommer att behöva 

nedmonteras. Därför skulle det vara en idé ifall konstruktion och material skulle anpassas på 
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ett sätt som skulle underlätta för den selektiva rivningen i framtiden. Den selektiva rivningen 

kostar också mer och kräver extra tid, jämfört med den vanliga rivningen då hela byggnader 

revs ner och materialen utan att sorteras fördes till soptippen. Den selektiva rivningen lönar 

sig dock med tanke på att materialen som rivs ner återanvänds igen, samt att avfallsavgiften 

minskar. Att avfallsavgiften minskar kan ge positiv verkan och inspiration till att den 

selektiva rivningen av byggnader utförs allt mer, istället för den traditionella metoden där hela 

byggnader rivs ner. Detta leder i sin tur till att allt mer material återanvänds som är ett 

miljövänligt alternativ. 

Det kan i vissa fall vara att byggnaden är förorenad och kan i samband med rivning sprida 

föroreningar som kan innebära risker för miljön eller människors hälsa. Detta medför att en 

efterbehandlingsåtgärd kommer att krävas dvs. en sanering (Bernevi, 2008).  

2.4 Miljöfarliga ämnen i byggnader 

Miljöstörande och miljöfarliga ämnen kan befinna sig överallt i en byggnads byggvaror. Det 

spelar ingen roll ifall byggnaden är nyare eller äldre, den kan fortfarande innehålla 

miljöfarliga ämnen. Det är viktigt att material som innehåller farliga ämnen identifieras och 

sedan separeras från övrigt material i ett tidigt skede vid rivning eller ombyggnad. Exempel 

på några miljöfarliga ämnen som kan befinna sig i byggnader, samt hälsoeffekterna av de 

redovisas i tabell 2 nedan. En av hälsoeffekterna som bland annat kvicksilver, bly och PCB 

kan orsaka är CNS-skador, där CNS står för centrala nervsystemet (Thormark, 1995).  

 

Tabell 2. Miljöfarliga ämnen i byggnader (Thormark, 1995). 

Miljöfarliga ämnen Kan finnas bl.a. i Hälsoeffekter 

Asbest Värmeisolering Lungcancer 

Kvicksilver Lysrör CNS-skador 

Bly Plast CNS-skador 

PCB Mjukfogar CNS-skador 

Kadmium NiCd-batterier Skelettdeformationer 

PVC Plast Hormonstörande 

 

 

2.5 Avfall och avfallshantering  

Enligt Miljöbalken kapitel 15 lyder definitionen på avfall som följande: ämnen, substans eller 

föremål som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig till det. I naturen förmultnar 

avfallet från bland annat djur och växter, och med hjälp av sol energin förvandlas till nya 

resurser. Det är dock lite mer komplicerat när det gäller avfall i dagens industrisamhälle, då 

avfallet samlas i enorma soptippar och därmed orsakar stora problem för bland annat miljön. 

Detta förklara också varför det idag finns omfattande och strikta lagstiftningar gällande avfall 

och avfallshanteringen. Miljöbalken kapitel 15 reglerar avfallshanteringen i Sverige. Det 

fungerar på så sätt att varje kommun ansvarar för sin avfallshantering. Kommunerna har 
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också ett ansvar att minska mängden avfall och jobba mot de nationella målen, genom att 

bland annat öka återvinningen av avfall (Nationalencyklopedin, 2018). 

När det gäller avfallshanteringen är det viktigt med tidig planering. Bristandet på kunskap om 

bland annat farliga ämnen kan försvåra avfallshanteringen. Det gäller att som beställare följa 

upp rivningen av sin byggnad för att undvika misstag med avfallshanteringen sen. Det är 

också viktigt att kraven redovisas tydligt vid entreprenad upphandlingen. Det krävs tydliga 

beskrivningar och rutiner där var och en i arbetsplatsen vet vad den ansvarar för, och vad som 

förväntas av den. Avfallskärl och containrar måste placeras rätt och vara lämpliga för avsedd 

rivning. Se bild 4 nedan som visar en container fylld med byggnadsmaterial i närheten av ett 

rivningsarbete. Transport av avfall är också en viktig del i processen. Det krävs därför 

upphandling med en avfallsentreprenör, som även kan hjälpa till att lösa problem som kan 

uppstå gällande avfallshanteringen. 

 

 

Bild 4. Bild på en öppen container fylld med bygg avfall från rivning (Wikimedia, 2006). 

 

2.5.1 Avfalls trappan 

Avfallstrappan eller avfallshierarkin som den också heter är som ett slags styrmedel som 

bestämmer hur avfall ska hanteras se figur 1. Det är EU som beslutat om avfallstrappan, och i 

Sverige utgår vi från avfallstrappan vid hantering av avfall.  
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Figur 1. Figuren illustrerar avfallstrappan/avfallshierarkin. Följande ordning ska följas med 

det mest prioriterade högst upp i trappan (Salih, 2018). 

