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En hälsning från 
Stewart Pledger

Stort tack för allas aktivt deltagande under ecoINSIDE´s workshop. ecoINSIDE och Dalarna Science Parks arbetsgrupp 
gjorde ett förträffligt jobb med att samla så många deltagare med en bred kunskap om byggprocesser, avfallshantering, 
kommunverksamhet och ett starkt intresse för cirkulär ekonomi.  Vår ambition med dagen var att uppmuntra 
tvärdisciplinära dialog för att utforska praktisk tillämpning av cirkulär ekonomin. I början av workshopen, bad jag er att ”slå 
er kloka huvuden ihop”. Det gjorde ni med bravur och tog fram många värdefulla, konkreta synpunkter om hur vi skulle 
ställa om bygg-branschen till en cirkulär ekonomi. Era insikter och synpunkter är viktigt då det blir allt tydligare att vi som 
lever på planeten idag är den cirkulära generationen. Vi kommer att ägna oss allt mer åt att se till att resurseffektivitet 
genomsyrar hela vår produktions och konsumtionssamhället. Vi kommer att sluta kretslopp, att förvandla avfall till värde 
och uppfinna innovativa cirkulära materialslag och nya cirkulära affärsmodeller. Det är ett arbete som har pågått sedan 
tidigare men nu kommer intensifieras avsevärt. Omställningstakten är beroende på att vi alla gräver där vi står och arbeta 

för att sluta resurskretslopp på våra arbetsplatser och i våra lokalsamhällen. Workshop dokumentationen ger vid 
handen bevis för idén att ett tvärdisciplinärt utbyte är det som kommer driva på en övergång till den cirkulär 
ekonomin som vi alla jobba för.



Workshop syfte:

• Inspirera till utforskande dialog om cirkulär ekonomi som innovationsplattform
• Skapa en mötesplats för delning av idéer rörande cirkulär hantering av bygg- och rivningsavfall
• Uppmuntra tvärdisciplinära samarbeten för praktisk tillämpning av cirkulär ekonomi

Fokus:

Vårt fokus under EcoInside workshop var att undersöka möjligheterna och hindren i omställning till cirkulär 
ekonomi inom bygg- och rivningsbranschen. 

Bygg- och rivningsavfall är besvärligt att hantera på grund av att:

• Avfallsmängden är stor
• Sammansättningen är komplex, svår att ta isär och sortera
• Typ av material i avfallet är varierade och kvalitén ojämt
• Många miljöfarliga ämnen att ta hänsyn till
• Tids- och kostnadskrävande sortering



Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi är ett industriellt produktions- och konsumtionssystem som är hållbart och 
återvinningsbart utifrån syfte och design. I en cirkulär ekonomi är produkterna utformade för att 
underlätta återanvändning, demontering och ombyggnad eller återvinning, med förståelsen att 
det är återvunnet material från uttjänta produkter som är grund för ekonomisk tillväxt, snarare 
än utvinning av nya resurser.

Cirkulär ekonomiska principer

• Helhetssyn, systemperspektiv för optimal resurseffektivitet 
• Proaktiv i sitt syfte –siktar på att vara 100% närande för planeten, människor och ekonomin
• Avfall är lika som värdefull insatsvara för både de biologiska- och teknologiska kretsloppen
• Använd förnyelsebar energi i största möjliga mån
• Ställa om från ägande till att betala för funktionsbaseradtjänster
• Skapa och återuppbygga – biologiskt kapital
• Mångfald inom biologin, resurstyp och kultur och – ger uthållighet och resiliens



I korthet kan man säga att vi måste hushålla med våra resurser på ett smartare sätt än tidigare då världens population har ökat 
kraftigt sedan 50-talet, konsumtionsnivåerna har skjutit i höjden med efterföljden att vi nu drunknar i avfall!                 
Jordens befolkning förbrukar idag 1,6 jordklot per år. Sverige förbrukar 4,2 jordklot och USA förbrukar 4.6 jordklot per år. I grunden 
har vårt global samhällets enorma uttag av råvaror ifrån jordskorpan och vårt konsumtionsavfall uppnått en sådan omfattning att vi 
människor har även rubbat planetens ekosystem. Naturen´s system har svårt idag att producera de livsnödvändiga tjänster som; 
luftrengörning, Co2 sekvestrering, produktion av bördig jord för matproduktion, pollinering och vattenrengörning för att nämna 
några. Vetenskapen har gett namnet ”Antropocen ålder” till den period vi nu lever i. Antropocen ålder betyder den geologisk epoch
då människornas verksamhet globalt har påverkat jordens klimat och ekosystem, bland annat genom en dramatisk utrotning av olika 
arter av djur och insekter.

Det global levnadsstandard har förbättrats senaste decennier vilket innebär växande konsumtion. Detta i sin tur har inneburit ett 
kraftigt ökande uttag av råvaror ifrån jorden. Kända fyndigheter av många av dessa råvaror som t. ex fosfat. Litium och zink är mycket 
begränsad och med nuvarande konsumtionstakt kommer räcka endast några decennier framåt i tiden. Stigande efterfrågan och 
begränsad tillgång innebär kraftiga prisökningar och prisfluktuationer på livsviktiga råvaror. Företag och samhället har mycket svårt 
att parera dessa förändringar av råvaror kostnader. Det har gjort att beslutsfattarna med företag och politikerna i spetsen har börjat 
att agera för att främja resurshushållning och en övergång till ett samhälle där resurskretslopp slutas i allt större omfattning.  
Båda EU har Kina har just under senaste 10 år skrivit in Cirkulär Ekonomi i sina grundstrategier och är idag världsledande inom en 
övergång till en cirkulär ekonomi. Rent konkret betyder det att sträng lagstiftning som driver resurshushållning på bred front stiftas 
nu runt om i världen.

