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Vi är mitt uppe i en enorm omställning. Det handlar om 
att vi skall ställa om och leva på ett hållbart sätt med 
minskat avtryck på planeten. Alla måste hjälpas åt  
globalt, nationellt, företag och privatpersoner.

Dala återbyggdepå är ett exempel på 
projekt som visar på att det går att göra 
fantastiskt mycket med hjälp av gott sam- 
arbete. I detta projekt har Borlänge kom-
mun och de kommunala bolagen hjälpts 
åt på ett bra sätt. Det har inte varit frågan 
om att alla skall bidra exakt med samma 
summa pengar utan att alla medverkande 
stöttar med det som de kan. När också  
Dalarnas Försäkringsbolag kom in i pro-
jektet blev det ännu tydligare att med ett 
gemensamt mål och riktning går det snabbt 
att få driv i omställningen. När pengar inte 
enbart styr utan en vilja att minska klimat-
påverkan från respektive verksamheter var 
det enkelt att ställa om. 
 
Idag har vi en grund till en fungerande verk-
samhet och flertalet samarbeten kopplat till 
Dala återbyggdepå. Vårt engagemang har 

fått nationell spridning och vårt projekt har 
plötsligt blivit en del i den stora omställning 
som påbörjats med att ställa om byggbran-
schen. Vi vill att vårt koncept kopieras och 
skalas upp både nationellt, men även inter-
nationellt. Grunden är enkel. En omställning 
för att nästa generation skall kunna leva på 
vår planet med samma möjligheter till ett 
bra liv som vår generation haft.  
 
När det är tydligt varför man skall bidra till 
omställningen lockas ett enormt driv fram 
och det är detta driv som gjort att Dala 
återbyggdepå redan är igång och nu vill 
utvecklas vidare för att bidra till mer miljö- 
och klimatnytta.
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Vår profil

Långsiktiga mål – 2030
Till år 2030 är återbruk en självklarhet vid 
alla Borlänges byggprojekt tack vare åter-
byggdepån. Dala återbyggdepå omsätter 
då 4000 ton material per år vilket innebär 
att mängden nyproducerat har minskat 
med lika mycket.

Våra ledstjärnor
• Ledande
• Anknytande
• Serviceinriktat

Kortsiktiga mål – 2023
Dala återbyggdepå har hållbarhetsmål 
kopplat till ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet.

• Ekologisk hållbarhet
Dala återbyggdepå omsätter minst 2500 
ton material 2023 vilket innebär att mäng-
den nyproducerat byggmaterial har minskat 
med motsvarande mängd.

• Social hållbarhet
År 2023 har 15 personer gått vidare från 
återbyggdepån till annan sysselsättning 
som inte är en arbetsmarknadsåtgärd. 

• Ekonomisk hållbarhet
År 2023 skall återbyggdepån vara på god 
väg att vara självförsörjande.

Varför vi finns 
Dala återbyggdepå tror på en värld där 
cirkulärt byggande och återanvändning 
av byggmaterial är en självklarhet. Vi ser 
begagnade byggprodukter främst som ma-
terial som har mervärde på olika sätt i olika 
byggnader och tillämpningar. Vår roll är att 
minska avfallsmängderna och slöseriet av 
material och samtidigt skapa möjligheter  
till nya verksamheter, sysslor och jobb i 
Borlänge. 

Hur vi jobbar  
Vi arbetar med kravställande i våra upp-
handlingar för att öka de cirkulära material-
flödena. 

Vi arbetar ständigt med att utöka nätverk 
och samarbeten med byggbranschen. 

Vi förbättrar ständigt vår verksamhet och 
utvecklar nya tjänster. 

Vad vi gör 
Dala återbyggdepå är både en butik och ett 
mellanlager för begagnat byggmaterial. Vi 
erbjuder hämtning och tar emot begagnat 
byggmaterial, rengör och förbereder det för 
återanvändning och säljer det i vår butik. 
Inom en snar framtid kommer vi även att 
återställa och därmed uppcykla produkter 
som annars skulle ha kastats. Så skapar vi 
mervärde för både byggföretag och privata 
kunder.

Vår ambition
Begagnade byggmaterial är en omogen 
marknad. Vi vill leda och påskynda om-
ställningen till cirkulära materialflöden tills 
andra aktörer tar över.
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Vår historia

Den 7 september 2020 invigdes Dala återbygg-
depå av de fem samarbetsparterna. 

Vi på Borlänge kommun har till-
sammans med andra aktörer 
länge drivit på att vi ska ta vara på 
byggmaterialet på ett bättre sätt. 
I Sverige kastar vi motsvarande 
cirka 1 ton byggmaterial per person 
och år. Många gånger kunde detta 
material återanvänts. Det är därför 
roligt att verksamheten blivit en 
succé och tagits emot så bra av 
både företag och kommuninvåna-
re. Återbyggdepån har inte bara 
gjort lättare att vara klimatsmart 
utan också sparat pengar. Att Dala 
återbyggdepå också fungerar som 
en väg in på arbetsmarknaden är 
verkligen enastående. 

