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Sammanfattning 

Europaparlamentets avfallsdirektiv är till för att bättre skydda miljön och för att bryta 

sambandet mellan tillväxt och generering av avfall. Direktivet innebär bland annat att 

varje medlemsstat ska ha en avfallsplan. Enligt den nya avfallsplanen bör avfallet 

omhändertas i en bestämd ordning, enligt den så kallade avfallstrappan. Ju högre upp 

i avfallstrappan ett avfall kan omhändertas desto större miljövinst. Avfallssteg två i 

avfallstrappan behandlar återanvändning och nyttan av att återanvända 

hushållsavfallet. För att återanvändningen skall öka bör platser där material och 

produkter kan lämnas för återanvändning etableras. I Växjö bedriver 

personalkooperativet Macken en framgångsrik verksamhet där material och 

produkter förebereds för återanvändning.   

I dagsläget är Mackens verksamhetslokaler utspridda över hela Växjö och det är 

mycket ofördelaktigt ur många aspekter, bland annat för miljön och verksamheten. 

För att kunna expandera och effektivisera verksamheten har Macken erbjudits ett 

område av kommunen att planera en återbruksby. En återbruksby är en anläggning 

där människor kan lämna produkter och material för återanvändning. Det erbjudna 

området ligger i nära anknytning till den befintliga återvinningscentralen på 

Norremark i Växjö. Mackens uppgift är att presentera en övertygande idé för 

kommunen i hopp om att få tillåtelse att fortsätta att projektera en återbruksby. 

Macken har önskat hjälp med att rita och illustrera hur deras verksamhet skulle kunna 

se ut om alla verksamhetslokaler förenades på ett och samma område, i detta fall i 

anknytning till återvinningscentralen på Norremark. I detta examensarbete kommer 

området som ska representera Macken och deras återbruksby att tas fram.  

Examensarbetet tar fram en möjlig plan för återbruksby, samt ger exempel på olika 

typer av byggnader som kan användas vid uppförandet av de olika 

verksamhetslokalerna. Byggnaderna i sig skall även de bygga på återbrukstankar och 

detta representeras genom förslag på olika byggnadstyper. För att få inspiration från 

andra återbruk har studiebesök gjorts i Göteborg på deras kretsloppspark Alelyckan. 

Det är ett bra exempel på en återbruksby. Dessutom används andra kretsloppsparker 

för att få inspiration till den möjliga utformningen för Mackens återbruksby. 
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Summary 

The EU waste legislation is one of the key priorities of EU environmental strategy. 

The waste legislation introduces new requirements in order to boost waste prevention 

and recycling as part of the waste hierarchy. The waste hierarchy is classification of 

waste management alternatives in order of their environmental impact. Re-use, phase 

two of the waste hierarchy, is means of waste prevention. To be able to re-use there 

must be facilities where the citizens can provide with the material. The Co-operative 

Macken, located in Växjö, conducts successful operations by preparing materials for 

reuse.  

Properties belonging to Macken are currently scattered throughout Växjö and this is 

very disadvantageous in many aspects, example given the environmental impact. In 

order to expand and reorganize the operation Macken acquired an area from the 

municipality to plan a re-use center, a facility where the citizens can provide products 

and materials for re-use. This area is located in close connection to the recycling 

center at Norremark in Växjö. Mackens duty today is to present a compelling idea for 

the municipality in hope of continued planning of a re-use center. That’s where we 

come into the picture. Macken has required help to draw and illustrate how their 

business would look like if all the properties where in one are, in this case related to 

the recycling center set on Norremark. This area will represent Macken and their re-

use center. 

Our contribution in this thesis is an illustration of a re-use center and examples of the 

types of buildings that can be used in the construction of the various facilities. To get 

inspiration from other reuse centers a study visit has been done in Gothenburg at the 

re-use center Alelyckan. Alelyckan is good example of a re-use center. 

Naturvårdsverket (the equivalent of the English Environmental Protection Agency) 

can provide guidance on how a re-use center can be established.  
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Abstract 

Studiens syfte är att presentera en vision om en återbruksby i form av planskisser och 

illustrationer. Studien ska också förklara samhällsnyttan och syftet med en 

återbruksby. En återbruksby (även kallad kretsloppspark) är ett område för hantering 

av återbrukbara material och produkter. Dagsläget för hur avfall hanteras och 

framtida planer beskrivs också i rapporten. Enligt EU direktiv skall återanvändning 

och återbruk öka för att främja miljön.    

Studien undersöker organisationen Mackens situation och hur deras verksamhet kan 

bli en återbruksby. Macken vill driva en återbruksby och ska presentera visionen för 

kommunen i hopp om fortsatt projektering. Visionen innehåller lokaler som alla har 

koppling till återbruk och förslag på utformning av dessa utifrån olika huskoncept. 

Som inspiration för områdesplanering används liknande parker. 

 

Nyckelord: Återbruk, kretsloppspark, återanvändning, förberedelse för 

återanvändning 
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Förord 

Projektet kring Återbruksbyn har uppkommit av att Mackens ledningsgrupp sett en 

framtida vision för organisationens expansion. Tillsammans har de formulerat sig i 

ord för att starta denna stora satsning. För att gå från ord till verklighet krävs en viss 

process, en process som vi har blivit en del av. Vi har gemensamt skrivit och 

utformat arbetet åt Macken. Vi vill speciellt tacka Fredrik Bergman på Macken som 

visat oss runt hos organisationen och som med brinnande intresse deltagit i 

projektmöten.  

Tack vare Mats Elgström, som introducerade oss för Fredrik Bergman, har detta 

examensarbete blivit möjligt. Mats har också funnits med som stöd under arbetet. Vi 

vill tacka Åsa Bolmsvik som stöttat oss under arbetets gång som handledare på 

universitetet. Hennes erfarenhet av vetenskapliga skrifter har hjälpt oss i arbetet och 

hon deltog också i startmötet.  

Studiebesök är nyttiga för ett projekt likt detta och vi vill även tacka de personer som 

tagit emot oss på Alelyckan.  

Tack till Stadsbyggnadskontoret i Växjö kommun som har bidragit med 

ritningsunderlag. 

 

Växjö, 2013-05-25 

Lindell Johan, Lögdahl Per-David & Muratovic Armin 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Enligt Naturvårdsverkets, Sveriges myndighet inom miljöarbete, avfallsplan 

(Naturvårdsverket, 2012) som grundar sig på EU:s avfallsdirektiv
1
 så är 

ändamålet med punkt två i avfallshierarkin att öka användningen av 

hushållsavfallet. Återanvändning, eller återbruk, innebär ”användning på 

nytt av förbrukade varor eller förpackningar för ursprungligt eller likartat 

ändamål”(Nationalencyklopedin, 2013a). Möjligheterna för återanvändning 

är små i nuläget. I Sverige finns det för få eller inga kretsloppsparker som 

individen kan vända sig till för att lämna material och produkter för 

återanvändning.  

Macken
2
 är ett personalkooperativ beläget i Växjö som med sin verksamhet 

motverkar slit- och slängsamhället där fullt fungerande produkter slängs. De 

tar vara på produkterna som slängs av oss konsumenter, i form av textil, 

elektronik, snickeri och cyklar. De lagar dessa slängda produkter för att 

sedan på nytt sälja dem. För att på bästa och enklaste sätt beskriva den här 

typen av verksamhet använder man sig av termerna återbruk och 

återanvändning. 

I dagsläget har man på Macken inte bara brist på verksamhetslokaler och 

lagerutrymmen, även placeringen på de olika verksamhetslokalerna är 

utspridda över Växjö. Detta leder till onödiga transporter och därmed en viss 

tidsförlust och miljöpåverkan. Situationen för de anställda anses inte heller 

vara den mest optimala. De jobbar, fikar och äter åtskilt. Med anledning av 

lokalproblematiken och de anställdas situation är kooperativet Macken i 

behov av en betydande upprustning, inte enbart för deras egen vinning, men 

även samhällets. Växjö skulle kunna ta ett rejält kliv uppåt på avfallstrappan 

om en återbruksby/kretsloppspark etablerades. 

Till förfogande för den här upprustningen har Växjö kommun erbjudit mark 

intill återvinningscentralen på Norremark. Macken själva ser det här läget 

som ett föredömligt område för en återbruksby/kretsloppspark eftersom 

återvinning och återbruk är viktiga delar i avfallsanteringen. I framtiden kan 

ett samarbete dem emellan utvecklas och att de båda verksamheterna redan 

ligger nära varandra är ett steg i rätt riktning. Arbetet med planeringen och 

utformningen av Mackens återbruksby skall utföras och beskrivas i detta 

arbete.  

 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG 
2 www.macken.coop 

http://www.macken.coop/
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att utreda och förstå Mackens situation i 

dagsläget och att utreda en möjlig utformning för återbruksbyn med 

placering i anknytning till den befintliga återvinningscentralen på 

Norremark. Arbetet ska också visa vilken samhällsnytta man drar av att 

uppmana byggandet av återbruksbyar/kretsloppsparker. En utmaning med 

utformningen av återbruksbyn som Macken önskat är att 

verksamhetslokalerna ska byggas av återvunna byggmaterial och 

återbrukade byggnader. De vill dessutom kunna bygga upp byn i olika 

etapper och att de olika etapperna ska ha sin egen berättelse. Parken skall 

vara genuin samt fungera som en inspirationskälla både för Växjöborna och 

för externa studiebesök.  

Målet med studien är att nå till en vision av Återbruksbyn som på sikt skall 

leda till bygglovshandlingar. Eftersom denna vision är mycket omfattande 

skall bygglovsritningar göras för endast en verksamhetslokal i den första 

etappen. Planritningarna skall sedan kunna användas som 

bygglovshandlingar. Även samhällsnyttan med en återbruksby skall 

beskrivas. Målet är att förena alla lokaler på ett och samma område samt att 

visa ett exempel på hur det skulle kunna se ut om lokalerna byggdes av 

återbrukat material.  

1.3 Metodologi 

För att kunna uppnå syftet att ta fram ett utformnings förslag för Mackens 

återbruksby, behövs en undersökande metod. Det består framförallt i att göra 

studiebesök i befintliga lokaler samt i det planerade nya området. Även 

kontinuerliga möten med projektgruppen
3
 kommer äga rum för konstant 

respons. Mötenas syfte är att samla in intressenternas åsikter och synpunkter 

kring den planerade kretsloppsparken och att ta med dessa i planen, då de är 

av väsentlig betydelse. 

För att utforma en praktisk och korrekt återbruksby i Växjö ingår i arbetet att 

ta fram teoretisk information om hur regelverket för återbruksbyar samt 

avfallshantering ser ut samt ta fram information om återbruksbyar. Detta fås 

genom studiebesök på andra anläggningar och litteraturstudier från hur det 

fungerar i andra orter. Därigenom ges teorin för att kunna skapa en 

återbruksby som fungerar bra och samtidigt ger samhällsnytta. Då målet är 

att bygga återbruksbyn av återvunnet material krävs även en bakgrundstudie 

inom detta område. Detta görs genom framförallt litteraturstudier för att ta 

reda på vilka val som finns för att utforma hus i återvunnet material. 