Varför är cirkulär ekonomi viktigt?



Vad innebär allt detta? 

Det blir allt tydligare att vi som levar på planeten idag är den cirkulära generationen som kommer att ägna oss allt mer 
åt resurseffektivitet. Vi kommer att sluta kretslopp, att förvandla avfall till värde och uppfinna innovativa cirkulära 
materialslag och nya affärsmodeller. Det är ett arbete som har pågått sedan tidigare men nu kommer intensifieras 
avsevärt. Övergången till en cirkulär ekonomi kan minska vår miljöpåverkan. Omställningen är beroende på att vi alla 
gräver där vi står och arbeta för att sluta resurskretslopp i våra lokalsamhällen. 



Hur förklara för andra att vi behöver 
införa den cirkulär ekonomin?

Cirkulär ekonomin behovs då mänsklighetens förbrukning av planetens naturtillgångar har ökat 
exponentiellt till en nivå som är ohållbart. Flera utvecklingsländer har siktet inställt på att uppnå samma 
konsumtionsnivå som vi i Europa. Vi skulle behöva fler än 4 stycken planeter fylld med naturresurser för 
att försörja jordens befolkning på samma levnadsstandard som vi i västvärlden åtnjuta idag. I takten med 
att den ökande globala uttag av naturtillgångar, blir ekosystemet allt mer bräckligt. Det i sin tur gör att 
tillgång till livsviktiga råmaterial har blivit alltmer osäkert och råvarornas priser blivit högre under de 
senaste decennier. Denna situationen lett till att alltfler stora och små aktörer inom näringslivet och den 
offentligt sektorn börjat ta cirkulär ekonomiska initiativ. 



BAKGRUNDSINFO/RESEARCH 
INFÖR WORKSHOP



Bakgrundsinformation om Bygg-
och rivningsavfall
Enligt Boverkets websida producerade svensk byggbranschen 31 procent av allt avfall i Sverige och 16 procent av allt farligt 
avfall efter det att gruvavfall räknats bort. Det motsvaror cirka 9,8 miljoner ton avfall som till stor del är bygg- och 
rivningsavfall varav knappt 0,4 miljoner ton farligt avfall. 

Boverket meddelar att; ”Cirka 50 procent av sektorns avfall återvanns 2016. Stora flöden av bygg- och rivningsavfall ingår dock 
inte i avfallsstatistiken, där återvinningen uppskattas vara mycket hög. Naturvårdsverket gör bedömningen att det inte går att 
bekräfta att etappmålet om 70 procent återvinning av bygg- och rivningsavfall faktiskt uppnåtts, mot bakgrund av brister i 
statistiken och osäkerhet kring ovan nämnda flöden av bygg- och rivningsavfall.
Om Sverige ska nå de nationella miljökvalitetsmålen "God bebyggd miljö" och "Giftfri miljö" måste bygg- och rivningsavfallets 
mängd och farlighet minska samt hanteringen säkras. I första hand ansvarar byggherren för hanteringen av avfall från byggande
och rivning, men även Boverket arbetar för att minska mängderna och minska farligheten i det rivningsavfall som uppstår.”

Statistiken för bygg- och rivningsavfall förbättras.
År 2013 beslutade Naturvårdsverket att utöka rapporteringen för A- och B-tillståndspliktiga anläggningar som tar emot bygg- och 
rivningsavfall i Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP). Det innebar en kvalitetsförbättring av datainsamling från referensår 
2016. Detta i sin tur gör att det är omöjligt att jämföra statistiken ifrån tidigare år. Regeringen har gett Naturvårdsverket i 
uppdrag att förbättra avfallsstatistik och spårbarhet för farligt avfall.



Källa: Statistikdatabasen, 

Statistiska Centralbyråns webb.

Se mer information på Boverkets sida: 

https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-

och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/avfall/

https://www.boverket.se/imagevault/publishedmedia/o5wjj7fcq3wyqynav21z/Avfall_2019.png
https://www.boverket.se/imagevault/publishedmedia/jn0pxzkp44dlagbf1uum/Uppkommet_avfall_2019.png
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/avfall/


Det cirkulär mentalitet gör att alltfler inom byggbranschen ser 
begagnade material som en tillgång att återbrukas

Cirkulär ekonomi syftar till att bibehålla byggmaterial i omlopp till en 
så högt värde som möjligt. Se nedanstående diagram ifrån Ellen 
MacArthur Foundation som illustrerar att cirkulering av tekniska och 
biologiska material kan delas upp i olika kretslopp. Det är det 
tekniska materialets inre kretslopp som omfattar förebyggande 
underhåll, återbruk och återtillverkning som ger störst värde. 
Materialvärdet kan optimeras med hjälp av kaskadprincipen där man 
använder spill och förbrukade resurser i flera led för att tillverka nya 
produkter. Det är på sin plats att även nämna att rena, giftfria och 
urskiljbara restmaterial ger högsta värden i arbete att omvandla 
restflöden till råvara i nästa led. 



Vilken klimatnytta uppnår materialåtervinning jämfört 
med ny råvara produktion?

Metallåtervinning ger stor klimatnytta. Aluminium återvinning ger 96 procent lägre koldioxidutsläppen och stål ger 87 
procent lägre Co2 utsläpp i jämförelse med nyproduktion. Uttag av ny metall är mycket energikrävande och resulterar i 
stora deponimassor. Metall kan återvinnas oändligt många gånger. Glas kan återvinnas om och om igen. Vid 
glasåtervinning sparas råvarorna sand, soda och kalk. Utsläppen av koldioxid är 41 procent lägre för återvunnen 
glasråvara än om jungfrulig råvara används. När återvunnet glas smälts till nytt glas används 20 procent mindre energi 
än om glas produceras av ny råvara. Papper och kartong som återvinning besparar träd. Koldioxid binds av växande träd. 
koldioxid när de växer. Återvinning av papper och kartong bidrar till minskade utsläpp genom trädbesparing och 
energibesparing. Papper kan återvinnas drygt sex gånger innan pappersfibrerna är utslitna. Plast som återvinns medför 
besparing av olja. Att använda återvunnen plast som råvara i stället för jungfruligt material minskar koldioxidutsläppen 
med 37 procent.