Det som ligger högst upp på trappan och är mest prioriterat är att minska på avfallsmängden. 

Det bästa är alltså att så liten mängd avfall som möjligt skapas. Det bidrar i sin del till mindre 

miljöpåverkan och reducering i användningen av jordens resurser. Det som är extra viktigt är 

att mängden farligt avfall minskas. Nästa steg neråt i trappan innebär att det avfall som 

skapats ska återanvändas. Exempel på detta är att återvända vitvaror m.m. från en byggnad 

som ska rivas. Ifall ett material inte går att återanvända på grund av exempelvis att materialet 

är för slitet eller liknande, ska materialet återvinnas, vilket är nästa steg neråt i avfallstrappan. 

Det är dock alltid bättre att återanvända material, då återvinning kräver energi och orsakar 

utsläpp. Exempel på återvinning är när bland annat en gammal sliten trä dörr som inte kan 

återanvändas flisas ner och används till papperstillverkningen. Sedan ifall materialet inte går 

att återvinnas, till exempel på grund av att materialet anses var farligt, så kan det antingen 

energi utvinnas som är det näst sista steget, eller deponera som är det sista steget i 

avfallstrappan (Sopor, 2016). 

 

2.5.2 Farligt avfall 

I samband med inventeringen av en byggnad ska byggnadsmaterial som innehåller farliga 

ämnen märkas tydligt. Det ska framgå vilket skadligt ämne materialet innehåller samt 

skyddsåtgärder som ska vidtas. Se tabell 3 som visar färgkoder som används vid sortering av 

material. Farligt avfall är det avfall som helt enkelt kan orsaka större risker för människors 

hälsa eller miljön. Detta avfall måste därför skiljas åt från övrigt avfall och hanteras på ett 

säkert och speciellt sätt. Farligt avfall av olika slag måste även vara avskilda från varandra. 
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Det kan bli höga behandlingsavgifter för avfallslämnaren ifall en container upptäcks innehålla 

farligt material blandat med annat material. Det gäller att vara noggrann vid hantering av 

farligt avfall för att undvika katastrofer som kan inträffa vid spridning av farliga ämnen. 

Dokumentationer som innehåller information om det farliga avfallet m.m. ska sparas i minst 5 

år. Transporten av farligt avfall ska också ske på ett säkert sätt (Svensson, 2007). Det finns 

några lösningar för att behandla och göra sig av med farligt avfall. En av dessa lösningar är 

högtemperaturbränning. Behandlingen utförs på bland annat impregnerat trä. När impregnerat 

trä förbränns bildas energi som kan användas till exempelvis fjärrvärme. Samtidigt under 

förbränningen bildas aska som anses var farligt avfall och läggs på deponi (Återvinning 

Stockholm, u.å.).  

 

Tabell 3. Tabellen visar färgkoderna för de vanligaste byggavfalls typer som används idag 

(Svensson, 2007). 

Typ av avfall Färgkod Exempel på 

material 

Farligt avfall  Impregnerat trä 

El-avfall     Sladdar, 

batterier 

Trä  Takstol, 

lockpanel 

Plast för 

återvinning 

 Plaströr, 

plastgolv, 

cellplast 

Brännbart  Papper, trä, 

plast 

Skrot och metall     Koppar, bly, 

stål 

Fyllnadsmassor 

(mineraliska 

massor) 

 Tegel, betong, 

sten 

Fyllnadsmassor 

(schaktsmassor) 

     

Deponi  Riven glasull, 

stenull 

Gips   

Planglas   

Blandat avfall 

för eftersortering 
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2.5.3 Deponering av avfall 

Om avfallet inte kan återanvändas, återvinnas, energi utvinnas eller tas hand om på något sätt, 

förs avfallet till deponi dvs. soptippen. Deponering av ett material innebär det sista 

omhändertagandet av materialet, se bild 5 nedan som visar en deponeringsanläggning. Det 

finns en del avfall som inte får deponeras dock. De kan vara bland annat organiskt avfall och 

brännbart avfall som är utsorterat. Organiskt avfall kan orsaka stora utsläpp av metangas 

vilket påverkar klimatet negativt. I Sverige finns det hundratals deponier för avfall. Dessa 

avfallsdeponier innehåller avfall från bland annat industrier, gruvor och hushåll m.m. I 

deponierna finns det enorma mängder av gifter och föroreningar. Dessa gifter och 

föroreningar kan spridas till omgivningen med tiden. Placeringen av deponier avgör också hur 

stor hälso- och miljöpåverkan den kommer att orsaka. Avfallets egenskaper i deponin kan ha 

en stor roll för hälsan och miljön.  