                                                 
3 Projektgruppen bestående av Fredrik Bergman, Maria Richter Simsek o Tomas Staaf, alla på 

Macken. 
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Till sist kommer ett förslag att kunna ges, förslaget skall stämma med 

dagens regelverk och bygga på hus av återvunnet material. Förslaget skall 

vara visualiserat i form av planritningar och illustrationer. Till 

visualiseringen används följande program: AutoCAD
4
, SketchUp

5
, Revit

6
 

och Lumion
7
. Bilder redigeras i Photoshop

8
. 

1.4 Avgränsningar 

Enbart ritningar och illustrationer utformade i datorprogram för den 

planerade återbruksbyn, av återanvänt byggmaterial, skall göras. För att 

kunna göra en utformning av en lämplig återbruksby krävs att vissa djupare 

studier görs, då tiden är knapp inom ett examensarbete, innehåller detta 

arbete enbart tre mer detaljerade bakgrundsundersökningar: 

 Beskrivning av olika hustyper, fördelar och nackdelar 

 Vilken samhällsnytta kan man dra av att sammankoppla alla 

Mackens verksamhetslokaler till ett och samma område 

 Återanvändning av byggnader och återbrukat byggmaterial 

Dessa bakgrundsundersökningar är sedan de som ligger till grund för den 

föreslagna återbruksbyn. 

 

 

  

                                                 
4 Autodesk AutoCAD 2013 
5 Google SketchUp 8 
6 Autodesk Revit 2013 
7 Lumion 3D 
8 Adobe Photoshop CS6 
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2. Avfallshantering 

För att kunna föreslå en återbruksby enligt Mackens önskemål, krävs 

bakgrundskunskap. I detta arbete har regler som finns studerats för att på så 

sätt kunna utforma en återbruksby åt Macken och Växjö Kommun som 

följer regelverk om avfallshantering. Med regler som bakgrund har andra 

återvinningscentraler (även kallade kretsloppsparker) och byar studerats, för 

att se till fördelar och nackdelar. Detta kapitel kommer förklara 

bakgrundsinformationen som krävs. 

I varje land omhändertas avfallet på olika sätt. Avfallshanteringen i Sverige 

bygger på EU:s avfallshierarki, vilken ger råd om korrekt hantering av 

avfall. Avfallshierarkin behandlar fem områden, se Figur 1, inom vilka det 

kan göras ytterligare framsteg. Förebyggande av avfall handlar om åtgärder 

i ett tidigt skede av produktionen s.k. resurshushållning eller minimering och 

ges absolut högsta prioritet. Återanvändning och föreberedelse för 

återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och deponering är 

metoder som bör tillämpas om förebyggande inte är möjligt 

(Naturvårdsverket, 2012). Ju högre upp i avfallstrappan ett avfallsslag kan 

tas omhand desto bättre för miljön. Fas två i avfallshierarkin, återanvändning 

och förberedelse för återanvändning, är den fas Macken i absolut första hand 

arbetar med. Ändamålet med fas två i är ökad användning av 

hushållsavfallet. Genom att ta emot hushållsavfall och förbereda materialet 

för återanvändning kan återanvändningen öka och nyproduktionen minska 

vilket i sin tur leder till ökad resurseffektivitet. Förberedelse av materialet 

kan innebära till exempel reparation och målning. 

Analyser (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2011) gjorda av kretsloppsparken 

Alelyckan i Göteborg visar att miljönyttan är större om man återanvänder 

gammalt material och gamla produkter istället för att återvinna och utvinna 

energi. Båda metoderna är miljömässigt fördelaktiga men återanvändning 

bör prioriteras om möjligt först efter förebyggande och före 

materialåtervinning och energiutvinning samt deponi. Återanvändningen ger 

en större miljövinst och resurseffektivitet (Naturvårdsverket, 2011).    

 
Figur 1: Avfallstrappans olika steg, bild från (Naturvårdsverket 2012, s39)   
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2.1 EU:s avfallsdirektiv 

Europaparlamentets och rådets direktiv
1
 beträffande avfall är till för att 

bättre skydda miljön samt bryta sambandet mellan tillväxt och generering av 

avfall. Direktivet gäller framtagning av avfallsplaner och särskilda 

avfallsförebyggande program som berör alla EU:s medlemmar. 

Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2012) har fått till ansvar att ta fram en 

avfallsplan och ett avfallsförebyggande program för Sverige senast 12 dec 

2013. Den nya avfallsplanen ska ersätta den tidigare från 2005, Strategi för 

hållbar avfallshanering – Sveriges avfallsplan (Naturvårdsverket, 2005). 

Den ekonomiska tillväxten alstrar en stor förbrukning av naturresurser och 

konsekvensen av detta är ökad mängd avfall. Ändamålet med 

avfallsdirektivet är att försöka bryta sambandet mellan tillväxt och 

generering samt att öka resurseffektiviteten. Avfallsdirektivet 

(Naturvårdsverket, 2011) framhåller att förebyggande av avfall ges högsta 

prioritet. Definitionen av förebyggande avfall enligt (Naturvårdsverket, 

2012) syftar på förberedelser innan ett ämne, ett material eller en produkt 

blivit avfall. Föreberedelser i sin tur syftar på bland annat minskandet av 

naturresurser, innehållet av skadliga ämnen och så vidare. Kort sagt, Sverige 

är bra på material- och energiåtervinning efter de senaste årtiondenas 

förbättringar men ytterligare förändringar bör ske för en ännu bättre miljö. 

2.1.1 Tillämpning av direktiv 

För att bryta sambandet mellan tillväxt och generering måste ett antal mål 

och åtgärder uppnås. Ett delmål behandlar hushållens avfall – ökad 

användningen av produkter och material som slängs. Genom att på olika sätt 

underlätta möjligheten för samhället att lämna produkter och material kan 

återanvändningen öka. Det behövs ett samarbete olika aktörer emellan samt 

att kommunerna tar en ansvarsroll i frågan om återanvändning. 

Naturvårdsverket och kommunerna i Sverige kan på olika sätt bidra för att 

främja återanvändningen. Kommunen kan exempelvis arbeta för att avfall 

som tänkt lämnas på återvinningscentralerna runt om i landet istället styrs 

till återbruksplatser. Naturvårdsverket kan i sin tur ge vägledning om hur 

återbruksplatser/kretsloppsparker etableras, sprida goda exempel. Man bör 

också informera om miljöfördelarna med återanvändning eftersom många 

tror att det är en större miljövinst att återvinna. (Naturvårdsverket, 2012) 

2.2 Återvinningscentraler 

Varje kommun har en skyldighet enligt lag (Miljöbalken, 1998) att 

bortskaffa och slutligt omhänderta avfall, därav avfallscentraler och 

soptippar. Ständigt förbrukas material så som renoveringsmaterial och 

uttjänta möbler och så vidare. Återvinningscentraler, ÅVC, finns då för att 
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kunna ta emot material för återvinning som inte går att slänga i den vanliga 

soptunnan. I en traditionell central finns en container för varje typ av 

grovsopor. Till exempel en för trä, en för metall och en för plast. Den som 

ska slänga sina grovsopor på centralen måste därför sortera avfallet noga och 

det finns också avfall som inte alla stationer kan ta emot, med anledning av 

giftinnehåll m.m. De vanliga hushållssoporna i Växjö kommun (Växjö 

Kommun, 2013) hämtas, körs till en förbränningsanläggning och omvandlas 

till fjärrvärme. Matavfallet komposteras eller rötas och omvandlas till gödsel 

eller biobränsle (Grovsopor, 2013). Det som samlas i containrar på 

återvinningscentralerna transporteras vidare till deponier men det mesta kan 

återvinnas. Trämaterialen flisas och används som bränsle vid förbränning, 

metaller sorteras av särskilda intressenter och smälts ner och återanvänds. 

Jord och stenmaterial krossas och kan användas som fyllmaterial vid nya 

väggbyggen. Glas samlas in och används åter som råvara. 

2.2.1 Växjö Kommuns återvinningscentral 

Växjös återvinningscentral, ÅVC, på Norremark, är av traditionell karaktär 

där grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall omhändertas av Växjö 

kommun. All typ av hushållsavfall som man inte kan slänga i soptunnan 

lämnas på ÅVC’n. Det som händer därefter är bortforsling av avfallet till en 

förbränningsanläggning eller en deponi där följande sker: 

materialåtervinning, energiutvinning och deponering.  

I Växjö tar man, som tidigare nämnt, emot grovavfall, trädgårdsavfall och 

farligt avfall. Grovavfallet storteras i olika sopcontainrar, trädgårdsavfallet 

sorteras utanför centralen och farligt avfall vid sidan av centralen. 

Logistiken fungerar på så vis att man lämnar trädgårdsavfallet först innan 

man kör in i anläggningens central för att lämna grovavfallet.  

Precis intill anläggningens infart möts man av en gul container som tillhör 

Macken. Bredvid containern skyltas det om vilka Macken är. I den 

containern har man möjlighet att lämna material för återanvändning. I Figur 

2 kan man se grovavfallscontainrar av de olika avfallskategorierna på 

ÅVC’n. 
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Figur 2: ÅVC Norremark. (Foto av Johan Lindell). 

2.3 Kretsloppsparker 

En kretsloppspark är en park där återvinning, återanvändning och 

avfallssortering sker på en och samma plats. Parken fungerar som en 

bemannad återvinningscentral, ÅVC, som har till uppgift att ta emot 

grovsopor i form av möbler, byggavfall, gamla maskiner, trädgårdsavfall 

och dylikt. Parken tar också emot papp-, plast- och plåtförpackningar som 

inte får plats i återvinningstationens behållare. Skillnaden i jämförelse med 

en konventionell ÅVC är att en kretsloppspark tar tillvara på produkter som 

går att laga/reparera eller fortfarande är i gott skick. Produkterna kan 

exempelvis vara kläder, tavlor, möbler, böcker, och så vidare vilka 

reparareras och säljs vidare. Vidareförsäljningen sker via egna second hand 

butiker på kretsloppsparken.  

Ändamålet med en kretsloppspark är att minska hushållsavfallet från 

samhället genom att öka återanvändningen. Det är ett miljövänligare 

alternativ att återanvända än att återvinna. Besökare gör sig därför delaktiga 

i ett kretslopp som främjar miljön. 

Att bli personligt bemött på en kretsloppspark i Sverige är enligt 

Mårtensson
9
 den viktigaste biten för en fungerande kretsloppspark. Han 

menar att besökarna skall bli personligt bemötta av kunnig personal som 

frågar om de har hushållsavfall till secondhandförsäljning. Mårtensson 

nämner också att övervägande delen av de återanvända produkterna hade 

hamnat i sopcontainrarna om inte besökarna hade fått ett personligt 

bemötande.  