För mer information följa länken här 
nedan till rapporten
Climate Benefits of Material Recycling- Inventory of Average Greenhouse 
Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden av Karl Hillman, Anders 
Damgaard, Ola Eriksson, Daniel Jonsson and Lena Fluck

file:///C:/Users/stuar/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8
wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Climate%20Benefits%20of%20Mat
erial%20Recycling%20-
%20Inventory%20of%20Average%20Greenhouse%20Gas%20Emissions%20
for%20Denmark,%20Norway%20and%20Sweden%20(3).pdf

Källa: European Aluminium 

https://www.european-
aluminium.eu/media/1802/201720170213_a-circular-economy-for-
construction-and-demolition-waste_paper-to-council-members.pdf



Workshopgrupperna

• Tre grupper valda att jobba med strategier för en återbruksdepå som drivs I privatregi och 
riktar sig till allmänheten/privata köpare. Produkter de ville marknadsföra var; tegel, 
utekök, och fönster.

• Detta alternativ omfattade även ett samarbete med kommun för att ge 
arbetsträningsplatser

• Tre grupper valda verksamheter som drevs i kommunaltregi och riktade sig till bygg- och 
fastighetsbolag. Produkter: glaspartier, glasvägg och textilgolvplattor.

• Alla fyra cirkulära affärsmodeller tillämpades i någon av grupparbeten, dvs Avfall till 
råvara, långt liv, delade resurser och tjänstefiering



Gruppernas nyckelbeslut i korthet

GRUPP 1 : 
Verksamhet: Ett privat företag som 
saluför bygg- och rivningsavfall till 
allmänheten. Produktfokus: Utekök
Kundbehov: Social rekreation för den 
medvetna konsumenten. 
Cirkulära affärsmodeller: Avfall som 
värdefull råvara, Lång livslängd, 
Delade resurser, Tjänstefiering

GRUPP 2 : 
Verksamhet: Ett privat företag 
som saluför bygg- och 
rivningsavfall till allmänheten.  
Produktfokus: Fönster,
Kundbehov: Billigare än nya, 
Annan återanvändningsalternativ 
(Repurposing, Stuart´s anm) 
Cirkulära affärsmodell: Avfall som 
värdefull råvara 

GRUPP 3 : 
Verksamhet Alt A Privat företag,
Produktfokus: Tegel, Kundbehov:
Fasad, Golv, Exklusivitet. 
Cirkulära affärsmodeller: Avfall som 
värdefull råvara, Långt liv. 
Miljöpåverkan minskar för varje år 
produkten används 

GRUPP 4 : 
Verksamhet B: Kommunalt driven 
enhet vars kunder är bygg- och 
fastighetsbolag som är leverantör 
till kommunen. Produktfokus:
Textilgolv plattor digitalhantering 
av produkter för återbruk. 
Cirkulär affärsmodeller: Avfall till 
råvara, Långt liv, Tjänstefiering, 
Delad resurs

GRUPP 5 : 
Alt B: Kommunalt bolag vars kunder är leverantörer till 
kommunala bygg- och fastighetsbolag, Produktfokus:
Glasväggar inomhus, Kundbehov: Icke bygge nytt, 
Läge in i anbud-båda nybygg och renovering. Cirkulär 
affärsmodell: Lägg ut material till upphandling att de 
finns för nedmontering eller demonteras och lagras. 
Lägg in återbruk som krav för arkitekternas planer, 
arkitekterna få krav på sig att ta med material ifrån 
”resursregistret” i sina planer. Uppdatera och 
kommunicera översikt över materiallagret.

GRUPP 6 : 
Verksamhet Alt B: Kommunalt bolag vars 
kunder är leverantörer till kommunala bygg-
och fastighetsbolag, 
Produktfokus: Glaspartier
Kundbehov: Byggande av offentligt rum
Affärsmodeller: Långt liv och Tjänstefiering



KUVERT 1



TRENDSPANING – GRUPP 1

Politik
-Allmänt fokus på Klimat- och miljöfrågor
-EU Direktiv, ECO-Design/förbrännings andel
-Beskattning- grönskatteväxling

Ekonomi
-Jungfruligt material blir allt dyrare
-Lönsamt att öka livslängd på byggnader
-Återanvändning blir lönsamt – dock ej tegel

Samhälle/Marknad
-Trendigt med återbruk i byggnader
- Medveten konsumenten
- Design för återbruk ökar
- konkurrensen om hur vi gör fiber/biomassa 
- Enkelt att lämna ifrån sig restmaterial
- Enkelt att köpa sorterat material

Teknologi
-Trähusbyggnader – strategi + CCS
-Smarta hem blir allt vanligare
-Sol/Egen produktion av el
-Ny sorteringsteknologi växer fram (Leie/eie)
-Nya modellen Ieie/eie

Lagstiftning
-EU Direktiv ECO-Design
-EU Direktiv förbränningsandel
-Nya modell Öeie/Eie
-Vissa restriktioner växer fram för återbruk

Miljö
-EU Direktiv ECO-Design
-EUDirektiv förbränningsandel
-Vissa restriktioner växer fram för återbruk



TRENDSPANING – GRUPP 2

Politik
-Lokalpolitisk + engagemang i byggåtervinning
-Fråga om Sunt förnuft och Framtiden
-Mål ja- men vilka styrmedel finns och är 
verkningsfulla?

