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Vi är ett av Sveriges 
största fastighetsbolag

2

Statligt ägda, med
fokus på universitet 

och högskolor

Marknadsandel
på 60 procent

500
medarbetare

Projektportfölj
13 miljarder SEK

Omsättning
6,3 miljarder SEK
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2019
Startåret för vår 

klimatresa

2025
Klimatneutral 
fastighetsdrift 

och 
intern verksamhet

2045
Klimatneutral 

projektverksamhet

Vår resa mot klimatneutralitet
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Akademiska Hus klimatbelastning

Produktion (Ny- & Ombyggnation + HG-anpassning)

Fastighetsdrift (Egen + HG)

Nybyggnation

Ombyggnation & HG anpassning

≈ 50/50
≈ 50/50
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Återbruk inom Akademiska Hus

• Pilotprojekt 

• Pågående strategiarbete
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Återbruk vid Nya Handels, Göteborg
Rivning av utbildningslokal från 1950-talet. Byggnation av ny station 
(Västlänken) och ny utbildningslokal.

Insatser:

• Inventering samt demontering: Fokus på material med stor klimatpåverkan

• Projektering för återbruk av vissa material i Nya Handels och i Natrium

• Marksten och kantsten

• Dörrar

• Armaturer, kalkstensplattor (fasad) mm

• Tillgängliggörande av produkter via CCBuilds marknadsplats

• Klimatbesparing beräknad till knappt 60 ton CO2e (inkluderar ej växter)

• Ekonomisk besparing beräknad till ca 300 000 kr, eller 550 000 kr om 
återbruk av växter inkluderas.
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Ombyggnation av utbildningslokal från 1960-talet.

Tillskapande av 61 studentlägenheter för 125 
studenter (co-living).

Insatser:

• Återbruksinventering (byggmaterial och 
installationer)

• Projektering för återbruk av vissa material och 
installationer
• Tegel
• Markplattor och kantsten
• Trappor/Räcken
• Dörrar
• Brandlarmcentral, radiatorer, WC-stolar mm

• Tillgängliggörande av produkter 
via CCBuilds marknadsplats

• Beräkning av avfallsminskning och klimatnytta 
pågår

Återbruk i Språkskrapan, Göteborg



Intern

•Ombyggnation av Akademiska Hus kontor i Lund

•Handskfabrik byggd 1902

•Omfattande renovering genomförd på1990-talet

•Insatser:

• Återbruk av inventarier och golv

• Projektering för återbruk/restpartier av bl.a. kakel 
genom öppnare formulering i FFU. Slutligt val av 
material sker i samråd med beställaren

• Mindre åtgärder, t.ex. återbruk av köksinredning i 
kopieringsrum, hängare från Albano (Sthlm)
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Återbruk i Handsken, Lund
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Återbruk i Teknicum/Green Innovation Park, Alnarp
Ombyggnation av äldre industri och 
undervisningslokal till co-workingkontor för företag 
inom grön innovation.

Insatser:

• Återbruk av mursten murad med kalkbruk i nytt 
vindfång

• Trappsteg från LU Biologiska institutionen

• Armaturer från MAU Niagara

• Fasta hyllor från AH Handsken

• Kunden valde återbrukade möbler
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Återbruk i Teknicum/Green Innovation Park, Alnarp



Akademiska Hus väg framåt

Learning by Doing

• Fortsätta att eftersträva återbruk 
genom fler pilotprojekt

• Av olika storlek

• I olika skeden i byggprocessen

• I olika delar av landet (lokala 
förutsättningar viktiga)

• Särskilt fokus på upphandling

• Identifiera utmaningar och 
framgångsfaktorer

Strategi för cirkulära materialflöden

• Arbete i fem arbetsgrupper:

• Upphandling/Avyttring

• Tekniska aspekter

• Byggprocessen

• Affärsmodeller som gynnar 
cirkularitet

• Kommunikation

Implementering av strategi i styrande 
dokument och processer

• Gemensam byggprocess

• AF-mallar (materialkrav, CE-märkning, 
installationsgarantier etc.)

• Exempelsamling för utvärdering av 
anbud

• Förvaltningens kunddialog och vår 
campusutvecklingsprocess 
(kommunikation samt översyn av 
investeringskalkyler etc.)



Tack!