                                                 
9 Pål Mårtensson, ansvarig på Återbruket berättade vid studiebesök i maj 2013. 
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Mårtensson
9
 påpekar vidare att det är viktigt att de besökande ombeds att 

stanna och invänta personal, annars skulle besökarna bara åkt förbi. I Figur 3 

nedan visas ett exempel på en stoppskylt utanför en sorteringshall. 

 
Figur 3: Sorteringshallen på kretsloppsparken Alelyckan. (Foto av Johan Lindell). 

Ett naturligt flöde bör eftersträvas när man planerar en ny kretsloppspark. Ett 

naturligt flöde syftar till att de olika verksamheterna i kretsloppsparken 

kommer i rätt ordning. Exempelvis att avlämning av produkter placeras först 

i ordningen, sedan återvinning och därefter second hand försäljning. 

Idag finns ett fåtal kretsloppsparker i Sverige. I den nya avfallsplanen 

(Naturvårdsverket, 2012) anser man att behovet av kretsloppsparker är stort. 

De nuvarande parkerna får troligen mer uppmärksamhet vid planerandet av 

fler anläggningar. Eftersom kretsloppsparker är ett relativt nytt begrepp 

kommer Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2012) att ge vägledning om 

hur sådana anläggningar kan upprättas. Ser man utomlands ligger Belgien 

långt fram med liknande arbete. Härefter presenteras några anläggningar 

runt om i Sverige och i Belgien. 

2.3.1 Fungerande kretsloppspark i Sverige 

Den kanske mest kända kretsloppsparken vi har i Sverige idag ligger i 

Alelyckan, i Göteborg och är 32000 kvm stort (Göteborg Stad, 2013). 

Verksamheten förvaltas av Kretsloppskontoret i Göteborg Stad tillsammans 

med Stadsmissionen och statsdelen Bergsjön sedan 2007. Parken fungerar 

som en grundform för flera kretsloppsparker som i dagsläget planeras.  

På Kretsloppsparken i Alelyckan samlas återvinning, återanvändning och 

avfallssortering på en och samma plats, se Figur 4. I första hand tillvaratas 

grovavfall, exempelvis möbler, cyklar, elektronik och olika 

inredningsdetaljer. De produkter som viktmässigt återanvänds mest är 
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möbler, textilier, böcker och husgeråd. Parken i Alelyckan gör de möjligt att 

återanvända 360 ton produkter varje år (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2011).  

Besökare till kretsloppsparken kommer till en butik som säljer secondhand 

artiklar, såsom kläder och möbler. En butik säljer begagnade byggmaterial 

för re-making, ”Återbruket”, och längst in på området finns ett kafé som 

säljer inredning, ”Returhuset”. På sorteringsstationen blir man bemött av 

personal som frågar om man har något för secondhandförsäljning med sig. 

När man passerat sorteringsstationen kör man vidare till 

återvinningscentralen och slänger sitt avfall i vanlig ordning. 

  
Figur 4: Foton från Alelyckan. Secondhandbutiken, Återbruket, Returhuset och sortering i 

sorteringshallen. (Foton av: Per-David och Johan).  

Det finns två personer som är drivande på kretsloppsparken, Pål 

Mårtensson
9
 och Heléne Stjernlöf

10
. Pål har varit med sedan 

kretsloppsparken Alelyckan startade och är en av huvudpersonerna bakom 

kretsloppsparken. Heléne arbetar för Göteborgs Stad och är en av personerna 

bakom ”Returhuset” som ligger på området. Kretsloppsparken har funnits i 

sex år, och vid starten var kommunen skeptiska och intresset för återbruk var 

inte lika stort som det är idag. Genom att bygga området med hjälp av att 

flytta dit lokaler kunde projektet finansieras. Den kommunala organisationen 

Kretslopp och Vatten står bakom Återbruket och dess tillhörande 

återvinningscentral. Det finns ett samarbete mellan Återbruket och 

                                                 
10 Helene Stjernlöf, ansvarig för Returhuset Alelyckan, maj 2013. 
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Returhuset, på det förstnämnda säljs saker direkt som man har tagit emot, 

men på Returhuset tillverkas designinredning eller renovering av möbler 

som tagits emot på samma plats. På Returhuset finns mindre verkstäder som 

består av baracker. Stora magasin med fönster, dörrar, WC-porslin, taktegel 

med mera finns att skåda på Återbruket. Den som är ute efter billigt material 

eller äldre stilar kan göra fynd. Stadsmissionen driver secondhand butiken, 

som också har insamling i Göteborgs centrum.  

Verksamheten är säsongsbetonad vilket gör att större personalstyrka behövs 

på sommarhalvåret. Alelyckan hjälper därför kommunen med praktikplatser 

men det krävs en viss kunskap om vad som går att återbruka och vad som 

ska gå till återvinning. Pål Mårtensson
9
 sitter också med hos 

Naturvårdsverket och har information om de nya direktiven för 

återanvändning.  

2.3.2 Andra kretsloppsparker och verksamheter i Sverige och Belgien 

Snårarp, Kristianstad 

Kretsloppsparken (Kretsloppsparken Kristianstad, 2013) i Kristianstad 

öppnade 2001 och är idag en av landets modernaste och effektivaste 

återvinningscentraler. Målet med kretsloppsparken är att återvinna och 

återanvända i så stor utsträckning som möjligt och att minimera 

deponimängden. 

På området är företaget SAVEKO lokaliserat med egna kontor och förråd. 

SAVEKO utgör en arbetsplats för 35 funktionshindrade personer. Här tar 

man isär inlämnade spisar, diskmaskiner, fläktar, tvättmaskiner, torkskåp, 

minikök, manglar och torktumlare. Metaller och maskindelar återvinns och 

säljs vidare. I samma byggnad bedrivs också returhuset, ett 

återanvändningsvaruhus där man bland annat har second hand försäljning av 

produkter och material lämnade till kretsloppsparken. 

I Figur 5 visas kretsloppsparken i Kristianstad och placering av de olika 

stationerna. Logistikflödet på parken är upplagd på så vis att material för 

återanvändning lämnas först och därefter avlämning av grovsopor. Man kan 

också ta sig direkt till återvinningscentralen.  
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Figur 5: Logistikflödet genom Kretsloppsparken i Snårarp, Kristianstad, bild från 

(Kristianstads Kommun 2002-06-12).  

Blåberget, Sundsvall 

Ombudet Reko Sundsvall (Reko Sundsvall, 2013) omhändertar och 

återvinner hushållsavfall och matavfall på uppdrag av kommunen i 

Sundsvall. Reko Sundsvall arbetar med avfallsplanering och handledning för 

att vidareutveckla kretsloppet i vårt samhälle. De driver bland annat 

återvinningscentralen Kretsloppsparken på Blåberget för allmänheten.  

Kretsloppsparken besöks dagligen av privatpersoner vars ändamål är att 

främja återanvändning och återvinning. På parken mottages avfall, 

grovsopor, trädgårdsavfall och så vidare. Det finns även möjlighet att skänka 

saker och kläder till återbruket som man vill göra sig av med. Erikshjälpen 

har en butik på anläggningen där man säljer vidare produkter som skänkts 

till förmån för välgörande ändamål. Anläggningen har också en kiosk där det 

finns möjlighet att stanna och fika. Hela överskottet av försäljningen går till 

sociala och humanitära insatser, utomlands och i Sverige. 

Kringwinkel, Belgien 

Den flamländska regionen i Belgien har blivit ledare inom 

avfallshanteringen i Europa. Regionen har statistiskt bäst avfallshantering 

där nästan tre fjärdedelar av hushållsavfall som produceras i regionen 

Flandern återanvänds, återvinns eller komposteras (GAIA, 2012) 

I norra Belgien, i regionen Flandern, finns organisationen Kringwinkel 

(Komosie, 2013). Verksamheten startade 2002 av att cirka 60 

välgörenhetsbutiker gjorde en överenskommelse om att kooperera under 

namnet The Kringwinkel. Idag är Kringwinkel ett nätverk med över 115 

cirkulationsbutiker. Butikerna i nätverket är så kallade välgörenhetsbutiker 

dit privatpersoner kan skänka saker som de planerat att slänga. Sakerna 

genomgår en reparation för att sedan kunna säljas vidare. Det finns minst en 
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cirkulationsbutik i varje centrum där även återvinningscentraler kan 

förekomma.  

Varje år samlar Kringwinkel in mer än 59000 ton gods vilket gör att avfallet 

och CO2 utsläppen reduceras. Att värna om miljön är en högsta prioritet för 

nätverket. En annan ståndpunkt är skapandet av arbetstillfällen för 

människor med få sysselsättningsmöjligheter. Kringwinkel erbjuder idag 

jobberbjudanden och vägledning till 5000 personer. 

Wonen en Werken, Belgien 

Wonen en Werken (Wonen en Werken, 2013) som betyder Leva och Arbeta 

är en organisation som startade 1988 av att fyra företag, Buurtwerk ’t 

Lampeke, Basiseducatie, Werklozenwerking och De Wal en Arktos 

sammanslogs. Den försämrade situationen gällande bostäder och 

arbetslöshet behövde åtgärdas i området, som ligger i Den Vaartkom, 

Leuven.  

Deras motto är, oavsett kompetens, kunskap, ursprung eller religion, att 

Wonen en Werken ska erbjuda människor en plats i samhället. Därför 

erbjuds människorna utbildning och handledning för ökade chanser till ett 

yrke inom olika branscher. Byggnads-, måleri-, städning- och 

cateringsbranschen är några av de förberedande yrkesgrener som erbjuds. 

Människor förbereds för arbetslivet genom yrkesutbildning utav erfarna 

hantverkare och gradvis ökande svårighetsgrad. Verksamheten har idag 

vuxit från ett arbetslag av fem personer till 275 anställda. Som resultat av 

yrkesutbildningarna har Wonen en Werken bidragit till att minska 

arbetslösheten.  

Velo, Belgien 

Velo (Velo, 2013) är en organisation inom cykelindustrin. De erbjuder ett 

flertal tjänster som till exempel försäljning av begagnade cyklar, cykeldelar, 

reparation och uthyrning av cyklar. Cyklar och reservdelar på deras lager är 

antingen skänkta av återvinningscentraler, privatpersoner eller polisstationer. 

Deras mål är att alla ska ha en cykel, ur miljösynpunkt. Cykelverkstaden 

hjälper allmänheten att reparera cyklar, med möjlighet att reducera priset 

genom att utföra arbetet själv. 