 

 

Bild 5. Foto på en deponering anläggning för avfall (Wikimedia, 2012) 

 

2.6 Återanvändning och återvinning av trä material  

Trä och mineraliska massor är majoriteten av materialfraktionerna från byggnaders avfall. 

Bristande kunskap leder till att största delen av trä materialet från avfall deponeras eller 

används till förbränning, vilket inte är särskilt miljövänligt. Det är också brist på 

kvalitetskriterier som skulle kunna bedöma ifall trä från rivningsavfallet är lämpligt för 

återanvändning eller inte. Ifall kvalitetskriterierna fanns skulle bedömning kunna ske på plats 
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där rivningen pågar. Detta kan också anses vara en ekonomisk vinst. Trä är dessutom enkelt 

att återbruka jämfört med andra material från rivningsavfallet (Hansson & Nylander, 1998) 

 

Enligt Träguiden (2003) är återanvändning av trämaterial inte så avgörande eller nödvändigt 

för ett hållbart samhälle i jämförelse med andra material som skapas från råvaror som inte är 

förnybara. Trots det är återanvändningen av bl.a. dörrar, fönster, bjälklag och andra 

träprodukter, som anses vara högkvalitativa, väldigt vanligt. Detta sker oftast av ekonomiska 

skäl. Träprodukter kan också återvinnas genom att sönderdelas och sedan användas som 

råvaror vid tillverkning av papper och spånskivor. 
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3. Tegel 
 

3.1 Historia 

Tegelstenen är ett starkt material som inte slits så enkelt. Tegelstenen har under urminnes 

tider varit ett vanligt byggnadsmaterial till diverse byggnadstyper. Tegel har i flera tusen år 

utnyttjats som byggnadsmaterial i bland annat väggar, pelare och murar. Tegel är ett 

byggnadstekniskt material som har en bärande funktion.  Byggandet av murverk har under 

tusentals år varit en konst. Teglet som vi använder idag har sitt ursprung från de tidiga 

civilisationsperioderna under Romarriket, Babylon och Persien m.m. Bild 6 nedan visar en 

4000 år gammal tempel byggd av tegel från Babylons rike. Utvecklingen av 

tegelbyggnadstekniken började i romarriket. Grekerna hade också kunskapen att bygga 

vertikala och horisontella bär verk av tegel, och även valv och bågar m.m. En känd romersk 

arkitektur som formade tegel byggnader var Vitruvius. Anledning till att tegelmurverk har 

spridit sig i den stora utsträckningen som vi ser idag, är bland annat för att tekniken är säker 

och välprövad genom tiderna (Svensk Byggtjänst, 1990). 

 

 

Bild 6. Bilden visar en över 4000 år gammal tegelbyggnad från Babylons civilisation i 

Mesopotamien, nuvarande Irak (Gordon, 2007). 

I Sverige sträcker sig användningen av tegel vid bland annat husbyggnader till 1200-talet. År 

1191 byggdes den första tegelbyggnaden i Sverige. De var en kyrka, och den befinner sig i 

Gumlösa, Skåne. Bland de första tegelbyggnader i Sverige finns dessa i handelsstäderna som 

Strängnäs, Sigtuna och Västerås. Under 1700-talet effektiviserades tegelstens produktion i 

Sverige. Detta gjorde att tegelstenen spred sig snabbare och blev allt vanligare. Efter 

effektiviseringen i 1700-talet blev teglet i Sverige det viktigaste byggnadsmaterialet. Detta 

varade enda fram till början av 1900-talet. Sverige hade ungefär 500 tegelbruk i början av 

1900-talet. Se bild 7 på en tegelvägg från 1900-talet. Tegelbruken minskade kraftigt under 

senare delen av 1900-talet på grund av ökad användning av bland annat trämaterial, vid 

exempelvis miljonprogrammets rekord år. Detta medförde att i snabb takt lades tegelbruken 
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ner, och antal tegelbruk är väldigt få idag. Sverige har idag endast ett större tegelbruk som 

producerar tegel i stor omfattning och de är Haga tegelbruk som ligger i Uppland. Därför 

importeras tegel idag från länder som Tyskland och Danmark (Svensk Byggtjänst, 1990).  

 

 

Bild 7. Bild på tegelvägg från de senaste århundradena (Aheram, 2012). 

 

Förr i tiden användes tegel som bärande element. Nu för tiden används tegelstenen dock som 

fasadsmaterial i Sverige. Färgen på tegelstenarna beror på bränningstemperaturen och 

sammansättningen av leran (Thormark, 1995). 

