Illustration 3

Viktningsmatris Återbruk
Byggnadsdel: Betonghåldäck (exempel)
Urvalskriterier

Inget värde
1

2

3

Stort värde
4

5

6

7

8

9

10

Förklaring

A

FRÅN INVENTERING (BEFINTLIG DOKUMENTATION)

1

Mängd (antal)

2

Tidigare användnings påverkan (kemiska föroreningar eller miljöfarliga ämnen)

B

FRÅN TILLSTÅNDSBEDÖMNING (PLATSBESÖK)

3

Konstruktiv återbrukskvalitet

4

Exponeringsmiljö – placering i projekt, verksamhet, ej utsatt alls = 10 poäng

5

Demonterbarhet

7

Design för demontering = 9-10; Prefab = 5-8; Platsbyggt = 1-6

6

Hanterbarhet och arbetsmiljö /säkerhet

7

Lätt att avlasta, lyftöglor finns = 7-10; Komplext sammanbyggt, lyftöglor saknas = 1-6

7

Kvarvarande ålder (gränsålder), helst över 40 år = 10 poäng

8

Arkitektoniskt värde, uttryck

C

BERÄKNINGAR BASERADE PÅ STEG 1-7 (MATCHNING)

9

Ekonomi, värde av material (SEK/ton) eller byggnadsdel (SEK/enhet)

Antal enheter av byggnadsdelen
10

Kontor, affär, bostad = 6-10; Lager, skola, sjukhus = 4-8; Garage, industri = 1-5
Motsvarande samma funktion igen = 8-10; OK men i lägre krav = 4-7; utdömd = 1-3

10

10

Inomhus/skadefritt = 8-10; Inomhus/tidigare (vatten)skada = 5-7; Utomhus/klimatskydd = 1-4

Över 40 år = 10; 30-40 år = 8-9; 20-30 år = 5-7; <20 år = 1-4
Stor potential till storytelling och visualisering

Återvinning

Återanvändning

Totalpoäng >40 av 80 --> ÅTERANVÄNDNING, annars ÅTERVINNING.
Om A2 och/eller A7 <4 --> ÅTERANVÄNDNING EJ MENINGSFULL

10

Vikt, utgår ifrån typfall – hur mycket av totalt avfall utgörs av stomme (ton)

11

Resursvärde (besparing nya resurser) - ton

Antingen samma värde som i steg C10, eller omräknat med omräkningsfaktor till verklig resursförbrukning

12

Klimatvärde, CO2 avtryck (transport och tillverkning) - kg CO2-ekvivalenter

Beräknat från värde i steg C11

D1

BERÄKNINGAR BASERADE PÅ KÄNT NYPROJEKT

13

Besparing/kostnad återbruk i relation till att köpa nytt (± SEK)

14

Matchning av befintlig mängd och utformning av byggnadselement mot nybyggnadsprojektets behov = 10

15

Transportkostnad, alt återbruk på plats, återbruk på samma plats = 10 poäng

D2

BERÄKNINGAR BASERADE PÅ OKÄNT NYPROJEKT

16

Besparing/kostnad återbruk i relation till att deponera (±SEK)

17

Återbrukbarhetsmöjligheter på den lokala marknaden

18

Transportkostnad till återbruksaktör jmf. med dito till deponi

9
10

9
10

Steg A-D2
Värderingar av byggnadsdelar görs stegvis för att säkerställa en effektiv arbetsprocess genom prioritering och för att undvika att arbetssteg genomförs i onödan.
Om tex Konstruktiv återbrukskvalitet och Kvarvarande ålder för viss byggnadsdel båda är i poäng-spannet 1-3 så kommer inte återanvändning vara möjlig/lämplig. Resterande utvärderingssteg blir is så fall irrelevanta.
Därför kan en viktnigsmatris vara konstruerad så att i Steg A och B (punkterna 1-8) poängsätts efter observationer från tillståndsbedömning, genomgång av ritningar och farligt-avfall-inventering, osv.
Om återanvändning efter det steget bedöms lämplig, så sker vidare poängsättning/värdering vid skrivbordet/datorn baserad på indatan i Steg A och generiska värden för pris, CO2-utsläpp, resursåtgång etc
Om återanvändning inte bedöms lämplig redan efter Steg A, ska undersökning av miljöpåverkan och potentiella resurser göras med mål av återvinning.
Detta speglas även i EU direktiv "avfallstrappan" samt krav i PBL.
Beräkningar i Steg C speglar byggnadsdelars "nybyggnadsvärde".
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