Velo är inte bara en cykelverkstad, de har tagit det hela ett steg längre. De 

anställda är skolade av organisationen. Organisationen erbjuder 

utbildningsmöjligheter, praktik och sysselsättning för olika samhällsgrupper 

som har svårt att komma ut på arbetsmarkanden. Eleverna undervisas i 

grundläggande materialteknik och metallkunskap inom cykelindustrin.  
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3 Miljöaspekter i byggnadsutformning  

Då Macken tydligt förklarat att de vill att byn skall vara unik i sitt slag, 

genom att byggnaderna själva är utförda av återvunnet material har olika 

former av återvunna byggnader studerats.  

Hus går att bygga av många olika material, men det är få hus som använder 

sig av återbruk. Nästan allt material köps nytt från bygghandel eller direkt 

från tillverkare. Att bygga med återanvänt material kan innebära risker om 

materialet inte är kontrollerat. Enligt Boverkets Byggregler (Boverket, 2011) 

skall byggmaterial och byggprodukter ha kända egenskaper för att avse 

byggnadens förmåga att uppfylla krav enligt föreskrifter och allmänna råd. 

För att säkert känna till egenskaper i materialen utförs tester och därefter 

certifiering. Vid nybyggnation skall det finnas en kontrollansvarig som 

godkänner byggnaden med beslutsfattande grund i bestämmelserna. 

Boverkets Byggregler har stöd från Plan- och Bygglagen (PBL) och Plan- 

och Byggförordningen (PBF).  

3.1 Exempel på utformning av hus med återvunnet material 

Vid utformning av hus med återvunnet material finns stora möjligheter att 

bygga olika typer och stilar, i stort sätt lika många möjligheter som vid 

nybyggnation med nytillverkade material. Härefter följer några olika 

tänkbara, både vanliga och ovanliga sätt, som alla bygger på återanvändning 

och materialåtervinning. Dessa hustyper går alla mer eller mindre att 

anpassa för att följa Svenska regelverk. 

3.1.1 Jordskepp (Earthships) 

Jordskepp använder förbrukade material som fullgjort sitt syfte, utan att 

vidare förädla materialet. Att bygga ett jordskepp är därmed ingen 

energikrävande process. Helhetskonceptet med jordskeppen lyfts fram för att 

med små resurser kunna vara självförsörjande.  

Bakgrunden kommer från Michael Reynolds, USA. Hans tanke var att skapa 

ett hus som kan förbättra miljön och det genom ett alternativt levnadssätt 

(Reynolds Michael E. 2000). Han jämför sin idé med människans sätt att 

söka skydd och skapade jordskepp. Han beskriver hur jordskepp konstrueras 

på bästa sätt i sin bok (Reynolds Michael E. 2000), se Figur 6. 
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Figur 6: Reynolds princip för ett bra inneklimat i Jordskepp. (Bild från Reynolds Michael 

E. 2000). 

Redan tidigt på 1970-talet utvecklade han de första jordskeppen med stor 

framgång. Celebriteter och redan då miljötänkande människor beställde 

husen av Reynolds. Efter några misslyckanden och icke godkända kontroller 

sjönk populariteten av husen. Frågan var om jordskeppen verkligen var 

miljövänliga för de som brukade huset. Idag är ämnet hett igen och Michael 

Reynolds föreläste bland annat i Stockholm, april 2013, om jordskepp 

(Earthship Biotecture Sweden, 2013).  

Husen byggs av en bärande bakre del murad av bildäck. Bildäcken packas 

med jord och sten för att skapa en termisk massa som kan hålla värme. 

Innerväggarna reglas av trä eller muras av flaskor och burkar. De murade 

väggarna putsas med halmblandad lera, kallad adobe. Den södra fasaden ska 

bestå av växthusliknande utformning, med glaspartier som släpper in 

solvärme och plantering för växter som bidrar som föda eller omvandlar 

koldioxid. Jordkullen som huset placeras i håller konstant temperatur, när 

man kommer ner under frostskiktet, den temperaturen kyler huset på 

sommaren och värmer huset på vintern. Ventilationen dras genom jordkullen 

av samma princip för att minska energiförluster vid ventilation. Elektricitetet 

för hushållet genereras av solcellspaneler eller vindgeneratorer placerade på 

taket (Nationalencyklopedin, 2013b). Dricksvatten bevaras i stora behållare i 

kullen bakom bildäcksväggen. Regnvatten som träffar taket samlas upp och 

leds till behållarna. Vattnet från behållarna går sedan i ett kretslopp genom 

huset. Först används det till dricksvattnet i hushållet, sedan blir det till 

gråvatten och används till bevattning av odlingen och till slut samlas vattnet 

upp igen och används för att spola toaletten. Avloppsvattnet samlas i en 

filtreringstank och leds ut i naturen.  

Jordskepp är främst utformade som bostadshus. De kräver ett sydligt läge 

för glaspartiet och placeras förmånligt i suterräng för att underlätta arbetet 

med jordmassor men går också att bygga på plan mark. Arkitekturen är bred 
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och inte speciellt djup för att klara av soluppvärmningen, se Figur 7. Detaljer 

som till exempel glasflaskor i olika färg kan ge en häftig effekt i murade 

väggar. Tidigare uppförda jordskepp har fria och organiska former. Växter 

planteras både utanför och inuti huset. Biotecture, som Reynolds företag 

heter, kommer av Biological och Architecture, alltså naturvetenskaplig 

arkitektur. 

 
Figur 7: Breda glaspartier på ett Jordskepp (Bild från: http://earthshipsweden.com/ ) 

3.1.2 Containerhus 

Ordet container kommer från engelskan och betyder stor behållare. En 

containers syfte är att skydda dess innehåll och att den lätt ska kunna frakta 

gods via fartyg, tåg och lastbilstransport. Den vanligaste containern benämns 

"shipping container", på svenska fraktbehållare.  

Shipping containrar tillverkas i stål av hög kvalitet för att klara de 

påfrestningar som de utsätts för under deras livslängd, det vill säga olika 

typer av miljöer och de tunga lasterna. En shipping container har 

standardiserade storlekar enligt Svensk Standard (Svensk Standard, 1995). 

Standardiserade mått var ingen självklarhet förr i tiden. Standarden uppkom 

från Malcolm McLean
11

 när han iakttog ineffektiviten i på- och avlastning 

under hans karriär som lastbilschaufför. 

En idé som på senare tid kommit upp är att bygga hus av lagrade containrar 

(Greenhomebuilding, 2013). I USA (Go Eco-homes International, 2013) 

utgör fraktbehållarna ett problem i form av ett överskott på grund av 

handelsbalansen. Flera arkitekter har på senare tid börjat ta fördel av 

överskottet och återanvänt det i annat syfte, inom byggnadsbranschen.                    

Fördelarna med att bygga hus av containrar är många. De är, som tidigare 

nämnt, konstruerade för att bära tunga laster. Det möjliggör att enkelt kunna 

stapla flera containrar på varandra för att skapa höjd. Lika enkelt är det att 

bygga i sidled på grund av standardmåtten. Containrarna kan sammanfogas 

och kombineras för att skapa stora byggnadsytor. Containrarna är även 

                                                 
11 http://www.economist.com/  

http://earthshipsweden.com/
http://www.economist.com/
http://earthshipsweden.com/wp-content/uploads/2011/03/corner31-e1299590075999.jpg
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konstruerade att motstå tuffa miljöer, såsom vind och vatten. Med denna 

fördel ges möjlighet att behålla utsidans form och utseende. Den kraftfulla 

stommen gör det möjligt att installera stora fönster och balkongytorna fås 

genom att lämna övre ytan på containern fri. Begränsningarna är få. Ett 

exempel på containerhus där man utnyttjar möjligheten att kombinera flera 

containrar illustreras i Figur 8 nedan. 

 
Figur 8: Containerhus bygge (bild från http://www.greenhomebuilding.com/) 

Containerhuset är flexibelt och går lika lätt att plocka ner som en traditionell 

timmerstuga. Vid flytt kan huset lätt tas med. Ett containerhus är 

återanvändningsbart och anpassningsbart. Om containerhusen någon gång 

slutar tjäna sitt syfte finns det möjlighet att återvinna. Ett containerhus består 

i huvudsak av metall och kan därför enkelt återvinnas.  

3.1.3 Flytta hus eller baracker  

Byggnader är ofta anpassade för att passa just den verksamhet som ska 

inrymmas i lokalen och är valda för den plats där de står. Möjligheten att 

flytta ett hus är positivt ur den aspekten att övergivna hus kan flyttas och 

tjäna ett nytt syfte, se Figur 9. Det är inte ovanligt att hus flyttas på trailer 

eller monteras ned och byggs upp på ny plats.  

Baracker fungerar så att de är flexibla och lätta att förflytta. De kan nyttjas 

av många typer av verksamheter innan de verkligen behöver rivas och 

återvinnas. Ett exempel på flyttbara baracker tillverkas av Expandia 

(Expandia. 2013). Deras system innehåller flexibla moduler som anpassas 

efter en bred kundgrupp. 

http://www.greenhomebuilding.com/
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Figur 9:Flytt av hus (bild från: 

http://www.husohem.se/Images/HOH/Cache/708/0/15348_0000oze9_1.jpg). 

3.1.4 Tiny Houses koncept 

Återbrukade material kan användas för att konstruera mindre hus ”Tiny 

Texas Houses” (Tiny Texas Houses, 2013). Tiny houses byggs ofta av trä 

eller plåt. Konceptet Tiny Houses har uppstått precis som jordskepp, som ett 

alternativt sätt att bo och leva. Idén bygger på att små hus är bättre ur den 

synvinkeln att de tar mindre plats och kräver en mindre energimängd 

gentemot ett genomsnittligt stort hus, för uppvärmning eller nedkylning. 

Ytorna planeras smart och effektivt, en yta kan ha flera syften. Det finns 

bekymmer med att minska ytorna, tillgängligheten blir sämre för personer 

med funktionshinder. I Sverige kan detta påverka byggnadslov enligt 

Boverkets Byggregler (Boverket, 2011). Tiny Houses byggs ibland på trailer 

för att den boende ska få miljöombyte genom att förflytta sig med sitt hus.  

Tiny houses koncept att bygga av det material som finns tillgängligt går att 

tillämpa för större byggnader. Anledningen till att husen från början är små 

är den låga energiåtgången och förmågan att leva minimalistiskt. Kan man 

samla på sig en större mängd material går det också bygga ett större hus i 

samma anda, då med fokus på återbruket. I Frankrike har grovsopor, bland 

annat lastpallar och tidningar, använts i ett försök att bygga enligt denna 

princip, se Figur 10.   

http://www.husohem.se/Images/HOH/Cache/708/0/15348_0000oze9_1.jpg
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Figur 10: Hus i Frankrike byggt av åtebrukade grovsopor. (Bild från video: 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/villa-dechets-nantes-recyclage-11477.php4 ). 

 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/villa-dechets-nantes-recyclage-11477.php4
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4. Mackens lokaler och verksamhet idag 

4.1 Mackens historia 

Föreningen Macken är ett socialt företag, ett personalkooperativ grundat 

2004 i Växjö. Föreningen består av en mångkulturell skala människor där 

alla erbjuds delägarskap/medlemskap i kooperativet under villkoren – en 

människa en röst.  