 

3.2 Tillverkning av tegel 

Som nämnt tidigare är tegelstenen ett väldigt gammalt byggnadsmaterial och har använts i 

tusentals år av människan. Tegel består av lera, vatten och andra tillsättningsmedel. Vid 

tillverkningen av tegel formas leran först tack vara dess flexibilitet, sedan bränns den. Se figur 

2 nedan som illustrerar tegeltillverknings delprocesser (Thormark, 1995).  
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Figur 2. Figuren illustrerar delprocesserna vid tegeltillverkningen, från utvinning av lera till 

färdigt tegel (Thormark, 1995). 

 

3.2.1 Leran och dess utvinning 

I tusentals år har leran använts ibland annat byggnader. Detta tack vare att leran är lätt 

åtkomlig och finns nästan överallt i världen. Detta minskar också på långa transporter av leran 

då den finns på nära håll. Leran kan utvinnas direkt ur byggplatsen helt gratis, tack vare dess 

naturliga förekomst i stort sätt överallt i omgivningen. Vid byggnad av källarhus brukar 

jordmaterialet som grävs upp användas till bygget. Leran har en kornstorlek som är cirka 

0,002 mm eller mindre, och innehåller sand. Mängden sand kan variera i lera. Leran är också 

ett mineral. Dess förmåga att enkelt formas och anpassas vid fuktigt tillstånd, samt dess 

förmåga att torkas och bli relativt beständig, har gjort leran till ett optimalt material vid bland 

annat tegeltillverkning. Torkning sker vanligtvis genom förbränning, då leran blir mycket 

hållfast. Leran är inte heller ett farligt material för naturen då den förekommer naturligt där 

(Nilson, Huddunge, Jugansbo, Tärnsjö, & Västerfärnebo, 2006).  

När leran utvinns ur jorden måste vissa saker kontrolleras. Det är att leran till att börja med 

inte får innehålla någon mull eller sten, utan ska vara helt fri från dessa. Leran får inte heller 

vara för fet, eftersom fet lera är mycket finkornigt och vid förbränning kan det ändra form 

eller krympa. Glaciärlera brukar oftast betraktas som mycket finkornigt lera. Se bild 8 som 

visar fet lera. Motsatsen till det är mager lera som är en grovkornig lera och därmed svår att 

hantera och forma. Olika beteckningar kan ges till leran beroende på hur mycket ler den 

innehåller. Finkornig lera innehåller mer än 60 % ler och magerlera eller grovlera innehåller 

cirka 15-25 % ler. Det går lätt att undersöka ifall leran är finkornig eller grov. Detta genom att 

lägga en liten mängd lera mellan tummen och pekfingret och gnugga lite på den. Sedan dras 
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fingrarna isär från varandra och klisterverkan som leran orsakade observeras. Ju högre 

klisterverkan är, desto finkornigare är leran (Nilson et al., 2006). 

 

 

Bild 8. Bilder visar finkornigt lera (fet lera) som inte bör användas vid tegeltillverkningen 

(Pixabay, 2007). 

 

Till lerbygge skulle de flesta sorters jordar passa. Matjordar skulle dock inte passa till 

lerbygge på grund av de nedbrytande mikroorganismer matjorden innehåller. De organiska 

tillsatsmaterialen försvagas av mikroorganismerna i matjordar. Leran som ligger under 

matjordslagret är dock lämplig att använda till lerbygge, samt att det inte är så farligt ifall en 

liten del matjord finns i leran. Det går också att testa jordens klistrighet med tummen och 

pekfinger metoden som det nämndes tidigare om (Nilson et al., 2006). 

Det krävs vissa redskap vid utvinningen av lera. Det kan bland annat vara spadar, 

grävmaskiner, skyfflar m.m. Leran som grävs upp med spadar eller maskiner bör skäras eller 

delas i smala skivor. Detta för att undvika att leran samlas i stora klumpar och sedan kommer 

att kräva tid att lösas upp. Handgrävning med spadar är egentligen de bästa metoden. Trots att 

det kan uppfattas som tidskrävande, är det dock tvärtom. Detta eftersom när grävning av lera 

sker med spadar kan exempelvis stenar och annat oönskat upptäckas direkt och tas bort. Förr 
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kunde den uppbegravda leran ligga utomhus över vintern, vilket medförde att 

efterbehandlingen blev enklare (Nilson et al., 2006). 

3.2.2 Leran i tegelbruket     

Från lerutvinningsplatsen transporteras lera vidare till behandling och kontroll vid tegelbruk.  