Ekonomi
-Nyproduktion är alltför kostnadseffektivt

Samhälle/Marknad
-Återanvänt årets julklapp
-Internet-handel
-Privatmarknad=inga problem, medvetenhet 
& efterfrågan finns
-Proffsmarknad: intresse och vilja finns men 
förutsättningar saknas

Teknologi
-Lönsamt att investera i sorteringsmaskiner 
mm

Lagstiftning
-Lagstiftning/regelverk måste anpassas 
avseende krav på 
ursprungsmärkning/kvalitétsmärkning osv 
som är nu utformat för nyproducerat

Miljö
-inga förslag



TRENDSPANING – GRUPP 3

Politik
-Politik som styr mot restaurering.
-LCC upphandling som (LOU) tar hänsyn till 
LCC och inte bara inköpspriset

Ekonomi
-Ekonomiska incitament för restaurang istället 
av nybygge.

Samhälle/Marknad
-Marked/ efterspörsel baerekraftige bygg
-Byggmetoder som medger återanvändning
-Bo mindre (compact living)

Teknologi
-Materialet med lave Co2 fotavtryke

Lagstiftning
-Ny lagstiftning

Miljö
-Miljöpåverkan avstamp – ska vara ”inne” att 
göra LITE påverkan



TRENDSPANING – GRUPP 4

Politik
-Offentliginköp prioriterar minskad avfall
-Kretsloppsparken arbetar medvetet med att 
bevara material i högsta värdesteg i 
avfallstrappa
-Upphandlingsrestriktioner ses över

Ekonomi
--Ökande råvarupriser
-Det blir dyrt att deponera – högre avgifter

Samhälle/Marknad
-Ökat efterfrågan för återvunnet material (2 
omnämningar)
-Uthyrningsmarknaden ökar
-Delningsintresse ökar

Teknologi
-Digitalisering möjliggör bättre kartläggning, 
identifiering, katalogisering
-Robotisering-effektiviserar sortering och 
lagning
-Passiv hus blir trendigt

Lagstiftning
-Stärkt lagstiftning kring Eco Design
-Hur buffra material? Framtillhantering

Miljö
-inga förslag



TRENDSPANING – GRUPP 5

Politik
-Beslut om giftfritt byggande 
-Krav på redovisning av återbruk
-Större krav på återbruk och recirkulering av 
material, särskilt i större offentligt uppdrag. 

Ekonomi
-Materialåtervinning blir allt mer lönsamt
-Uppdragsgivare få betala alltmer för att bli 
kvitt sitt avfall.
- Ekonomisk hållbara affärsmodeller

Samhälle/Marknad
-Status viktigt för spridning av återbruk
-Branschens vilja att arbeta med återbruk 
ökar

Teknologi
-Förädling av bio-produkter

Lagstiftning
-Förbjud av matdeponi
-Krav på att byggnader ökar procent av 
återbruksmaterial i byggnader

Miljö
-Inga förslag



TRENDSPANING – GRUPP 6

Politik
-Politiker ökar kravställning på branschen
-Otydligt ansvarsfråga (ej fastställt av politikerna)

Ekonomi
-Ekonomiska styrmedel
-Råvarupriser i fokus
-Större behov av resurshushållning
-Leverantörskrav
-Återvinningscentrum 
-Kretsloppspark

Samhälle/Marknad
-Status viktigt för spridning av återbruk
-Större efterfråga på återvunnit material
-Attitydförändring i samhället -ställa krav
-Kundkrav
-Kollektivt boende 
-Folk vill göra som alla andra
-Samverkan

Teknologi
-Förädling av bio-produkter
-Material som är separerbara

Lagstiftning
-Ny lagstiftning

Miljö
-inga förslag



KUVERT 2



FOKUS – GRUPP 1

1. Vilka möjligheter ser ni för att utveckla er verksamhet i en kommun av ca 30000 innevånare?
• Det är en möjlighet är att kunna snabbt prioritera om i målgrupp och i produktnicsh då verksamheten drivs i privatregi.
• En möjlighet är samarbete med socialkontoret ger billig arbetsraft.
• Samarbete med socialkontoret ger även ”goodwill” som ger bättre tillgång till restmaterial. 
• Tillgång till stort privatmarknad
• ICT -teknology
• Digitalisering
• Innovativa nya företag med cirkulär perspektiv

2. Vilka risker kan komma att drabba er verksamhet?
• Marknaden är omogen
• Nya produkter är för billiga (ur konkurenssynvinkel9
• Byggföretagen motvillig
• Reklamationsrisk (ingen garanti lämnas)
• Bygg lager av material som är ej säljbar  
• Tillgång på kompetent arbetskraft
• Material kvalite´och tillgång till av marknad eftertraktade begagnat material
• Hantering av farligt avfall
• Utbildningsnivå av medarbetare

3. Vilka resurser finns att tillgå i en kommun av Borlänges storlek?
• Kontaktnät, samarbete med snickare
• God tillgång till byggavfall
• Träbyggetraditioner
• Stor bestånd av fritidsstugor (i behov av underhåll och upprustning)
• Kombinationen av olika kompetenser viktig! Dvs högskolans kompetens 

(professorer, ex-jobbare, forskare) + kunniga yrkesverksamma hantverkare + personer i behov av att arbetsträna

4. Vilka hinder ser ni för att bedriva återbruksdepån?
• Byggföreskrifter
• Vet ej om proffs vill köpa begagnat
• Svårt att plocka upp affärsmöjligheter med en besättning av medarbetare som arbetstränar
• Lokalkostnader