Kooperativet Macken är egentligen två föreningar – ett moderkooperativ, 

Macken Växjö Ekonomisk Förening samt en ideell förening, Macken vänner. 

De här två föreningarna bildar enheten Macken. 

Kooperativets ståndpunkt är att personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden ska få en meningsfull sysselsättning och bli integrerade i 

samhället. Man eftersträvar att personer vilkas förutsättningar är väldigt 

dåliga skall få en ny chans. En möjlighet till att göra det de älskar. För att 

förverkliga detta har Macken skapat olika typer av jobb vilka är 

utbildningar, företagscenter, design och försäljning för att bara nämna några. 

De försöker göra en förändring i samhället genom att lösa några av det 

moderna samhällets problem. Till moderna samhällets problem kopplar man 

bland annat slit- och släng samhället och åldersförtrycket. Arbetstillfällen för 

nyanlända immigranter skapar de genom att reparera de prylar som slängs på 

soptippen för att senare kunna sälja det till allmänheten. De började med en 

liten cykelverkstad, idag har de vuxit till ett större nätverk och ytterligare 

verkstäder - snickeri, elektronik och textil. Det är de här verkstäderna som 

ligger till grund för detta expanderande kooperativ. Språkverkstäderna 

skapar jobb för äldre personer som har svårt att få en anställning på den 

offentliga sektorn men ges istället möjlighet att dela med sig av sin kunskap 

och erfarenhet genom att ge undervisning till nysvenskar. 

Macken har inga begränsningar varken för människor eller vad de gör eller 

som de säger på sin hemsida
2
, ”Många säger att företag ska göras 

renodlade, bli bra på en sak. Vi har inga sådana gränser. Vi är Macken.”  

4.2 Mackens verksamhetslokaler idag 

Macken har idag ett antal verksamhetslokaler i Växjö. De ligger utspridda 

över staden, se Figur 11. Det fraktas mycket varor och saker mellan 

lokalerna, det gör att en mängd transportutgifter drabbar organisationen. Det 

som transporteras är tillexempel möbler från insamling till verkstad. 

Transporterna ökar utsläppet av koldioxid, vilket kan undvikas eller minskas 

om man kan minimera transporterna. Att förena verksamhetslokalerna i 

anknytning till ÅVC:n på Norremark skulle effektivisera verksamheten och 

reducera CO2 utsläppen för att nämna några fördelar med denna vision. 



  
 

 

 

20 

Lindell Johan, Lögdahl Per-David & Muratovic Armin 

 
Figur 11: Karta över Växjö där Mackens utspridda verksamhetslokaler visas. 

(Bakgrundsfoto från Google Maps). 

Idag bedrivs textil samt snickeri både i utbildningssyfte samt professionellt, i 

vissa fall i olika lokaler. Macken vill att de två nivåerna skall kunna fungera 

parallellt i framtiden.  

4.2.1 Administration och utbildning 

Företagscentret på Hjalmar Petris väg, se Figur 12, fungerar idag som 

administrativt kontor åt föreningen. Här finns kontorplatser, föreläsningssal 

och en mottagning. På centret bedriver man utbildningar om entreprenörskap 

och har sociala träffar.  

 
Figur 12: Företagscenter och cykelverkstad på Hjalmar Petris väg (foto av Johan Lindell) 
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4.2.2 Cykelverkstad 

I samma byggnad som kontoret på Hjalmar Petris väg, se Figur 12, ligger en 

cykelverkstad på cirka 160 kvm. Här repareras cyklar som säljs i Mackens 

butiker på Nydalavägen. Verkstaden är full av uppställda cyklar, både 

trasiga och reparerade. De reservdelar som behövs finns i allverkstaden 

bredvid butikerna. 

4.2.3 Allverkstad 

I anslutning till butikerna finns en mindre lokal där vissa möbler lagas. Idag 

finns allt i en källare. Här utförs också andra typer av reparationer och 

arbeten till exempel målning och slipning av möbler. Här håller också 

organisationens egna trubadurer till i ett av rummen. 

4.2.4 Elverkstad 

Elverkstaden är även den lokaliserad i en källarlokal i ett av hyreshusen i 

området på Nydalavägen. Ett projekt som pågår i verkstaden är 

motionscyklar som genererar ström, i övrigt repareras apparater av olika 

slag. Dessutom har cykel- och elverkstaden flera gemensamma projekt.  

4.2.5 Vintagebutik 

På Nydalavägen finns, förutom elverkstad och allverkstad, Mackens 

symbolbyggnad som har funnits med sedan organisationens början. Det är 

en bensinmack, se Figur 13, som har flyttats dit från Göteborg. Byggnaden 

var från början en skulptur och kostade 1 000 SEK i inköp men är idag en 

vintagebutik.  

 
Figur 13: Bensinmacken på Nydalavägen, som var starten för Mackens verksamhet, idag 

bedrivs försäljning här(Foto av Johan Lindell). 
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4.2.6 Textilverkstad och språkundervisning 

Mittemot macken är organisationens textilverkstad lokaliserad, se Figur 14. 

Idag består den av sex stycken flyttbaracker. Den upplevs trång för de som 

brukar den. Här pågår språkundervisning samtidigt som man lär sig sömnad. 

Macken har två anställda sömmerskor som sitter avskilt i barackerna. De 

tillverkar det egna varumärket i form av barnkläder. Produkterna tillverkas 

av överblivna tyger. Lagren för tygerna finns idag i snickeriet.  

 
Figur 14: Textilverkstad på Nydalavägen 42 (Foto av Johan Lindell) 

4.2.7 Loppis 

Även en loppisbyggnad finns på Nydalavägen, se Figur 15. Den är nyare än 

de andra byggnaderna på området och är en ca 400 kvm stor träbyggnad. 

Här säljs bland annat porslin, glas, kläder, inredning och övriga loppisvaror. 

 
Figur 15: Loppisen på Nydalavägen 42 (Foto av Johan Lindell) 
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4.2.8 Snickeri 

Snickeriet är lokaliserat på Sankt Sigfridsområdet, se Figur 16. Snickeriet är 

rymligt för verksamheten idag. Lokalen som är i två plan delas också med 

Wallride
12

, ett konstnärskollektiv. I snickeriet tillverkas bland annat 

designbord och presentlådor med Macken design, dessa tillverkas 

professionellt. 

 
Figur 16: Snickeriet på Sankt Sigfridsområdet (Foto av Johan Lindell) 

4.2.9 Övrigt 

Macken är mångsysslare som med sitt sociala arbete kan skapa kreativitet på 

många olika sätt. Utöver verkstäderna finns odlingar, kafé (som drivs hos 

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten) och en del projekt runt 

omkring, ett exempel är Hela världens torg
13

.  

4.3 Materialinsamling för återbruk 

På Norremarks återvinningscentral har Macken idag en gul container med 

skyltar om återbruk, se Figur 17. I containern kan allmänheten lämna saker 

för återbruk istället för att slänga på återvinningscentralen. Bredvid 

containern finns en friggebod som används som mindre kontor för 

materialinsamlingen till Macken.  

                                                 
12 http://wallride.se/ 
13 http://www.macken.coop/foretagshotell/hela-varldens-torg/   

http://wallride.se/
http://www.macken.coop/foretagshotell/hela-varldens-torg/
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Figur 17: Mackens container och friggebod på Norremarks återvinningscentral. (Foto av 

Johan Lindell). 
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5. Förutsättningar och Behov 

Baserat på hur Mackens verksamhet och behovet i Växjö Kommun ser ut 

idag har ett behov och vissa förutsättningar kunnat summeras. Detta är 

viktigt för att invånarna i Växjö skall få möjlighet till ett fungerande 

kretslopp. Behovet kan, om Macken ges goda förutsättningar, kunna nås. 

Här kommer behov och förutsättningar för både lokaler och mark förklaras. 

5.1 Förutsättningar 

Goda förutsättningar finns för att skapa en återbruksby. Fredrik Bergman
14

, 

som är verksamhetsutvecklare för Macken, har samarbeten med många olika 

intressenter i det här projektet. Det finns politiskt stöd och många av 

samarbetena kan främja både Macken och dess partners.  

Organisationen finansieras idag av ”många bäckar små”, som de själva 

nämner det. De har försäljning av återbruksprodukter, loppis och odling. De 

har även ett eget varumärke. Macken utbildar också människor i sina 

workshops, den tjänsten kostar en slant för de som är antagna. Några 

fristående projekt kan finansieras av bidrag, nationella eller internationella. 

Detta framtidsprojekt kommer att finansieras av Macken och bland annat 

bidrag, men eventuellt andra intressenter som till exempel Växjö kommun 

kan tänkas bidra. Det finns redan ett stöd från Växjö kommun i och med att 

de erbjudit områden kring återvinningscentralen till förfogande för Macken. 

En stor förutsättning för framtiden är vad man lyckas samla in för material 

att bygga lokalerna utav. Magasin som kan flyttas dit sparar tid vid 

byggnation och kan fungera som lager, vilket förutsätts för att kunna lagra 

det insamlade materialet. Mackens gula container räcker inte till. 

S:t Sigfrids folkhögskola är belägen norr om Växjö centrum, utmed Gamla 

Kronobergsvägen. Skolan har funnits sedan 1942. En av kurserna som ges 

på skolan heter ”Återbruk – En praktisk byggkurs med återvunnet material”. 

I framtiden vill Folkhögskolan kunna samarbeta med Macken genom att 

hålla i utbildningar. Dessa skulle då kunna äga rum i Mackens nya lokaler. 

Lokalerna kan byggas med hjälp av elever i etapper och byggas ut efter 

hand. Maria Richter Simsek
3
 är ansvarig för kursen idag. 

Linnéuniversitetet kan vara intresserade av att bygga hus av återvunnet 

material. Vidare forskning skulle då kunna ske och med hjälp av forskningen 

ökar också det finansiella stödet.  

Det finns också ett intresse från Smålands museum, som har lager på 

Norremark, att i framtiden sammarbeta då de önskar att utöka sin 

verksamhet genom café och utställning i området. 

                                                 
14 Verksamhetsutvecklare på Macken 
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5.2 Lokalbehov 

Efter inventering av befintliga lokaler skapades ett enkelt lokalprogram över 

vad som bör förekomma på det nya området baserat på dagens givna 

omständigheter.  Exempel på program med uppskattade ytor, se  

 

Tabell 1. 

