
Familjebostäders 
återbruksarbete



Framtidenkoncernen
• Sju dotterbolag varav 4 bostadsbolag
• Förvaltar 70 000 lägenheter

Familjebostäder
• Finns i stora delar av Göteborg
• Cirka 19 000 lägenheter
• Stort bestånd i Majorna
• Många mindre lägenheter



Familjebostäders verksamhetsplan 2020
• Fokusområde, varsam renovering
• Ta fram en process/modell för 

återbruk och testa i renoveringsprojekt

Hur?
• Panncentralen – rivningsprojekt
• Kustgatan – ombyggnadsprojekt
• Rapport

Bakgrund



• Cirkulära Göteborg
• RISE - ansökan
• IVL- ansökan om medel
• Chalmers arkitektur 
• Arkitektföretag
• Koncernens övriga bolag
• Sveriges allmännytta
• ReclaimD

Samverkan



• Driva på omställningen från en linjär 
till en cirkulär ekonomi.

• ”Dags att bygga och riva cirkulärt!”
• Upphandlingskrav för cirkulära 

flöden i bygg- och rivningsprocessen
• Upphandling Kustgatan

Cirkulära Göteborg



Återbruksrapport 

1. Materialinventering
2. Återbruksplan
3. Design med återbruk
4. Upphandling
5. Demontering och 

materialhantering
6. Lagerhållning, rekonditionering 

och återförsäljning
7. Ekonomisk genomförbarhet
8. Klimatpåverkan
9. Förvaltning och garantier



Panncentralen



• Direktupphandlad återbrukskonsult
• Materialinventering - 113 olika 

produkter
• Byggentreprenör på ramavtal 

demonterade lösinredning
• Redan upphandlad entreprenör
• Fast pris? Löpande räkning!
• Samarbete med entreprenör och övriga 

aktörer

Rivning av Panncentralen



• Utgick ifrån materialinventeringen
• Upprättade en materialhanteringsplan
• Demonteringsanvisningar

Lärdomar:
• Planera för extra tidsåtgång
• Upphandla inklusive demontering
• Kommunikation!

Demontering



• Utgår ifrån materialhanteringsplan
• Vad ska användas? Hur?
• Vad ska skänkas bort? Hur?
• Vad ska säljas? Hur?

• Hitta utrymmen för lagring

Lärdomar:
• Tajming
• Sälj som lösöre genom en 

återbrukskonsult (CCBuild)

Lagerhållning/återförsäljning



• Positivt, vad tar vi med oss framåt:
1. Återbrukskonsult
2. Våga testa, positiv inställning
3. Stor CO2 besparing

• Negativt, vad gör vi inte om:
1. Kostnader
2. Träffa entreprenören i tid, skapa 

samförstånd
3. Dokumentera mer

• Övriga konkreta tips:
Börja i tid! Ställ mer krav i upphandling av 
entreprenör.

Lärdomar Panncentralen



Hur kan vi ställa bättre krav på våra 
leverantörer i ombyggnadsprojekt avseende 
återbruk, eftersom det är ett prioriterat 
område?

Kan vi välja ut leverantörer med erfarenhet 
och rätt kompetens av återbruk?

Ombyggnation Kustgatan



• Direktupphandling återbrukskonsult

• Specificerar återbruk i FFU, projektering 
avgörande

• 100% återbruk gemensamma utrymmen
Nytt ramavtal inredning Göteborgs Stad

• Entreprenadupphandling
- selektivt förfarande

Ombyggnation Kustgatan



Kustgatan 
Selektiv upphandling, totalentreprenad
• Två steg- ansökan och anbudsgivning

Steg 1
• Krav på leverantörens erfarenhet av att ha 

utfört liknande uppdrag –kvalificerande 
uppdrag.

• Kriterier som visar på leverantörens kompetens

• Modellen för urval skulle vara enkel och tydlig



Upphandling

Utvärderingsmodell

Poängsättning av relevans i referensuppdrag (Likvärdighet)
Poängsättning genom referentintervju (Kvalitet i referensuppdrag)
Poängsättning av inlämnad beskrivning av arbete med återbruk
Poängsättning av presentation och intervju 

Max 22 p 16 p kravgräns, högsta 6 bjuds in till anbudsgivning

Utvärdering av följande kriterier i ansökan

Relevans i referensuppdrag, 6 p

Intervju för bedömning från angiven referent, 10 p

Beskrivning av erfarenhet med återbruk, 3 p

Intervju med presentation av erfarenhet återbruk 
och en översiktlig plan för arbete med återbruk i 
ombyggnadsprojektet, 3 p



• Positivt, vad tar vi med oss framåt:
1. Återbrukskonsult
2. Våga testa, positiv inställning
3. Tydlig inriktning från start

• Negativt, vad gör vi inte om:
1. Verklig påverkan? Steg 1 respektive 2
2. Gränsdragning förfrågningsunderlag 
3. Upphandla projekteringskonsulter 

med återbrukskunskap

• Övriga konkreta tips:
Börja i tid!

Lärdomar Kustgatan



• Att på sikt systematisera återbruk i 
samtliga upphandlingar

• Planering för ramavtal 
återbrukskonsult

• Förbättra rutiner för avyttring av 
produkter

• Slutföra framtagning av modell för 
återbruk

• Dra lärdomar av resultatet från 
upphandlingen på Kustgatan

Nästa steg



Tack för att ni lyssnat! 
Frågor?
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