
Återbrukat fasadtegel

– hur vi gjort ett tungt byggmaterialet helt cirkulärt !



KORT FAKTA

VI ÄR SPECIALISTER PÅ MURAT & PUTSAT BYGGANDE

• Byggmaterial-leverantör som erbjuder 
cirkulära lösningar till tegel- och putsfasader

• Material och konstruktionstjänster både för 
nyproduktions- och renoveringsprojekt

• Showroom, säljkontor, yrkesbutiker, 
konstruktörer i Stockholm, Göteborg, Malmö

• Återbruks-produktion av fasadtegel 
uppstartad 2020



CIRKULÄRA FASADER

Teknisk rådgivning och 
projektering i tidiga skeden för 
att säkra framtida återbruk och 
ökad livslängd

Insamlingssystem med 
pantersättning samt Återbruks-
produktion av fasadtegel  

Teknisk rådgivning och 
projektering inför underhåll 
och renovering av befintliga 
fasader för ökad livslängd

- ARBETAR INOM TRE OMRÅDEN



• Byggbranschen skall halvera utsläppen till 2030 
och vara klimatneutrala 2045. 

• Står idag för 20% av Sveriges totala utsläpp. 

• Vi bygger linjärt!

• Byggmaterial/byggnader behöver dels ha låga 
klimatutsläpp och lågt underhåll samt klara av att 
bli cirkulära

BAKGRUND



- Projekteringsfasen helt inriktad på bygg- och driftsfas. 
- Saknas incitament att följa avfallstrappan – avfallslagstiftningen vid rivning

RIVNINGDRIFTS-FASBYGG-FASDESIGNMATERIAL-
TILLVERKNING

JUNFRULIGT-
RÅMATERIAL

LINJÄRA SPELREGLER GER CIRKULÄRA TRÖSKLAR

Kritiska moment som hindrar återbruk!



ÅTERBRUKAT FASADTEGEL
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• Vi gör inventering av fasaderna och väljer ut sten för provning

• Provningen ger oss information om vilken kvalité stenen har och 
hur väl den klarar en normal skonsam rivning 

• Provningen ger även svar på om stenen möter de krav vi har för 
kvalitetskontroll och kommande frostskyddsgaranti
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• Vi inför pant på tegel från och med den 1e juni 2021!

• För varje tegelsten som vi kan återbruka till en godkänd produkt ger 
vi tillbaka 1 krona till den som lämnat in teglet

• Jämna ut ekonomiska hinder som står i vägen för att förflytta ett 
värdefullt cirkulärt material från den linjära vardagen
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• Test-protokollet ger vägledning så att upphandlingen bör beskrivas 
på särskilt vis gällande rivning eller transport till 
återbruksproduktionen

• Vi har samlat på oss bra exempel på hur en skonsam och selektiv 
rivning av tegelfasader kan utföras
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• Transporten av rivningsteglet skickas sedan i container till vår 
återbruksproduktion. 

• Kostnaden för att köra teglet till oss skall jämföras med den totala 
kostnaden för att köra rivningsteglet till deponi

• Vi uppfyller End-of-Waste kriterier och ni får ett klimatkvitto på den 
mängd tegel som vi tagit emot och hur stor del som klarat bli 
återbrukat fasadtegel
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• Under vår återbruksproduktion har vi full koll på var ifrån teglet 
kommer så att ursprung hela tiden kan följas.

• Vi kan visa upp och följa kvalité på stenen genom produktionskontroll

• Vi möter marknadens krav att återbrukat fasadtegel kan jämföras 
med nytillverkat

• Unik metod som rensar både hårt cementbaserat murbruk samt 
svagare kalkbaserat murbruk
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• Vill du som skickat in rivningstegel ha återbrukat fasadtegel i retur 
tecknas vi ett separat avtal om materialköp

• Vi mellanlagrar de sten som skall tillbaka till avsändaren kostnadsfritt 
upp till 12 månader. Därefter erbjuder vi lagerhyra. 

• Rivningstegel där kunden inte vill ha återbrukat tegel i retur lägger vi 
detta på vårt lager och säljer detta till en ny kund med ett nytt projekt



• Marknadskraven för nytillverkat tegel har varit 
styrande för det återbrukade teglet. 

• Industriell storskalig rensning med 
produktionskontroll och kvalitetssystem

• EAD, CE-märkning

• Godkända stenar för nyproduktion med samma 
garantier och godkännande som nyproducerade 
stenar

• Samma beräknade livslängd som nytillverkat tegel

ÅTERBRUKAT FASADTEGEL



Potential

• MINST 10 Mio sten / år skickas som byggavfall idag

• Det säljs ca 45 Mio sten / år av nyproducerat tegel.

• Vårt är ersätta 20% av marknaden med återbrukat tegel. 

ÅTERBRUKAT FASADTEGEL

20%

80%

ÅTERVUNNEN STEN NYTILLVERKAD STENÅTERBRUKAD STEN              NYPRODUCERAD STEN



Klimateffekt

• 2000 sten (30 KVM) sparar miljön  1 TON CO2.

• 96% minskade CO2-utsläpp jmf nytillverkat fasadtegel. 

• Kan spara 
• 60 000 ton byggavfall per år.
• 7000 ton CO2

ÅTERBRUKAT FASADTEGEL



Framtidens byggmaterial

- Lång hållbarhet med lågt underhåll

- Extremt låg klimatpåverkan

- Rätt projekterat säkras även framtida återbruk

- Mål för 2022 är att rensa och sälja 2-3 MIO sten

ÅTERBRUKAT FASADTEGEL



MARKNADEN ÄR REDO!

• Arbetat med återbrukat fasadtegel i 8 år

• Efterfrågan större än tillgången

• Framtidens byggbransch är cirkulär & hållbar, framtidens 
byggmaterial kommer från rivningar

• Tillväxt sker genom
• Skärpta krav/ambitioner inom nyproduktion
• Skärpta krav på rivning och cirkulära flöden



CIRKULÄR EKONOMI = SAMVERKAN
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• Spelreglerna är linjära. 

• Cirkulära ekonomin uppstår först kring de som vill uppnå 
något mer. 

• Samverkan och nätverk är vitala i omställningen



TACK SÅ MYCKET!

KONTAKT: jacob.steen@brukspecialisten.se
Web: tegel.brukspecialisten.se 

Photos: Gamle Mursten

mailto:jacob.steen@brukspecialisten.se
https://tegel.brukspecialisten.se/
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