FOKUS – GRUPP 2

1. Vilka möjligheter ser ni för att utveckla er verksamhet i en kommun av ca 30 000 innevånare?
• Återförsäljare via Internet av privata personers restmaterial, Företaget tar en % av vinsten
• Skapa goda exempel, ger incitament
• Gör kretslopp synligt
• Hanterbart
• Alla känna till återbruks trend
• Engagerad marknadsnisch: målgrupp med antikvariskt intresse
• Tar tillvara byggnadstraditioner
• Återbruksdepåer byggs i många kommuner, det finns möjligheter överallt
• Människor är medveten idag, det ger stora möjligheter

2. Vilka risker kan komma att drabba er verksamhet?
• Inget säkert inflöde av material
• Ingen lönsamhet (x 3 omnämningar)
• Ett privat företag måste gå med vinst (2 omnämn.)z2
• Byggbranschen är konjunktur & modestyrd
• Krävs minst ett rikstäckande handelssystem som t.ex. bilskrotning eller antikvariat
• Mycket låg intresse ifrån målgruppen generellt
• För stora lagar
• För långsam omsättning

3. Vilka resurser finns att tillgå i en kommun av Borlänges storlek?
• Stora billiga lokaler som kan hantera de flöden av byggvaror som krävs. Alt bygga nya lokaler kan nog blir dyrt
• Arbetslösa, AME tas tillvara
• Marknaden blir allt större
• Borlänge Energi
• Bidrag
• Stora resurser, byggnadsavfall redan utvecklat inom kommunen
• Kommunen kan ordna tomma industrilokaler/fastigheter/(2 omnämningar)

4. Vilket hinder ser ni för att bedriva återbruksdepån?
• Stadsplan
• Regler
• Kostnadsnivå-fasta kostnader som hyror och personal
• Invanda tanke och beteendemönster
• Mycket tveksam affärsidé med dagens incitament
• Politisk ovilja
• Politiken variera från mandatperiod till mandatperiod
• Stora befintliga lokaler kanske inte finns
• Företaget kommer minska försäljning i second hand butiker som Röda Korsets butik



FOKUS – GRUPP 3

1. Vilka möjligheter ser ni för att utveckla er verksamhet i en kommun av ca 30 000 innevånare?
• Ställa krav vid upphandlingen att återanvänt material skall användas
• Samhällsekonomi genom att få människor ut i arbetslivet

2. Vilka risker kan komma att drabba er verksamhet?
• Material kvalité 
• Hur ser konstruktionsansvar ut om man använda återbruksmaterial?
• För dyr hantering
• Risk att detta blir olönsamt

3. Vilka resurser finns att tillgå i en kommun av Borlänges storlek?
• Inga förslag

4. Vilket hinder ser ni för att bedriva återbruksdepån?
• Inga förslag



FOKUS – GRUPP 4

1.  Vilka möjligheter ser ni för att utveckla er verksamhet i en kommun av ca 30000 innevånare?
• Samarbete med andra kommuner
• Man kan analysera restflöde och arbeta med specifika beställningar

2.   Vilka risker kan komma att drabba er verksamhet?
• För små flöden i en enskild kommun
• Proffsbyggare måste bygga till specifikation som är svårt att uppfylla med återbruk

3.   Vilka resurser finns att tillgå i en kommun av Borlänges storlek?
• Verksamhets produktion kan anpassas till restfloden för stunden
• Produksjon tilpasset bruk – ingen lagring

4.   Vilka hinder ser ni för att bedriva återbruksdepån?
• Saknas investerings/utvecklings resurser
• Svårt att standardisera – standards finns ej idag 



FOKUS – GRUPP 5

1.   Vilka möjligheter ser ni för att utveckla er verksamhet i en kommun av ca 30000 innevånare?
• Utveckla digitala lösningar för att analysera byggnader som ska rivas
• Skapa en marknad för återbruk av artiklar ifrån befintliga och kommande rivningsbyggnader
• Politiker måste justera regler och rammar
• Återbruksdepån kan bedrivas småskaligt
• Intresse borde finnas idag för att bedriva frågan 
• Kommunens fastighetsbolag ska medverka till återbruk nu och i framtiden
• Det finns många stora fastigheter

2.   Vilka risker kan komma att drabba er verksamhet?
• För liten kommun (30,000 innevånare)
• Material är blandat och svårt att demontera
• Byggregler
• Otydlig styrning
• Stort lager och liten efterfrågan
• Höga kostnader
• Att det bli ett stort lager av material som inte efterfrågas

3.   Vilka resurser finns att tillgå i en kommun av Borlänges storlek?
• En anpassad lokal
• Arbetskraft som vill arbeta med återbruk och vill komma in på arbetsmarknaden
• Fordon
• Idealism, volontärarbete
• Byggbranschen visar intresse
• Digitaliseringsteknik-spårning av förbrukningshistorik
• Type avgift får nytt liv
• Flera aktörer med intresse
• Arbetslösa

4.   Vilket hinder ser ni för att bedriva återbruksdepån?
• Prioritering av nybygg och sälj
• Inga kunder, efterfrågan osäkert
• Återbruk har låg status och osäker kvalité
• Svårt att återvinna med kvalité 
• Lagar & föreskrifter
• Svårt att få en ekonomisk hållbar modell



FOKUS – GRUPP 6

1.    Vilka möjligheter ser ni för att utveckla er verksamhet i en kommun av ca 30000 innevånare?
• Finns ekonomi i kommunal verksamhet av denna typ
• Kommunal + återbruk = goda exempel
• Återbruksdepå kan stärka kommunens miljöprofil, positivt rykte
• Kommun med stark miljöprofil blir attraktivt för inflyttare
• Skapa marknader för designers/upp-cyklare
• Kommun kan tvinga leverantörer till att ha viss andel återbruk i kommunala fastigheter

2.    Vilka risker kan komma att drabba er verksamhet?
• För liten kommun (30,000 innevånare)
• Kommunal verksamhet kan slå ut privata aktörer