Jan Bohman (S) 
Kommunstyrelsens ordförande

”

”

2017
Diskussioner om en återbyggdepå i Bor-
länge startade hösten 2017. Det har varit 
flera inblandade i denna del och alla initiativ 
som togs redan då har lett till att det finns 
en återbyggdepå i Borlänge 2020. Utan 
dessa eldsjälar hade det förmodligen inte 
gått så snabbt.

2018
Högskolan Dalarna blev inkopplade och 
det gjordes ett exjobb och ett KTP-projekt 
(Knowledge Transfer Partnership). Projektet 
var klart augusti 2018. Det som projektet 
kom fram till var att det skulle kosta ca 3,3 
miljoner att etablera en återbyggdepå och 
ge en intäkt på ca 900 000 kr. Det skulle 
alltså kosta ca 2,4 miljoner. Viljan att starta 
en återbyggdepå fanns kvar. Frågan var 
hur vi får pengar för att finansiera projek-
tet. Arbetet gick vidare men det blev inget 
riktigt driv i frågan. Det beslutades politiskt 
att man ville fokusera på förebyggande 
av avfall och specifikt byggavfall vilket 
beslutades i en kommunal plan för avfalls-
förebyggande och hållbar avfallshantering 
2018-2022 som är gemensam för Säter, 
Borlänge och Falun.

2019
Våren 2019 kliver Dalarnas Försäkrings-
bolag in i projektet. De vill kunna erbjuda 
hållbara byggskadereparationer. Dalarnas 
kunde bidra med pengar som användes för 
att anställa en projektledare för projektet. 
Nu organiserades projektet och en styr-
grupp tillsattes och sedan en arbetsgrupp 
och en kommunikationsgrupp.

2020
Lokal i Islingby där det tidigare varit ett lek-
land anpassades för den nya verksamheten. 
Det innebar att vissa delar revs varsamt och 
materialet från rivning såldes sedan i buti-
ken. Renoveringen skedde också varsamt 
med så mycket återbruksmaterial som var 
möjligt. Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) 
hjälpte till att ta fram förslag på hur krav-
ställning på återbrukat material kan skrivas 
in i upphandlingar. I slutet av 2020 fick vi 
stöd från Vinnova genom projektet CCBuild.

Den 1 juli 2020 smygöppnades butiken. Den 
7 september 2020 invigdes Dala återbygg-
depå av de fem samarbetsparterna. 
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Vår förvaltningsberättelse.

Under smygöppningen juli 2020 
startade vi försäljningen av begag-
nat byggmaterial. Sedan invigningen 
den 7 september 2020 har vi öppet 
på måndagar, onsdagar och fredagar 
från kl. 10-14. Syftet är att utöka öp-
pettiderna under 2021, vilket vi gjorde 
i januari 2021.

Butik och mellanlager
I lokalen i industriområdet Islingby i Bor-
länge har vi 800 kvadratmeter till förfo-
gande. Med två små lastbilar med bak-
gavellyft hämtas byggmaterial från åter-
vinningscentralerna i Borlänge, Falun och 
Säter samt hos några byggföretag och en 
bygghandel i Borlänge. Vi fokuserar på 
begagnade byggmaterial och verktyg så 
som panel, reglar, virke, fönster och dörrar, 
isolering, kylskåp, spisar, golv, skivor, stegar, 
små verktyg, maskiner, vvs och el-material 
och stenplattor. Fokus ligger först på allt 
för den som skall fixa hemma, men vi har 
ambitionen att arbeta tydligare mot företag 
framöver.
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Personal
Driften tillhör arbetsmarknadsenheten på 
Borlänge kommun. Personalen tar emot 
begagnade material, rengör, förbereder för 
återanvändning och säljer materialet i buti-
ken. Fem medarbetare genomförde någon 
form av praktik eller arbetsträning kontinu-
erligt i verksamheten. Sedan involverades 
ytterligare flera från kommunen och andra 
organisationer i driften vid olika tillfällen.

Kunder
Både privatpersoner och byggföretag kan 
köpa våra produkter. Under 2020 var det 
främst privatpersoner som köpte material.

Leverantörer
Vi har skapat insamling vid Falun-, Säter- 
och Borlänge återvinningscentral. Sedan 
har de kommunala bolagen Tunabyggen 
och Hushagen lämnat in material. Exempel 
på andra samarbeten är Bygma Borlänge, 
Grytnäs Projekt, Rosells Plåtslageri och  
Fiskarhedenvillan.