Leran behöver lösas upp, och därför kommer redskap som exempelvis stora hinkar och badkar 

att behövas vid lösningsarbetet. Leran i hinkarna behöver röras om för att lösas, och detta sker 

med hjälp av stora tvångsblandare. Det är samma blandare som används för bland annat 

betong. Tvångsblandaren är som en slags förältare med knivar, där bland annat stenar och 

liknande rensas bort från leran. Under tiden som förältaren är igång tillsätts bland annat vatten 

och andra tillsättningsmedel som torrmjöl (som är torkad lera) och sand m.m. Hela 

operationen fortsätter och justeras där tillsättningsmedel läggs vid behov tills leran når en 

önskad konsistens. Tegel innehåller cirka 20-30 % lera (Nilson et al., 2006). 

Råteglet dvs. det tegel som ej har torkats eller bränts än behöver formas till en önskad form. 

Formen kan variera beroende på vilken sort tegel det ska tillverkas. Det finns olika sorters 

tegel som bland annat fasadtegel, taktegel, murtegel, rörtegel, marktegel m.m. Se bild 9 nedan 

som visar exempel på två tegelsorter. 

 

 

Bild 9. Bilden visar exempel på två tegelsorter. Tegelpannorna på bilden är inte nya, däremot 

är fasadteglet nytt. (Wikimedia, 2005). 

 

Enligt Nilson et al (2006) sker formningen av det blötmjuka teglet antingen med maskin eller 

för hand. Vid formning är det viktigt att teglet pressas på så sätt att det blir homogent, tät och 

kompakt. Där efter skärs de oönskade kanterna bort av leran med noggrannhet. Tegelrester 

som återstår vid tillverkning kastas inte, utan återanvänds igen. När det mjukblöta teglet har 

fått den önskade formen läggs det på hyllor eller liknande för torkning. Se bild 10 på blötmjuk 

tegel. Torkning sker i cirka två till tre veckor med syftet att teglet ska bli helt och hållet 
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vattenfritt. Efter en fullständig torkning försvinner cirka ett kilo vätska ur teglet, och teglet är 

redo för bränning.  

 

 

Bild 10. Bilden visar blötmjukt tegel som lämnas för torkning (Wikimedia, 2017). 

 

Vid tillverkningen av tegel krävs det att torkade teglet bränns. Det är väldigt viktigt att teglet 

har torkat helt innan förbränningen sker. Detta eftersom det annars kan leda till deformationer 

och sprickor i teglet. Det krävs en temperatur mellan 1000° C till 1800° C vid förbränningen 

av leran. Beroende på vilken sorts tegel som ska tillverkas justeras temperaturen. 

Förbränningen leder till att teglet torkar/hårdnar och blir bland annat frostbeständig samt att 

dess hållbarhet ökar. Färgen på teglet beror också på lerans sort och temperaturen vid 

förbränningen, till exempel blir lera med hög järnhalt gulröd.  

Förr i tiden under de första civilisationerna, torkades leran med hjälp av solen. Det var inte 

förrän 4000 år f.Kr. under Mesopotamiens storhetstid, som metoden att bränna lera började 

användas istället för soltorkning.  

När det gäller förbränningen av tegel, är tegelsten (mursten) det enklaste tegel typen att 

bränna. I jämförelse med taktegel som är en komplicerad tegeltyp att bränna, då det kräver att 
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temperaturen justeras flera gånger under bränningens gång. Taktegel kräver också att ingen 

direkt eld berör vid det, då det kan ändra i dess färgbalans. Detta beror på att taktegel är 

smalare än exempelvis fasadtegel. Då teglet bränns i ungen förs uppvärmningen långsamt till 

teglet tills den börja röka, sedan höjs temperaturen till 300 grader sakta. All fukt som befinner 

sig i teglet försvinner i samband med temperaturhöjningen. När teglet var färdigt i ugnen 

sänks temperaturen sakta ner och teglet lämnas för svalning (Nilson et al., 2006). 

 

3.3 Murbruk 

För att sammanfoga exempelvis tegelstenarna med varandra i en tegelfasad kräv murbruk. 

Murbruk består av 70 procent sand, 30 procent cement och vatten. Murbruk fungerar som ett 

slags bindemedel mellan tegelstenarna. Se bild 11 som visar lite närmare hur murbruk ser ut i 

verkligheten innan den har stelnat. 

 

Bild 11. Bilden illustrerar blötmjukt murbruk placerad mellan tegelstenar med hjälp av en 

lagningsslev (Torange, u.å.) 