3.    Vilka resurser finns att tillgå i en kommun av Borlänges storlek?
• Teknik finns för att få digital lagerstatus
• Man kan återbruka hela och lite trasiga byggvaror
• Kompetens finns i kommuner kring att starta socialt företag

4.   Vilket hinder ser ni för att bedriva återbruksdepån?
• Svårt att få ett flöde som ger ekonomi i verksamheten
• Kan leda till dålig boendemiljö då man inte vet vad material innehåller



KUVERT 3



STRATEGI – GRUPP 1

Vår verksamhetsform är: Verkasmhet alternativ A: Ett privat företag som inhandlar, sorterar, värderar, renoverar 
och säljer vidare bygg- och rivningsavfall till allmänheten inom kommunen och närområdet

Verksamhetens fokusprodukt/erbjudande är: Utekök gjort på återbukade artiklar

Kundbehovet som uppfylls av utekök är: Social rekreation för den miljömedvetna konsumeten

Cirkulär affärsmodeller vi tillämpar för fokusprodukt Utekök är:
- Avfall till råvara: Aterbruk av tegel, diskbank, beslag, trä, fönster  och använt material som begagnat järn  
- Delade Resurser: Sociala samlingsplatser- grillplats vid sjön
- Långt Liv: Använder demonterart material med långt liv. Uppmuntra återbruk genom att märka sten med text 

om  hur tegeln kan återlämnas för återbruk t. ex.  ”Återlämnas till återbruksdepån i Borlänge”
- Tjänstefiering: Säljer tjänster att bygga och underhålla uteköken. Erbjuda digitaliserinstjänster för att mäta upp 

och optimera dess användning



STRATEGI – GRUPP 2

Vår verksamhetsform är: Alternativ A: Ett privat företag som inhandlar, sorterar, värderar, renoverar och säljer 
vidare bygg- och rivningsavfall till allmänheten 

Verksamhetens fokusprodukt/erbjudande är: Fönster

Kundbehovet som uppfylls av utekök är: Billigare än nya matrial, komponenter, produkter. Annan 
användningsområde (repurposing)

Cirkulär affärsmodeller vi tillämpar är: Avfall som värdefull råvara: Ta ur och återvinna glaset. Gör nåt av karm, 
t.ex. bordsben, ramar. Beslagen kan man göra klädkronor.
Cirkulär Affärsmodeller:  
Avfall som värdefull råvara
Utvecklar en industriell process för att (demontera) ta ur och återvinna glaset. Göra nåt av karmen t.ex gör  
bordsben av de, ramar.  Omvandla beslagen till klädkrokar t. ex.



STRATEGI – GRUPP 3

Produktfokus: Tegel, Kundbehov: Fasad, Golv, Exklusivitet.

Vår verksamhetsform är: Verkasmhet alternativ A: Ett privat företag som inhandlar, sorterar, värderar, renoverar 
och säljer vidare bygg- och rivningsavfall till allmänheten 

Verksamhetens fokusprodukt/erbjudande är: Tegel
Kundbehovet som uppfylls av utekök är: Fasad, Golv, Exklusivitet

Cirkulär affärsmodeller vi tillämpar för fokusprodukt tegel följer här nedan:
- Avfall som värdefull råvara: samla in, sortera och saluför tegel ihop satt till utekök
- Långlivad produkterna: Använder demonterart material med långt liv. Uppmuntra återbruk genom att märka 

sten med text om  hur tegeln kan återlämnas för återbruk t. ex.  ”Återlämnas till återbruksdepån i Borlänge”



STRATEGI – GRUPP 4

Verksamhet B: Kommunalt driven enhet vars kunder är bygg- och fastighetsbolag som är leverantör till kommunen

Produktfokus: Textilgolv plattor digitalhantering av produkter för återbruk

Kundbehov: Ljuddämpning, estetik, värme, rengöring av textila golvplattor

Cirkulära affärsmodeller: Avfall till råvara, Långt liv, Tjänstefiering, Delad resurs



STRATEGI – GRUPP 5

Verksamhetsform: Alternativ B, kommunalt bolag som saluför begagnade artiklar till bygg- och fastighetsbolag 
som är leverantörer till kommunen.

Produktfokus: Glasväggar inomhus, 

Kundbehov: Icke bygge nytt, Lägg in i anbud-båda vid nybygge och renovering av existerande byggnader. 

Cirkulära affärsmodeller: Lägg ut material till upphandling att de finns för nedmontering eller demonteras och 
lagras. Lägg in återbruk som krav för arkitekternas planer, arkitekterna få krav på sig att ta med material ifrån 
”resursregistret” i sina planer. Uppdatera och kommunicera översikt över materiallagret.



STRATEGI – GRUPP 6

Produktfokus: Glaspartier
Kundbehov: Byggande av offentligt rum
Cirkulär Affärsmodeller:  

Lång livslängd
Vad vi uppnår med lång livslängd: Mycket lägre miljöförstörelse och Co2 utsläpp. Ökad kundlojalitet och 
produktanvändare som potentiella inköpare av                    behovsbaserade tjänsteerbjudanden
Hur vi gör det: Konstruera långlivade produkter genom robust formgivning och materialval för långhållbarhet 
som använder en minimum av toxiska    kemikalier. Produkternas formgivning bygger på att de är; modulära, 
standardiserad, reparerbara och lätt demonterade

Tjänstefiering
Vad vi uppnår med tjänstefiering: Affärsmodellen bygger på kunskap om sina kunder. Den fokuserar på 
funktionsförsäljning, kontrakt som skapar värde och fylller kundens behov utan att de måsta äga en produkt.  
Styckeförsäljning betonar ägande och dess komfort.
Hur vi gör det: Producentföretag skaffar sig en gedigen kunskap om hur produkterna, dvs glaspartier, nyttjas i 
användarledet. Sedan skapa kunderbjudanden som bygger på aktuella kundbehov. Erbjuda leasing av allt 
ifrån abonnemang på service och underhåll till utveckling med hjälp av ny sensorteknik, AI och IoT för att 
nämna några.