Nätverk
År 2020 anslöt vi till CCBuilds-nätverk. Vi 
samarbetar med ByggDialog Dalarna, som 
har ett stort nätverk inom byggbranschen 
i Dalarna och Upphandlingsdialog Dalarna 
(UDD), som har ett stort nätverk som foku-
serar på upphandling.

Kommunikation
För både invigningen och den vanliga 
marknadsföringen har det lagts upp en plan 
för kommunikationen och en strategi för  
sociala medier. Tack vare dessa planer har 
webbplatsen dalaåterbyggdepå.se lanse-
rats, konton skapats på sociala medier och 
allmänna informationsmaterial producerats.

Vi samarbetar med Bygg Dialog Dalarna 
som har ett stort nätverk inom branschen.

Vi utvecklar vårt hållbara agerande
I Sverige och världen måste vi 
ställa om för att skapa ett hållbart 
samhälle. Borlänge Energi jobbar 
aktivt i hela energiomställningen.

Omställningen sker här och nu 
och Dala återbyggdepå är bara ett 
exempel på att vi i Borlänge är på 
rätt väg för att skapa ett hållbart 
samhälle och en cirkulär ekonomi.

Från Borlänge Energi är viljan att vi 
ytterligare kan utveckla vårt håll-
bara agerande och att även bidra 
till att omfatta andra branscher och 
delar i vårt samhälle.

Mats-Erik Olofsson, vd
AB Borlänge Energi

”

”



12 – DALA ÅTERBYGGDEPÅ ÅRSRAPPORT 2020 DALA ÅTERBYGGDEPÅ ÅRSRAPPORT 2020 – 13

4506

528 350

42

2020
Öppet

Sålda

Summan av

Öppnings-

Aug-dec

varor

sålda varor

dagar

Vi vill bidra till ett mer hållbart  
Dalarna
Strävan att bidra till ett långsiktigt 
hållbart samhälle är självklar för oss, 
både ekonomiskt, socialt och miljö-
mässigt. Genom det här fina initiati-
vet ser vi möjligheter till ett minskat 
byggavfall överlag i vårt län, och 
för vår del på sikt i reparationer vid 
försäkringsskador där byggmaterial 
kommer att kunna tas tillvara och 
återanvändas.

Vi vet att det kastas mycket som 
skulle kunna användas, vilket inte är 
så konstigt eftersom det inte fun-
nits någon organisation för att ta 
hand om materialet och erbjuda det 
vidare till nästa användare. Därför är 
vi mycket glada att ha kunnat bidra 
till att Dala återbyggdepå kunnat 
komma igång. Vår förhoppning är 
inte bara att den ska växa sig stark, 
utan att den också ska få många 
efterföljare även i andra delar av vårt 
län och övriga landet. 

Jag vill rikta ett stort tack till övriga 
medverkande här i Borlänge som 
bidragit till att vi krokat arm i detta 
projekt, där vi kanske är en aningen 
udda fågel. Men mångfald är beri-
kande på alla områden.

Anders Grånäs, vd
Dalarnas Försäkringsbolag
Foto: Per Eriksson

”

”
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Fokus 2021

Ett hållbarhetsprojekt som vi är 
stolta över
Vi jobbar mot Borlänge kommuns vi-
sion ”Sveriges trevligaste stad” med 
stort fokus på social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet. Dala återbygg-
depå är ett hållbarhetsprojekt som 
vi är mycket stolta över. Tillsammans 
med alla samarbetsparter bidrar vi i 
dessa tre hållbarhets perspektiv och 
vi hjälper byggbranschen att ta nästa 
steg mot ett cirkulärt byggande. 

Det är fantastiskt att ge en boost till 
den cirkulära ekonomi tillsammans i 
Dalarna.

Jörgen Isaksson, vd
Fastighets AB Hushagen

”

”

Skala upp och utöka vårt nätverk i 
byggbranschen har vår prioritet 2021. 
Det gör vi genom att introducera och 
använda nya digitala plattformar, bju-
da in byggare för nätverksträffar, öka 
tillgängligheten till Dala återbyggdepå 
och informera intresserade om vad  
vi gör.

Utveckla digitala plattformar och statistik
Under 2021 kommer vi att främst fokusera 
på att starta igång en digital marknadsplats 
och produktbank för att kunna sälja mer 
produkter online. Digitaliseringsprojektet är 
igång med hjälp av IVL och CCBuild. Pla-
nerat startdatum för Marknadsplatsen och 
Produktbanken är april 2021. Då ska vi även 
kunna börja visa statistik och klimatdata på 
våra flöden på ett lättförståeligt sätt.