 

3.4 Allmänt om återvinning av tegel  

Tegelstenen är ett av de äldsta och mest tillverkade byggnadsmaterialen. Det tillverkas 

enorma mängder tegelstenar varje år globalt. Detta leder i sin tur till en massiv utsläpp av CO2 

och SO2 gaser, av bland annat förbränningen av leran som sker och transporter m.m. Det är 

därför ett måste att minska på detta för en hållbar byggnadsutveckling. En lösning är bland 

annat att återvinna tegelavfall (Munoz, Morales, Letelier, & Mendívil, 2016). Med 

utvecklingen samt tillväxten inom stadsbyggandet, kommer det att uppstå en stor mängd av 

avfall från rivningen av gamla byggnader. Det har producerats mer än 20 miljarder kubik 

meter av tegelstensprodukter under de senaste fem årtiondena i Kina. Det mesta av de 20 

miljarder tegelstensprodukter kommer att omvandlas till fast avfall (Cheng, 2016).  
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Enligt Cheng och Tian (2014, refererad i Cheng, 2016) är tegelstensavfall ett bra sätt att 

minska miljöbelastningen, samt har dess återvinning en stor betydelse för den ekonomiska 

hållbarheten. 

3.5 Återvinning och återanvändning av tegel ur ett hållbarhetsperspektiv  

Skillnaden mellan återvinning och återanvändning är att när ett exempelvis material 

återanvänds så används den igen till det ändamål materialet skapades för från början. 

Återvinning innebär att ett material efter en viss behandling används till ett annat syfte. Tegel 

skulle passa bra som en återanvändnings material. Teglets unika arkitektoniska flexibilitet 

ökar materialets möjligheter till en andra livslängd. Med dagens industrialiserade byggsektor 

siktar men först och främst på återvinning av tegel, vilket är den ”hållbara lösningen” som 

används idag. Det är dock inte ett bra miljöalternativ, eftersom det fortfarande kommer att ske 

utsläpp vid återvinningsprocessen. Tegelstenen kommer också att omvandlas till ett material 

med mindre värde än vad den var från början. Ett exempel på vad tegel kan återvinnas till är 

fyllnadsmassa till byggnadsmaterial. Det behövs därför en ändring inom byggindustrin där 

återanvändningen prioriteras högst. Återanvändning är också ett uppmuntrande val i 

arvskontext (Nordby et al., 2009). 

3.6 Detektera mängden gips i återvunnet tegel.  

Ett problem som kan uppstå vid återvinning av tegel- och gipsavfall är att ibland sitter tegel 

och gipsmaterial fast med varandra. Dessa material måste skiljas åt för att deras 

återvinningsprocess ska lyckas. När det gäller täckande element som takplattor m.m. finns det 

inga svårigheter med återvinning. Detta gäller endast för tegel som är bundna med 

gipsmaterial, så som tegelmaterial som används som tätningsmedel, som blir svåra att 

återvinna (Chili, Brenuaux, Chateau, Lucatelli, Peyratout, & Smith, 2017).  

 

Ett sätt för att detektera hur mycket mängd gips som fortfarande sitter fast vid tegelstenen är 

genom att mäta den elektriska ledningsförmågan för tegelstenen i kontakt med vatten. Ju 

högre den elektriska lednings förmåga är desto mer gipsinnehåll är närvarande i blandningen. 

Det behövs dock göras en mätning för den elektiska lednings-förmågan för rent tegel (Chili et 

al., 2017). 

3.7 Blandning av återvunnet tegelstenspulver med andra material  

Byggnadsmaterial som exempelvis använt tegel har i allt högre grad funnit sin plats som 

tillsats i material som cement och betong. Dessa tillsatser hjälper till att förbättra vissa 

egenskaper hos materialen, som exempelvis hållbarheten hos betongmaterial. Återvunnet 

tegelpulver är en av dessa tillsatser. Det finns dock väldigt begränsade studier inom detta 

område, trots att det är en enorm energibesparing och har betydande miljöfördelar. Dessa 

tillsatser kan ersätta viss mängd cement i betong, vilket leder till minskad användning av 

cement. Detta leder i sin tur till minskning av tillverkningskostnaderna, eftersom cementet 

utgör mer än 45 % av kostnaden för tillverkningen av betong (Zeghad, Mitterpach, Safi, 

Amrane, & Saidi, 2015). 

  

Enligt Cheng (2016) är återvunnit tegelstenspulver en betydande del i väggmaterial. 

Tegelstenspulver används som råmaterial eller tillsats i återvinningsbar cement. Det spelar en 

stor roll för cementmaterialets deformation, fysiska mekanik och även cementets hållbarhet. 

Styrkan på cementmurbruk undersöktes genom att tillägga en viss mängd återvunnet 

tegelstens pulver. Styrkan hos cementmurbruket ökade med tegelpulver, jämfört med rent 
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cementmurbruk. Det utfördes en liknande studie även på betong och resultatet av denna 

visade också en viss ökning på den självkompaterande betongens styrka, även då den 

återvunna tegelstens pulver utgjorde 62,5 % av den totala blandningen. Det beror sannolikt på 

att tegelstenens pulver orsakade någon form av reaktion med ämnen i cementet, som i sin tur 

gjorde att porerna i cementet fylldes upp. Dock gäller det att betongen är ren och inte 

återvunnen. Detta visade en studie på spillbetong och tegelpulver från byggavfall som 

blandades med valda mängder. Resultatet från den studien var att styrkan på betongen blev 

oförändrad. Detta beror på det återvunna mikropulvrets orenhet. Enligt Demir och Orhan 

(2003) bestäms egenskaperna hos teglets lera med hjälp av dess mineralsammansättning och 

bearbetbarhet med mera. 