KUVERT 4



Framgångsfaktorer: 
• Ökat kunskap hos kunderna
• Riktig story som attraherar följare och ökar status 
• Höjd värde på råvarorna 

Aktivitetsplan 2019-2029
Aktiviter på kortsikt

• Arbeta med design av produkter och embalage
• Få till Co2 beskattning
• Skaffa stöd ifrån politiker
• Hitta de viktiga ”influencers”
• Kurs i byggnation baserad på materialåterbruk till potentiella köpare
• Starta transporttjänster som liknar Tip Tap (återvinningsapp)
• Utbilda personal

Aktiviteter på mellansikt 
• Arbeta för nya byggregler ( särskilt avseende bygg- & rivningsavfall)
• Bearbeta sociaiala medier för att nå ut till kunder
• Nätverka med byggare för att få in tegel

Aktiviteter på långsikt 
• Lyckas med att vidarutveckla sin ”Story Telling”
• Skapa teknologi för bildidentifiering av objekt  artikel, storlek, pris, (skick)
• Effektivisera värdekedjan
• Hålla champagne-fest!

GENOMFÖRA – GRUPP 1



Framgångsfaktorer: 
• Just in time registersökning (minimal lager), 
• Brutal skatteväxling, lägre skatt vid återanvändning, 
• Det är trendigt att återanvända

Aktivitetsplan 2019–2029
Korttid
• Löpandebandsprincip med hantering av byggvarorna
• Modiga politiker beslut och förändrad lagstiftning inkl.  Brutal (hög) beskattning på exploatering av naturresurser-föst då får

återbruket en ärlig chans.

Mellan
• Marknaden styrs av de politiska besluten
• Aktiva på sociala medier
• Viktigt att kommunicera att ”underhållsfritt material” går ej att återbruka – så det är ett annat ord för ”engångsprodukt”
• Viktigt att komma ihåg att hållbara material idag…kan återbrukas imorgon. 

Långterm
• Beteendeförändring tack vare belöningssystem

GENOMFÖRA – GRUPP 2



Aktivitetsplan 2019–2029
Framgångsfaktorer:
• Arbetsmetodik, 
• Lagstiftning/Politiska beslut,                            
• Kommunikation/marknadsföring

Korttid
• Lönsamhet vs. Miljö
• Marknadsstrategi
• Insamlingssystem
• Vilka nya produkter/tjänster kan vi skapa?
• Kan vi skala upp våra produkter/tjänster

Mellan
• Påverka politiker
• Lokal i station
• Konkurrensmässiga priser
• Marknadsföring
• Samarbeta med högskolan för att utveckla arbetsmetoder
• Utveckling av verktyg & maskiner

Långterm
• Löpande marknadsundersökningar
• Kompetens
• Metodik
• Bearbeta kunderna – skapa behov
• Arbeta för lagstiftning som premierar långsiktighet t.ex i upphandlingar (LOU)

GENOMFÖRA – GRUPP 3



Framgångsfaktorer
• 3D Printing av återbrukat material 
• Beteendeförändring: Behålla varor längre 
• Någon visar vägen

Aktivitetsplan 2019–2029
Korttid
• Synka med Regional Trähusbyggnadsstrategi 2020
• Regional forskningsstrategi för bygg- och rivningsavfall, resurshantering
• Marknadsföring av återbruk

Mellantid
• Kretsloppsparker i kommunerna istf. ÅVC till 2025
• Bevilja 100 milj. (regionalt) till FOU
• Standardisering av material
• Bygglov som kräver bruk av sekundärt råmaterial
• Informationskampanjer för beteendeförändring

Långterm
• Återbruk av standardiserat, mätt rivna betongväggar
• Etablera ett digitalt arkiv för att tillgängliggöra stålkomponenter
• Standardiserat Träkomponenter
• Robotisering av ”rengöringsytem” för riv avfall

GENOMFÖRA – GRUPP 4



Aktivitetsplan 2019–2029
Korttid
• Projektpengar till att starta igång med återbruksdepån
• Lagstiftning- krav på återbruk till en viss procent i nybyggnation och vid sortering av riv avfall
• Beslut i kommunen
• Marknadsundersökning – hela produktlivscykel
• Kommunikation av ”bevissgjöring”, standardisering och framgångsfall

Mellan
• Orgnisera- utse vem som ska leda CE byggprojekt
• Modulisering av byggprocessen
• Skapa delningsplatform för att gör material tillgängligt för återbruk, kunna skala upp och förenkla verksamheten 
• Arbeta aktivit för att utveckla samarbete mellan kommun och byggbolag.
• Rekrytera rätt projektledare som får fart på verksamhet på korttid

Långsikt
• Prefab återbruksmaterial 
• Lägg ut återbrukar material på marknaden.
• Skapa marknader
• Arbeta med återkoppling till samarbetspartners
• Samla och kommunicera bra exempel

GENOMFÖRA – GRUPP 5



Aktivitetsplan 2019–2029
Korttid

• Kommunala strategiska dokument
• Kommunikationsplan
• Kunskapsbyggande
• Upphandlingsstrategi
• Lansering
• Utbildning för hantverkare
• Bonussystem

Mellan
• Showroom
• Prissättning utifrån design, kvalitet, funktion och hållbarhet
• Lokal och digital lagerdatabas
• Löpande måluppföljning
• Utför reparationer

Långterm
• Tävlar i design, funktion, mm.
• Skapa koncept/modell av t. ex växthus eller lusthus
• Utveckla innovativa rivningsmetoder och verktyg
• Samarbete med arkitekt
• Samarbete med designers