Utöka nätverk 
Kommunikationen skall utvecklas och vi 
skall visa de saker vi gör och inspirera och 
involvera andra. Det innebär att utveck-
ling av digitala plattformar är en viktig del. 
Vi ska vara aktiva i att bjuda in byggare 
och andra företag på (corona-anpassade) 
träffar på återbyggdepån samt utöka dessa 
studiebesök så fort pandemin lättar. Entre-
prenörer i regionen ska ha kännedom om 
återbyggdepån (inklusive arkitekter och 
projektörer).

Öka tillgängligheten till Dala återbygg- 
depå
Försäljning online och ökade öppettider 
skall komma igång andra kvartalet 2021.

Arbeta med upphandlingar och befintliga 
ramavtal
Vi har ambitionen att alla entreprenörer vi 
har avtal med ska använda återbyggdepån 
fullt ut. Dessutom skall vi ställa krav i upp-
handlingar på användning av återbrukat 
material.

Kontinuerligt följa upp och förbättra  
verksamheten
Vi ska sätta upp tydliga måltal som vi kan 
leverera mot: nöjda kunder, tillgänglighet, 
nya tjänster och kontinuerligt jobba för att 
kvalitén och miljönyttan skall höjas.
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Vi minskar vårt byggavfall med Dala 
återbyggdepå
Fastigheter har stor miljöpåverkan 
såväl under produktionsfasen, som 
under hela fastighetens livslängd. 
Kan vi återbruka byggmaterial från 
rivning, nybyggen och renovering 
och ge dessa nya användningsom-
råden, kan vi göra stora miljövinster 
och också ekonomiska vinster.
 
Tunabyggen har interna riktlinjer för 
hur projekt- eller renoveringsansva-
riga ska bedöma om det finns ma-
terial att lämna till Dala ÅBD. Vi har 
också börjat att se över möjligheten 
att köpa material hos Dala ÅBD is-
tället för att köpa nytt. Just i mindre 
renoveringsprojekt skulle vi kunna 
utveckla detta, och vi hoppas på en 
digital shop framöver för att förenk-
la inköpet av passande material. 

Byggmaterial som under tidigare 
förhållanden lämnats som avfall 
erbjuds nu istället en eftermarknad 
för lämpliga projekt för såväl privat-
personer som företag. Cirkuläret i 
praktiken och därför använder vi oss 
av Dala återbyggdepå.

Jörgen Olsson, vd
AB Stora Tunabyggen

”

”

Utveckling av nya tjänster

Vi ser olika nya tjänster som ny po-
tential för vidareutvecklingen av Dala 
återbyggdepå.

Insamling av material till återbruk
Digitalt hjälpmedel som optimerar rutter. Vi 
samlar in på ett resurseffektivt sätt från pri-
vatpersoner. Vi erbjuder tjänster för företag 
som då kan minska avfallskostnader.

Inventering innan rivning
Genom att erbjuda digitala plattformar och 
kunskap kan vi hjälpa till redan vid ansökan 
om rivning. Vi inventerar på plats och ser 
till att allt som går att återbruka kommer 
att bli resurser för andra projekt och avfalls-
mängden minskas.
 

Inventering innan ombyggnation
När ombyggnad skall ske är vi där och ser 
vad som kan återbrukas, samt bidrar med 
material in till det nya bygget.

Laga och förädla material
På Dala återbyggdepå jobbar vi med att 
förädla det material som kommer in. Vi gör 
enkla reparationer och tvättar, dammar av 
och fräschar upp så att det blir attraktivare 
för nästa projekt. Det kan även handla om 
att laga fönster, måla och sälja byggsatser 
som plockas ihop i butik exempelvis en 
byggsats för att kunna bygga ett enkelt 
växthus själv.

Paketera och leverera till byggprojekt
Genom att utveckla tjänster som förenklar 
för byggprojekt kommer vi att vara en vik-
tig del i de byggprojekt som görs i områ-
det. Det handlar om att kunna boka mate-
rial och vi packar ihop och levererar eller 
förbereder så att det går snabbt och enkelt 
när de önskar hämta upp materialet.
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Kolofon

maj 2021

Dala återbyggdepå
Fraktgatan 5, Borlänge

dalaåterbyggdepå.se

Dala återbyggdepå tror på en värld där cirkulärt byggande 

och återanvändning av byggmaterial är en självklarhet. Vi 

ser begagnade byggprodukter främst som material som har 

mervärde på olika sätt i olika byggnader och tillämpningar. 

Vår roll är att minska avfallsmängderna och slöseriet av  

material och samtidigt skapa möjligheter till nya verksam- 

heter, sysslor och jobb i Borlänge.

Centrum för Cirkulärt byggande
www.ccbuild.se

Följ oss på Facebook och Instagram! 
Vi använder taggarna #dalaåterbyggdepå och #dalaåbd.

Borlänge maj 2021. Årsrapporten produceras av Borlänge Energi i samarbete med Fotografisk Form & Kommunikation.
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Dala återbyggdepå
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dalaåterbyggdepå.se