3.7.1 Ultra hög preserande betong med tillsättning av pulver från återvunnet tegel  

Ultrahögpreserande betong (UHPB) är 10 gånger starkare än vanligt betong. Det kan tåla 

stora omvandlingar och motstå böjningar. En studie gjordes för att undersöka avfallspulver av 

tegel som tilläggscement för att producera UHPB. Resultatet från denna studie visar 

förbättring av kompressionsstyrkan hos betong som hade tegelstenspulver som tillsatsmedel 

(Zeghad et al., 2015). 
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4. Resultat och analys 

 

4.1 Energibehov och koldioxidutsläpp vid tegelproduktion 

Vid förbränningen av leran krävs det en temperatur mellan 1000° C till 1800° C. 

Tegeltillverkningen kräver därför mycket energi och orsakar utsläpp av koldioxid. Se tabell 4 

nedan på några vanliga produkter och byggnadsmaterials primära energibehov. Tegel är också 

ett tungt byggnadsmaterial och transporten av tegel till affärer och liknande leder i sin tur 

också till stora utsläpp (Thormark, 1995).   

 

Tabell 4. Konventionell produktion av byggnadsmaterial, och dess energibehov (Thormark, 

1995). 

Byggmaterial kWh/ton 

Trä 150-345 

Sten 200 

Betong 540 

Taktegel 1400 

Fasad tegel 1175 

Järn 10000 

 

Enligt EU ETS verification reports (2016, refererad i The Building Center, 2016) orsakade 

tegelproduktionen år 2016 inom EU utsläpp av cirka 23,2 kg CO2/m
2, där m2 motsvarar 60 

tegelstenar och varje tegelsten väger ungefär 2,5 kg. 

4.2 Återvinning av material i Gästrike återvinnare  

Vid återvinningen av tegel vid Gästrike återvinnare samlas tegelfraktioner tillsammans med 

fraktioner från annat material som exempelvis betong, sten, keramik och porslin m.m. Dessa 

material samlas i containrar och stora säckar och sedan återvinns till fyllnadsmassor i 

exempelvis byggnadsmaterial. Se Tabell 5 nedan som anger data på de vanligaste avfall 

hämtad för Gästrike återvinnare i Gävle. Tabellen visar avfallstyp och mängd som återvinns 

där. Den totala mängden avfall som har återvunnits i Gästrike återvinnare under 2017 var 

38900 ton (Gästrike återvinnare, 2017b). 
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Tabell 5. Tabellen visar de vanligaste avfallstypen hos Gästrike återvinnare, samt dess årliga 

mängd. (Gästrike återvinnare, 2017b) 

Avfallstyp Mängd (Ton) Återvinns till/miljönytta 

Tegel, Betong, Porslin m.m. 4619 Fyllnads material till vägar, 

grundkonstruktion, 

sluttäckning av deponier 

m.m. 

Trä 10872 Energiutvinning till el och 

fjärrvärme. 

Metallskrot 3474 Spara på energi genom att 

minska behovet på 

metallutvinningen i gruvor. 

Gips 723 Minskar behovet att 

tillverka nytt gips. 

Brännbart avfall 7236 Energiutvinning till el och 

fjärrvärme. De skadliga 

ämnena försvinner vid de 

höga temperaturerna. 

Deponi 1389 - 

 

4.3 Priser och bestämmelser vid Gästrike återvinnare 

Återvinningen av tegel är inte så kostsamt för den som vill lämna in sitt tegelavfall till 

återvinningscentral. Tabell 6 nedan visar kostnaden för återvinningen av de vanligaste 

materialen som skapas efter exempelvis rivning av en byggnad. Informationen i tabellen är 

tagen från Gästrike återvinnare. I återvinningscentraler i Sverige är priserna ungefär det 

samma. Återvinningscentralen kan också begära avgift av den som lämnar in avfallet ifall 

avfallet inte är sorterat, eller visar sig vara annat än de lämnaren/kunden meddelade om vid 

invägningen. Avgiften kan vara upp till 5000 kr/ton. Vid upprepade överträdelser från 

kunden, kan anläggningen förbjuda kunden från att lämna in avfall. Tabell 6 visar också att 

inlämningen av osorterat avfall till anläggningen kostar mer. Det är därför en idé ifall 

tegelavfallet sorteras redan vid rivningen innan det lämnas in till återvinningen.  (Gästrike 

återvinnare, 2017a) (Salih, 2018). 