 
Tabell 1: Summerat framtida lokalbehov 

Lokaler [Kvm] Övrigt 

Kontor 100  
Ca 5 arbetsplatser, 

Administrativ del 

Konferens 50  1-2 rum 

Kafé 150   

Designbutik 150   

Secondhand 
butik 200 Tot 

600 
 

lager 400 

Textilverkstad 200  
Proffs+ 

Utbildning/Nybörjare 

Cykel 
verkstad 100 Tot 

300 
Samarbete med EL 

lager 200 

Elverkstad 150  Samarbete med Cykel 

Snickeri-

verkstad 

Slip-Målarrum 100 Tot 

200 

Proffs+ 

Utbildning/ 

Nybörjare Maskinerhall 100 

Sortering Publik hall 200 Tot 

600 
 

 Lager 400 

Övrigt   

Parkering   
50-70 platser+ plats för 

bil med släp 

Replokal    

Swap-torg    
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5.3 Verksamhetsbehov 

5.3.1 Kontor 

Idag driver man kontorsverksamheten på två olika platser vilket de anställda 

på Macken anser vara ohållbart. Kontoren i den äldre byggnaden, av de 

nämnda, är mycket trånga och brukarna där önskar bland annat mer 

utrymme.  

Enligt önskemål bör den administrativa delen ha plats för cirka fem 

kontorsplatser för att sammanlänka båda delarna. Siffran fem representerar 

antalet kontorsplatser på Macken i dagsläget. Man har även önskemål på 

konferenslokal/föreläsningssal, toaletter och ett fikarum. 

En förutsättning för kontorsbyggnaden kan vara flexibilitet då denna 

verksamhet har potential att växa. I detta fall skulle containerhus vara ett 

alternativ. Containerhus är flexibla och kan byggas på i höjd- och sidled.  

5.3.2 Kafé och Design 

Mackens kafé bedrivs idag hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten 

men man drömmer om att kunna öppna ett självständigt kafé. Ett kafé med 

integrerad försäljning av designprodukter. De designprodukter som Macken 

tillverkar säljs idag via deras egna secondhand butiker men produkterna har 

ännu inte fått ett genombrott där. Skälet tros ligga i att specialdesignade 

produkter inte går att sälja bland produkter som skänkts av samhället. 

Prisskillnaden är för stor. Genom att integrera kaféet och försäljningen av 

designprodukter skulle designprodukterna få en egen försäljningsavdelning, 

avskilt secondhand försäljningen och möjligen få ett genombrott. 

Kafé/design lokalerna skulle kunna uppföras som en del av kursen om 

återbruk på Sigfrids folkhögskola, som bland annat behandlar jordskepp. 

Dessa kan byggas i etapper och till en början kan ett jordskepp utgöra både 

kafé och designavdelning. 

5.3.3 Secondhand 

För att bevara Mackens mest representativa byggnad kan ett alternativ vara 

att flytta Macken butiken till återbruksbyn på Norremark. Att flytta den bör 

fungera bra då den ursprungligen flyttats till Växjö från Göteborg, 

alternativet kan vara att utforma en liknande. Att kunna ha kvar byggnadens 

utseende anses viktigt då den har stort symboliskt värde för verksamheten.  

Denna byggnad kan vara en entrébyggnad, till den nya och stora 

loppisbyggnad/magasin som man önskar att ha.  Dagens lokaler anses vara 

för små för den materialinsamling som Macken har till försäljning. Under 
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mötena med projektgruppen
3
 påpekades att försäljningsdelen kan utformas 

på ett inbjudande vis, ha stora öppna ytor och glasade delar, medan 

magasinet utformas ur mer funktionsmässiga aspekter.  

Istället för att ha två butiker, loppisen och Macken butiken, kan man genom 

att skapa större ytor sammanlänka dessa två till en butik. En plats där all 

försäljning sker, förutom designprodukterna.  

5.3.4 Snickeri 

Intentionen med snickeriet är att efterlikna verkstäderna på Wonen en 

Werken i Belgien, det vill säga en del för professionell verksamhet och 

utbildningsmässig. Den professionella delen är till för de med bredare 

kunskap och vice versa. Denna del av verksamheten ska fungera som en 

station där material förbereds för återanvändning innan de säljs i secondhand 

butiken på återbruksbyn. 

Maskinerna i ett snickeri kräver stort utrymme vilket måste tas hänsyn till i 

utformningen. Snickerilokalen bör utformas enkelt och flexibelt. Den bör 

även utformas i ett plan för att undvika de problem som idag finns med att 

bedriva snickeriverksamheten på två plan. Däremot behövs inte större 

lokaler än dagens snickeri. Snickeriet idag utgörs av två stora rum, men kan 

behöva fler rum till bland annat målning. Snickeriet kan exempelvis byggas 

av inlämnade trämaterial och begagnade takstolar. Enligt Mårtensson
9
 är 

Alelyckans kontorslokaler byggda på detta vis. 

5.3.5 Textilverkstad 

Den befintliga textilverkstaden är uppdelad i två delar, en för professionell 

verksamhet och den andra för utbildning. Den professionella delen sköts av 

två sömmerskor som tillverkar designkläder för barn. I den andra delen 

tillämpas språkundervisning för nysvenskar samtidigt som de får utbildning i 

sömnad. Uppdelningen som den är idag vill man gärna behålla men man vill 

öka utrymmet så fler utbildningsplatser kan ges. Förvaring av tyger och 

andra redskap önskas i framtiden vara i nära anslutning till textilverkstaden. 

Precis som kontorsbyggnaden bör denna byggnad vara flexibel, inte 

nödvändigtvis uppförd av containerhus men det är en möjlig utformning. 

Antalet sömmerskor och utbildningsplatser kan öka om verksamheten 

tenderar i att växer.    

5.3.6 Cykel- och el-verkstad 

En sammanlänkning av cykelverkstaden och elverkstaden är lämplig med 

tanke på de pågående projekt i fråga om motionscyklar som generar ström. 

Flera delar av de här två verksamhetsområdena är idag utspridda och bör om 
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möjligt placeras i närheten av varandra önskar Macken. Cykellagret upptar 

stora utrymmen. Önskemål finns att den sammanlänkade cykel- och 

elverkstaden ska bli rymligare. Mackens förslag är att använda sig av lador 

eller andra byggnader som inte längre brukas då dessa oftast är mycket 

rymliga. 

5.3.7 Sorteringshall 

Mackens mottagning av material och produkter som hushållen skänker 

består idag av en container. Det finns för- och nackdelar med placeringen av 

denna container. Den är placerad vid infarten till ÅVC:n vilket är en bra 

placering men alldeles för långt från resterande verksamhetslokaler.  

Önskemål är att i framtiden kunna ta tillvara på mer produkter och material 

men även byggmaterial (till uppförande av de andra lokalerna på 

återbruksbyn) från samhället, men även till försäljning. För att göra det 

tydligare och för att lyckas att få ta emot mer produkter krävs en tydlig lokal 

där materialet mottages. De skall där kunna förberedas för eventuell 

återanvändning. Försäljning av byggmaterial är en framtidsmöjlighet likt 

försäljningen av byggmaterial på kretsloppsparken Alelyckan (IVL Svenska 

Miljöinstitutet, 2011). 

Lokalen byggs lämpligen i form av ett skal som skyddar mot väder och vind, 

likt sorteringshallen på kretsloppsparken i Alelyckan, se Figur 3. Delar av 

sorteringen kan ske under bar himmel och därför behöver inte hallen 

nödvändigtvis vara enorm. Liknande lokaler är uppförda runtom i landet, en 

sådan lokal kan flyttas till Norremark. Önskan är att denna lokal skall ge 

möjlighet för avlämning av produkter och material. 

 

5.4 Platsanvisning 

Placeringen av en kretsloppspark i Växjö har fått en lämplig plats föreslagen 

av bland annat Jonas Yngström
15

, via diskussion med Fredrik Bergman
14

. 

Området är lokalisrat norr om Norremarks återvinningscentral, Deltavägen i 

Växjö, och är ca 25 000 m
2
 stort. Idag finns en inhägnad hundgård där man 

kan ha lösa hundar men resten av området består av ödetomter, syns i Figur 

18.  

                                                 
15 F.d. stadsarkitekt på Växjö kommun, 
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Figur 18: Hänvisat tomtområde för återvinningsbyn.(Foto av Johan Lindell). 

Området besöktes vid flera tillfällen och det går tydligt att lägga märke till 

de höjdskillnader som råder på området. Dock ligger ödetomterna på en 

redan byggnadsklar och plan mark. Buskage och träd har idag växt upp på 

ödetomterna.  

Den nuvarande detaljplanen (se bilaga 1) (Växjö Kommun, 2005) innehåller 

inga bestämmelser för återvinningscentralens område, men i detaljplanen 

nämns ödetomterna. Växjö kommun, som är ägare av marken där 

ödetomterna ligger, avslutade hyresavtalen under år 2006 med den 

verksamhet som fanns där då. Idag finns endast växtlighet och få högar av 

sopor kvarlämnade.  

Dagens återvinningscentral har infart mot sydväst, i helt motsatt riktning 

mot ödetomterna. För ett framtida sammarbete är inte denna lösning optimal. 

En av förutsättningarna för att lägga en återbruksby norr om ÅVC:n är att 

förändra flödet så att likt avfallsplanen låta återbruket komma före 

återvinningen. Infarten till den befintliga centralen skulle då kunna ligga mot 

Pinnmovägen. Denna lösning har funnits som tidigare plan men den 

passagen är idag förbommad.  Görs denna förändring förbättras flödet och 

samarbetet mellan Macken och ÅVC:n förstärks, flödet blir som Figur 19 

visar.  
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Figur 19: Ny trafikriktning som förutsätts för att få ett bra flöde via återbruket på den 

föreslagna platsen. (Bakgrundsbild från Google). 



  
 

 

 

32 

Lindell Johan, Lögdahl Per-David & Muratovic Armin 

6. Analys och Resultat 

I Figur 20 och Figur 21 visas resultatet av planering och lokalprogram. 

Resultatet är en visionsskiss med föreslagna ytor och exempelbyggnader. 

Till området flyttas kafé och utställning för Re-make design, 

försäljningslokal i form av secondhand, cykelverkstad, elektronikverkstad, 

snickeri och textilverkstad. På området placeras också ett kontor och en 

mottagningsanläggning för material. 

 
Figur 20: Återbruksbyn Norremark, situationsplan. (Bild skapad i AutoCAD16).  

                                                 
16Ritningsunderlag © Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun. 
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Figur 21: Återbruksbyn Norremark, illustration. (Bild skapad i Lumion). 

Området delas in i olika delar så att samma typ av lokaler ligger i anslutning 

till varandra. Delarna kan beskrivas som en publik del och en privat del åt 

organisationen, se Figur 22. Den publika delen ligger i framkant av området. 

För den som besöker området finns möjlighet att lämna material vid en 

sorteringsstation. Kafé och designutställning ligger också inom det publika 

området. Secondhandbutiken ligger tvärs över parkeringen från kaféet. En 

grönyta med servering m.m. och parkeringen bildar tillsammans en 

torgkänsla. 

Mackens privata lokaler ligger längre in på området. Kontoret blir en port in 

till den privata delen. Här finns alla verkstäder samlade och samarbeten 

mellan de olika delarna underlättas.  
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Figur 22: Publik och privat uppdelning av området. (Bakgrundsbild från AutoCAD16). 

6.1 Samhällsnyttan 

Växjö Stad saknar en återbruksby/kretsloppspark. Kommunen har idag 

ingen tillgänglig vision för en sådan park. Initiativet har istället hamnat hos 

Macken, en miljömedveten organisation. Tillsammans med kommunen kan 

det bli ett framtidsprojekt för Europas grönaste stad. Andra parker av 

liknande karaktär drivs förtjänstfullt i Sverige. 

Genom att förena Mackens verksamheter i nära anknytning till 

återvinningscentralen på Norremark reduceras transportsträckan, d.v.s. att 

kostnad och utsläpp minskar för samhället.  

Mackens varumärke stärks av en tydlig och logisk placering som i sin tur 

kan främja återanvändningen i en ännu större utsträckning. I undersökningen 

lyfts det fram att personligt bemötande är en viktig del av en lyckad 

återbruksby/kretsloppspark. Vikten ligger i att besökaren behöver få 

information om själva verksamheten men också känna till nyttan med 

återbruk gentemot traditionell återvinning.  

Resultatet bygger på förutsättningar om viss förändring. Macken bedriver 

ingen egen återvinningsverksamhet, men eftersom allmänheten bör ha 

möjlighet att lämna sitt avfall även för återvinning borde ett samarbete med 

Växjö kommuns återvinningscentral upprättas.  
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6.2 Verksamhetsnyttan 

Återbruksbyn skulle innebära att verksamheten för första gången på 10 år 

samlas och bildar en arbetsplats för alla anställda på Macken. Samtidigt 

skapas också enhetlighet, något man inte upplever idag eftersom många av 

de anställda inte vet vilka alla är som jobbar inom Macken.  

Utöver kostnads- och utsläppreduceringen finns också andra viktiga fördelar 

med att sammanlänka hela verksamheten på en och samma plats. Den tid 

som går åt att transportera material från olika verksamhetsområden tjänas in 

och andra sysslor hinner göras, exempelvis att fler saker förbereds för 

försäljning. Kommunikationen blir tydligare då alla befinner sig ett stenkast 

bort till skillnad från dagens kilometeravstånd. 

6.3 Trafikflöden för Norremark    

Infarten, (1) i Figur 23, till Återbruksbyn är placerad mot Pinnmovägen, 

snett emot infartsvägen till återvinningscentralen. Tanken är att ha en enda 

in och utfart för att området ska upplevas som en helhet. 

Ett logiskt flöde är planerat. Först lämnas material och varor av, för 

återbruk. Direkt till höger på området finns en enkelriktad väg som leder till 

sorteringshallen. För att klara av ett högre trafikflöde och den kö som kan 

uppstå vid avlastning görs vägen innan hallen längre än efter. Vägen delas 

också upp i filer, (2) i Figur 23, och inne i sorteringshallen finns 

avlastningsmöjligheter på båda sidor.  

Efter avlastning finns valet att parkera på den stora parkeringen och besöka 

Mackens butiker och kafé, (3) i Figur 23.  

Personer med angelägenheter i Mackens verkstäder och kontor har 

möjligheten att köra rakt igenom området utan att behöva stå i eventuella 

köer. En mindre parkering finns för Mackens anställda, (4) i Figur 23. 

Det avfall som inte går att återbruka går heller inte att lämna på Återbruket 

utan följer med vidare till återvinningscentralen. För att ett logiskt flöde ska 

uppstå används istället den norra infarten till ÅVC:n, som visas i Figur 19. 

Att öppna den idag stängda infarten underlättar för besökare som slipper 

köra runt på Sandvägen. Tvärs över Pinnmovägen kan man istället köra in, 

(5) i Figur 23, och slänga på återvinningscentralen, (6) i Figur 23. Utfarten 

från återvinningscentralen sker mot Sandvägen som tidigare, (7) i Figur 23.  

En kretsloppspark har ofta en ÅVC och det med anledning av att inte allt 

material går att återanvända. Samarbetet och det här trafikflödet mellan 

Återbruksbyn och återvinningscentralen kan i sin helhet fungera som Växjö 

stads kretsloppspark. 
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Figur 23: Trafikflöden på Återbruksbyn och återvinningscentralen. (Bakgrundbild från 

AutoCAD16). 
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6.4 Etapper och utbyggnad 

Vision Återbruksbyn är beroende av det byggmaterial som samlas in för att 

kunna utvecklas i etapper. Etapperna illustreras i följande figurer. 

6.4.1 Etapp 1 

Det absolut nödvändigaste byggs i den första etappen, se Figur 24. 

Insamling av material måste ske i början av projektet för att hålla det 

flytande, därför bör en mottagningsanläggning finnas med tidigt i uppstarten 

av en återbruksby.  

Publika utrymmen som t.ex. kafé lockar fler besökare och en utställning i 

samband med kaféet gör reklam för organisationen. Anställda som möter 

och vägleder besökarna behöver också en kontorsbyggnad med 

personalservice.  

I samband med etapp 1 anläggs också vägar, gång- och cykelbanor för 

enklare framkomlighet samt en större parkering. I visionen finns cirka 50 

parkeringsplatser. Vägarna och parkeringarna skall tjäna till besökare och 

anställda från projektets början till en färdig återbruksby. Bilvägen är 

dubbelfilig på hela området förutom till sorteringshallen. Vägen till 

sorteringshallen är enkelriktad men tillåter att bilköer bildas utan risk för 

stopp vid infarten. Väl i sorteringshallen finns möjlighet för flera bilar att 

lämna material samtidigt. 
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Figur 24: Etapp 1 med de nödvändigaste byggnaderna och anlagd väg för 

framkomligheten. (Bakgrundsbild från AutoCAD16). 
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6.4.2 Etapp 2 

I etapp 2 flyttas verkstäderna, se Figur 25, till området för att minska 

transporter av insamlat material bort från området. Ett delmål för Macken är 

att just minska transporterna av material. I samband med flytten av 

verkstäderna bör den privata delen vidareutvecklas genom att vändzoner och 

parkeringar anläggs för Mackens anställda. Den privata delen avgränsas med 

hjälp av skyltar för att besökarna skall kunna urskilja privat och offentlig 

del. 

 
Figur 25: Etapp 2, de röd markerade byggnaderna, verkstäderna, flyttas till återbruksbyn. 

(Bakgrundsbild från AutoCAD16). 
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6.4.3 Etapp 3 

Secondhand- och Vintageförsäljning kan flyttas till området efter att de två 

första etapperna färdigställts. Idag har man väl fungerande lokaler på 

Nydalavägen, som med tiden kan flyttas till Norremark. Dessa lokaler är 

beroende av utvecklingen för verksamheten. Etapp 3 kan också innehålla 

vidare expansion av utställning, försäljnings- och verkstadsytor. 

Kommunikationsytorna är de samma som från första spadtaget.  

 
Figur 26: Den sista etappen, blå markerade byggnader, med second hand försäljning och 

utställning fullständiggör återbruksbyn.(Bakgrundsbild från AutoCAD16). 
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6.5 Möjlig utformning 

Nedan följer lokaler med alternativ utformning, som kan tillämpas i 

Återbruksbyn. 

6.5.1 Kontorsbyggnad 

Kontorsbyggnaden byggs fördelaktigt av shipping containrar, se Figur 27, 

som med enkla medel kan byggas till om verksamheten tenderar i att växa 

och fler anställda tillkommer. Standardmåtten gör att de lätt staplas eller 

ställs bredvid varandra. Invändigt ryms kontorshörnor i en container men det 

finns även möjlighet att sammanfoga fler containrar till ett stort rum. Detta 

är lämpligt för konferensrummet/utbildningssalen de önskar att ha i den 

administrativa delen. Fikarummet kan bestå av en glasad del och en utvändig 

del med utsikt mot hela återbruksbyn. Takmaterialet skulle kunna, ur 

miljösynpunkt, vara ett sedumtak. 

 
Figur 27: Förslag på kontorsbyggnad, byggt av containrar. (Illustration från Lumion). 

6.5.2 Kafé och Design 

Önskemålen om att först bygga ett kafé/museum för designprodukterna på 

återbruksbyn är ingen omöjlighet. De här lokalerna ska locka människor till 

att stanna på återbruksbyn och bidra med information om nyttan att 

återanvända.  

Då Macken önskar att ett av husen på återbruksbyn är av typen jordskepp 

kan det byggas i terrängen mot Pinnmovägen i söder. Jordskeppen är av 

annorlunda karaktär och kan locka människor till att stanna och undersöka 

det närmare. Kafé och design kan inrymmas i en lokal, ett jordskepp till en 

början men möjligheten för expansion och ytterligare ett jordskepp kan 

göras i hörnet av området, se Figur 28.  
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Figur 28: Kafé och utställning byggt i form av Jordskepp. (Illustration från Lumion). 

6.5.3 Secondhand 

Secondhandbutiken kan ha en möjlig utformning likt Macken butiken som 

idag finns på Nydalavägen, se Figur 29, eller om secondhand butiken flyttas 

efterhand som området utvecklas. De ska inte byggas två secondhandbutiker 

som fallet är idag, utan en sammanlänkning ska göras för alla 

secondhandprodukter.  

Macken butiken kan utgöra entrédelen till den stora försäljningslokal och 

magasin som man önskar för den stora mängd material och produkter de får 

in. På så vis behåller man också symboliken.  

 
Figur 29: Secondhandbutik, entré utfromad som bensinmack. (Illustration från Lumion). 
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6.5.4 Snickeri 

Storleken på snickeriet är i dagsläget lagom för den verksamheten som man 

förväntas bedriva i framtiden också. Önskemål finns att bygga snickeriet av 

återanvända byggmaterial och den bör lämpligtvis utformas i ett plan med 

flera rum, se Figur 30. Material som samlas in för uppförandet av snickeriet 

kan vara av olika bredder/längder och möjligheterna för att göra stora ytor 

kan därför begränsas. Att göra flera rum begränsar dock inte verksamheten 

som bedrivs i snickeriet. Olika rum för olika områden, exempelvis målarrum 

och sliparrum, ett större rum för proffsmaskinerna och så vidare. Flera rum 

ger även möjlighet till att ha en professionell och utbildnings del. 

 
Figur 30: Snickeri i ett plan, utformat av insamlat trämaterial. (Illustration från Lumion). 

6.5.5 Textilverkstad 

Likt snickeriet är textilverkstaden uppdelad för professionella/yrkeskunniga 

och utbildningar. Den här lokalen är större än den befintliga eftersom 

utbildningsplatserna är för få i dagsläget. Elevantalet har ökat varje år och 

tenderar i att göra det i fortsättningen också. Därför kan textilverkstaden 

utformas av containerhus eller baracker, se Figur 31. Taket kan, likt 

snickeriet, också vara av sedumtak för att värna om miljön. Den kan enkelt 

expanderas och bilda fler utbildningsplatser när behovet ökar. 
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Figur 31: Textilverkstad med möjlig utformning. (Illustration från Lumion). 