 

Tabell 6. Priser för återvinning av tegel och annat material (Gästrike återvinnare, 2017a) 

Avfallstyp kr/ton 

Tegel och Betong 103 

Träd, träddelar 300 

Isolering, glas, keramik 

m.m. 

800 

Brännbart avfall 1061 

Osorterat avfall 1490 

Utsorterat gips 1355 

Trädgårdsavfall 65 
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4.4 Avfallsbehandling och dess klimatpåverkan i Gästrike återvinnare  

I tabell 7 nedan jämförs behandlingen av tegelavfall med annat avfall i Gästrike återvinnare. 

Ifall avfallet är en miljöbesparing betyder det att avfallsbehandlingen av detta material 

påverkar miljön positivt, och ifall material är en miljöbelastning betyder det att 

avfallsbehandlingen av materialet påverkar miljön negativt (Ringström, 2015). 

 

 

Tabell 7. Tabellen visar klimat påverkan avfallsbehandlingen medför i form av 

miljöbelastning eller miljöbesparing för vissa avfall i Gästrike återvinnare (Ringström, 2015). 

Avfallstyp Miljöbelastning Miljöbesparing Varken en 

miljöbelastning 

eller 

miljöbesparing 

Fyllnadsmassor(Tegel, 

betong m.m.) 

  X 

Metall  X  

Glas  X  

Trä  X  

El-avfall  X  

Gips  X  

Brännbart  X  

Impregnerat trä  X  

Deponi   X 
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5. Diskussion och slutsats 
Arbetet har i stort sett åstadkommit sitt första syfte som handlande om att ha en bra grund att 

utgå ifrån gällande återvinning och återanvändning av tegel och material i allmänhet. Med 

hjälp av vetenskapligt artiklar, kurslitteratur, trovärdiga hemsidor m.m. kunde den nödvändiga 

informationen samlas. Fakta som behövdes för arbetet var inte särskilt svårt att komma åt, 

eftersom tegel och byggnadsmaterial i allmänhet är kända ämnen i samhället. Viss fakta som 

samlades hade låg trovärdighet. Denna fakta jämfördes därför med andra fakta källor för att 

kontrollera innan publicering. 

Enligt förstudien som gjordes är återvinning och återanvändning av tegel och material i 

allmänhet ett steg framåt mot en hållbar utveckling. Det bidrar bland annat till att minska på 

de enorma utsläppen som sker vid tegeltillverkningen. I Sverige återvinns inte 

byggnadsmaterial lika mycket som exempelvis Danmark. Detta av okända orsaker.  

Som redovisat i resultatet är tegel ett material som kräver stora mängder energi vid 

tillverkningen. Det betyder att det också kommer att orsaka utsläpp av koldioxid vid 

förbränningen av lera och transport till affärer och slutligen till byggarbetsplatsen som är 

slutdestinationen för teglet. Dock använder olika länder olika bränslen för att nå höga 

temperaturer vid tillverkningen av tegel. Det blir därför svårt att få fram hur stora utsläppen är 

för att framställa tegel. Tegel är också ett av de mest använda byggnadsmaterialet i världen. 

Det är därför ett måste att teglet återvinns eller återbrukas för att nå en hållbar utveckling. 

Tegel bör därför inte hamna i deponi och istället återvinnas eller återanvändas.  

Gästrike återvinnare jobbar med bland annat återvinning av tegel, där teglet tillsammans med 

betong, porslin, keramik och liknande återvinns till fyllnadsmassa, och dess avfallsbehandling 

orsakar varken en miljöbelastning eller en miljöbesparing. Återbruk av tegel och 

byggnadsmaterial sker inte i Gästrike återvinnare. De material som förbereds för 

återanvändning i anläggningen är mest möbler och liknande.  

5.1 Felkällor 

Felkällor kan vara att en del av informationen som samlades till förstudien är gammal eller 

falsk, och påstås vara sann av den som publicerade informationen. Det kan även vara att 

informationen som hämtades från Gästrike återvinnare inte är så noggrann osv.  

 

Vidare studier 

För vidare studier skulle jag personligen tipsa om att undersöka andra återvinningscentral i 

andra städer. Detta kan vara bra för att jämföra varför återvinningen av tegel är exempelvis 

mer eller mindre i andra städer osv. Tegelåtervinningen kan även undersökas i andra länder än 

Sverige, för att veta hur vi ligger till med återvinningen av tegel i jämförelse med exempelvis 

våra grannländer Danmark eller Norge. Det kan också vara bra att veta orsakerna bakom 

mängden tegelåtervinning som sker i ett land dvs. av vilka anledningar ökar respektive 

minskar återvinningen eller återanvändningen av tegel. 
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