6.5.6 Cykel och el-verkstad 

Cykelverkstaden och elektronikverkstaden har förslagsvis slagits samman på 

grund av pågående projekt mellan dem. De här lokalerna kräver stora 

utrymmen och kan exempelvis byggas av flyttade lador/baracker, se Figur 

32. Hela lokalen för de båda verksamheterna behöver nödvändigtvis inte 

byggas samtidigt utan som bilden föreställer, tre ditflyttade byggnader. 

Byggnaderna kan vara av olika slag.   

 
Figur 32: Cykelverkstad och elverkstad kombinerat, utformade av flera magasin. 

(Illustation från Lumion). 
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6.5.7 Sorteringshall 

Sorteringshallen bör utformas i form av ett skal, en passage för bilar som 

kan stanna under tak för att lämna sitt material för återanvändning, se Figur 

33. Exemplet efterliknar sorteringshallen på kretsloppsparken Alelyckan, se 

Figur 3 och är mycket praktiskt och enkel i sin utformning. Intill 

sorteringshallen kan lämpligtvis en lagerlokal byggas för att ha möjlighet till 

att ta emot stora mängder material.  

Sorteringshallen ligger långt ut på området med stora ytor runt om sig, se 

Figur 26, som ger möjlighet till stor materialinsamling. Material som 

förbereds för återanvändning. Även en upplagsplan finns innanför 

avlämningsrundan, en yta för framtida försäljning av byggmaterial. 

 
Figur 33: Sorteringsstation utformad som en skalbyggnad. (Illustration från Lumion). 

6.5.8 Parkering 

Parkeringen ska ha plats för fordon, med och utan släp, och placeras intill 

secondhandbutiken samt kaféet/designförsäljningen, se Figur 34. 

Placeringen ligger avsiktligt efter sorteringshallen för att man ska kunna 

stanna och köpa secondhandprodukter efter avlämningen av material för 

återanvändning. Runt parkeringen finns stora öppna ytor som skapar en 

torgkänsla. 
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Figur 34: Parkering med möjlighet att parkera bil med släp. (Illustation från Lumion). 

För större bilder av ovanstående utformning av lokaler, se bilaga 2. 

6.6 Bygglovshandlingar för kontorsbyggnaden 

Ett av delmålen inom detta examensarbete är att nå till bygglovshandlingar 

för en av verksamhetslokalerna i den första etappen. I den första etappen 

flyttas/byggs de nödvändigaste delarna av verksamheten för att kunna 

bedriva återbruksbyn. Kontor, kafé och utställning för design samt en 

mottagningsanläggning är de lokaler som först bör ta form på återbruksbyn.  

Kontorsverksamheten som är en central del för Mackens verksamhet i 

dagsläget tros komma ha lika stor betydelse på den planerade återbruksbyn. 

Av den anledningen vidareutvecklas visionsskisserna till 

bygglovshandlingar för kontorsbyggnaden. Resultatet av 

bygglovshandlingarna är en kontorsbyggnad uppförd av containrar anpassat 

efter svenska regelverk. 

Kontorsbyggnaden, se bilaga 3-6, är uppförd av sjöfartcontainrar som följer 

ISO-standard. I bygglovshandlingarna används endast 20-fots 

(6058x2438x2591mm) sjöfartcontainrar. Containrarna har en pardörr som 

öppnar upp en av gavlarna, den motsatta gaveln består av korrugerad plåt 

liksom långsidorna. Olika utseende på stålprofiler bildar ett ramverk i båda 

ändar av containern och binds samman med tvärgående stålbalkar. Exempel 

på containertillverkare är Singamas från Kina (Singamas, 2013), se bilaga 7. 

Containerbyggnaden är utformad i två plan med kontorshörnor på 

bottenplan. Konferensrum och fikarum på plan 2. På bottenplan finns fem 

kontorsplatser, två toaletter varav ett handikappanpassat, ett förråd, samt hiss 
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och en trappa till plan 2. Plan 2 består av ett konferensrum för 8-10 personer, 

ett fikarum/kök samt en terrass med blick över hela återbruksbyn.  

Containerbyggnaden förankras i en grundplatta av betong, men containrarna 

bär upp sig själva. På grund av ramverkskonstruktionen av stål, som endast 

går lodrät i hörnen, är det enkelt att utföra håltagningar i sidorna. 

Containerkonstruktionen måste isoleras för att klara av ett nordiskt klimat. 

För att uppfylla isoleringskraven enligt Boverkets Byggregler krävs en 

isoleringstjocklek i väggarna på över 200 mm, vilket är skrymmande och 

svårt att installera på insidan av containern. Vi väljer att sänka kraven på 

isolering för att kunna bevara containerns estetiska utsida och använder 

endast 95 mm isolering. Mellanbjälklag och tak isoleras med cirka 300 

respektive cirka 500 mm isolering, även grundplattan isoleras med cellplast. 

Innerväggarna ljudisoleras med 30 mm ljudisolering.  

En enklare hiss är installerad i byggnaden för att uppfylla 

tillgänglighetskravet i en offentlig byggnad.  

Liknande byggprojekt finns runt om i världen, exempel på detta är SG 

Blocks i USA (SG Blocks, 2013) och Container City i Storbrittanien (Urban 

Space Management, 2013). Kontorsbyggnaden blir en symbolisk byggnad, 

med återanvändning som tema, samtidigt som den är funktionell för 

verksamheten.  
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7. Diskussion och slutsatser 

7.1 Diskussion 

Återbruksbyn är en framtidsvision, en förbättring och vidareutveckling av 

Macken, som sammanställts i detta examensarbete i form av planskisser och 

illustrationer. En vision enligt oss, och inom vår tidsram, går inte för 

detaljerat in på de olika lokalerna av återbruksbyn. Macken hade å andra 

sidan också som önskan att vi skulle ta fram bygglovshandlingar för detta 

projekt. Deras tanke är att med hjälp av bygglovshandlingarna gå vidare och 

förverkliga drömmen om en återbruksby. Vi har valt att enbart 

vidareutveckla visionsskisserna för kontorsbyggnaden till färdiga 

bygglovshandlingar på grund av tidsbrist. Med hjälp av visionen och 

bygglovshandlingarna skall Macken förhoppningsvis kunna starta 

etableringen av återbruksbyn. Vikt lades ner i att ge förslag på en helhet, en 

realistisk och möjlig utformning inspirerad av liknande anläggningar. 

Projektet har varit öppet för förslag och många idéer har förekommit från 

intressenter. Mycket frihet är spännande men också svårt att hantera.  

Det är av stor vikt att lyfta fram att planskisserna och illustrationerna visar 

en helhet, en övergripande skiss för varje lokal. Fördjupningar och 

vidareutveckling har enbart gjorts för kontorsbyggnaden. Visionen är 

beroende av materialinsamlingen för att kunna utvecklas i etapper. En viktig 

aspekt, och kanske en stor fördel ur Mackens perspektiv, av etappvist 

byggande är att den befintliga verksamheten inte behöver avvecklas helt. 

Verksamheten kan i takt med att återbruksbyn uppförs sakta avvecklas, lokal 

för lokal. I framtiden finns också möjligheten att området utvecklas och då 

expanderas ytterligare än vad som visas i visionen. 

Den absolut största svårigheten i studien var tillämpningen av återbrukat 

material i återbruksbyn eftersom begreppet återbruk inom nybyggnation är 

relativt nytt för oss. Innan planskisserna och illustrationerna började ta form 

lades stor vikt i att undersöka huskoncept uppförda av återbrukat material 

och liknande anläggningar. Att bygga av återbrukat material har sina 

begränsningar, både utformnings- och materialmässigt men ger fortfarande 

stora möjligheter.  

De metodval som gjordes för examensarbetet gav det gensvar som söktes för 

att uppnå de resultat som efterfrågades. För att vidareutveckla visionen kan 

detaljerade byggnadsbeskrivningar göras för varje enskild lokal på 

återbruksbyn. Det kan exempelvis innebära att planritningar och 

rumsbeskrivningar utformas. Vidare forskning kan undersöka egenskaper för 

de material som återanvänds. En utredning skulle också kunna vara att 



  
 

 

 

49 

Lindell Johan, Lögdahl Per-David & Muratovic Armin 

undersöka hur man anpassar huskoncepten från studien enligt BBR och 

andra regelverk som finns i Sverige.   

7.2 Slutsatser 

Samhällsnyttan av att samla alla verksamhetslokaler på ett ställe är stor, 

både för Macken och också samhället. Macken blir enhetligt och stärker sitt 

varumärke. Alla ofördelaktiga aspekter som drabbar verksamheten och 

miljön i dagsläget förebyggs genom att samla hela verksamheten på ett 

ställe. Placeringen av återbruksbyn, i anknytning till ÅVC:n, ökar även 

chanserna till större materialinsamling för återanvändning eftersom 

besökande till ÅVC:n först möts av återbruksbyn, förutsatt att trafikflödet 

ändras. Området i sig är dessutom av byggnadstekniska skäl mycket 

lämpligt. Idag finns det inga återbruksbyar i eller i närheten av Växjö Stad, 

och den nationella avfallsplanen uppmanar byggandet av sådana 

anläggningar. Denna återbruksby kan stötta staden och på så sätt på sikt få 

ett resurseffektivare och miljövänligare Sverige. 

Inom detta examensarbete har illustrationer för återbruksbyn samt 

bygglovshandlingar för en verksamhetslokal skapats. Förslaget är utarbetat 

för att kunna genomföras i tre byggetapper. Alla byggnader är presenterade 

med möjliga utformningsförslag. Varje byggnadsgrupp är tänkt att tala sitt 

eget språk. De är planerade att utföras i olika återbrukade material, var och 

en är illustrerade samt förklarade. 

Resultaten visar att uppmanandet av återbruksbyar bidrar till samhällsnytta 

eftersom slit och släng samhället motarbetas. Visionen för återbruksbyn är 

en möjlig utformning baserad på tidigare studier och liknande anläggningar, 

som skall fungera som en inspirationskälla. 
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Figur 2.1: Återbruksbyn Norremark, illustration. 
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Figur 2.2: Förslag på kontorsbyggnad, byggt av containrar. 
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Figur 2.3: Kafé och utställning byggt i form av Jordskepp. 
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Figur 2.4: Secondhandbutik, entré utformad som bensinmack. 
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Figur 2.5: Snickeri i ett plan, utformat av insamlat trämaterial. 
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Figur 2.6: Textilverkstad med möjlig utformning. 
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Figur 2.7: Cykelverkstad och elverkstad kombinerat, utformade av flera magasin.  
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Figur 2.8: Sorteringsstation utformad som en skalbyggnad. 
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Figur 2.9:Parkering med möjlighet att parkera bil med släp.  
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