GENOMFÖRA – GRUPP 6
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UPPFÖLJNING – GRUPP 1

Målindikatorer

1. Ton avfall som är omhändertaget och återbrukat (Ekonomi)
2. Antal nya jobb skaåade i årojektet (Samhället)
3. Grad av resiliens i samhället (Samhället)
4. Antal nya produkter och tjänster vars material flödar i oöndliga kretslopp (Ekonomi+Samhället)
5. Ton Co2 besparade (Ekosystem/Miljö)



UPPFÖLJNING – GRUPP 2

Målindikatorer

Ekonomi
-Intjänade kronor på försäljning
-Omsättning ifrån nya cirkulära företag som arbetar med avfallsomvandling

Samhället
-Antal nya jobb skapade i projektet

-Antal nya produkter och tjänster vars material flödar i nästintill oändliga kretslopp

Miljö
-Ton Co2 bedspread



UPPFÖLJNING – GRUPP 3

Målindikatorer

Ekonomi
-Ton avfall som är omhändertaget och återbrukat

- Livslängd (i år) för utvalda produktgrupper

Samhället
-Antal nya produkter och tjänster vars material flödar i (nästintill) oändliga kretslopp

Miljö
-Ton Co2 besparade
-Minskning av toxiska kemikalier som förbrukas



UPPFÖLJNING – GRUPP 4

Målindikatorer

1. Intjänade kronor på försäljning
2. Livslängd mätt i år för textila golvplattor 



UPPFÖLJNING – GRUPP 5

Målindikatorer

Ekonomi
-Omsättning ifrån nya cirkulära företag som arbetar med avfallsomvandling

Samhället/marknad
-Lokala arbetstillfällen

- Andel återvunnit vs jungfruligt material
- Andel Prefab komponenter man har använt som andel av helheten
- Mål att återbruka en viss procent- statistik på hur stor minskning av avfallsflödet har ägt rum under ett år.

Miljö
-Andel återvunnet material (så högt upp i avfallstrappan som möjligt)
-Ton Co2 utsläpp verksamheten har besparade 



UPPFÖLJNING – GRUPP 6

Målindikatorer

1. Antal skapade arbetstillfällen,    
2. Procentkrav på andel återbruk
3. Medborgare nytta 70%, 
4. Omsättning
5. Andra värden i SEK



STUART´S SLUTSATSER

• Dagens arbeta med återbruk är försvårade av byggavfalls komplexitet, nuvarande byggregler och kvalitets och miljökrav exempelvis typgodkännande och C-märkning
• Trots nuvarande byggregelverk, ser vi hur alt flera kommuner och storföretag börja ta tillvara värde i sina restflöden.
• Flera småföretag har börjat växa fram som kan hitta en lönsam nisch i hantering av bygg- och rivningsavfall. Exempel av SME företag är Isakssons Miljö Och Plåt (Långt 

liv), Organo Click AB (avfall som råvara), PP Rental AB (Delade resurser) och CRREX Rivningstjänster. (Tjänstefiering). Exempel på intressanta projekt ifrån storföretagen, 
Loop Rocks ( (www.looprocks.se) är NCCs marknad för återbruk av begagnade byggmassor, PEAB och Rockwool som har börjat återvinna begagnade stenull, Desso
Holländskt mattproducent som siktar på att kunna återta och åter tillverka 100% av sina textil golvplattor, IKEA som driver 100% av alla sina varuhus jorden runt på 
förnyelsebar energi och som nyligen börjat hyra ut möbler, Tarkett i Norden som har utvecklat en process att återbruka plastgolv, FLOOW2 delandetjänst för 
entreprenadmaskiner med mera, betala någon för att komma och hämta något du inte längre behöver.

• Digitalisering, AI, robotisering kommer starkt och gör det enklare att ta tillvara restmaterial och bibehålla högt materialvärde
• Alla fyra av de cirkulära affärsmodellerna workshoppen arbetade med var gångbar. De två favoriter bland deltagarna för att hantera bygg- och rivningsavfall var ”Avfall 

till råvara” och tjänstefiering med hjälp av digitalisering. 
• Det är viktigt att bearbeta politiker och ge de utbildning och argument för att förstå innovations möjligheter och de sociala vinster som det cirkulär perspektivet 

erbjuder 
• För långsiktig framgång ska vi fortsätta att marknadsföra det fina med att ta tillvara material och hushålla med resurser
• Kortsiktigt behöver vi utbildning i dagens möjligheter att omvandla avfall till råvara, på långsikt behöver vi skapa utbildningar i t. ex återbruksdesign, avfalls värdering, 

robotisering av avfallssortering, kemisk analys av material, och koordinering och affärsmässighet inom materialförmedling,
• Större spridning och användning av existerande metoder kommer hjälpa byggbranschen ta stora kliv åt cirkulär ekonomi. Exempel av dessa metoder är BIM (Building

Information Management) ett system för visualisering av byggprocessen där bland annat projektering, planering och genomförande ingår. Förutom 3D-simulering kan 
materialkostnader och tider integreras i modelleringen. Även BAMB (Buildings as Material Banks) metoden där byggnader ses som ”materialbanker” av värdefulla 
material. Syftet med BAMB metoden utvecklades under ett EU/Horizon20202 projekt, är att undersöka och visa hur material och råvaror i byggnader ska kunna 
återanvändas och återvinnas utan att tappa i värde.

Idag bygger kommunen en cirkulär stadsdel med namnet ”Kilen. För mer information se: https://www.ronneby.se/sidowebbplatser/cefur---forskning-for-hallbar-
utveckling/byggd-miljo/bamb.html. Få mer information om internationella exempel av cirkulära produkter för den byggda miljö kan hittas på holländska C2C-Centres kompletta 
förteckning över alla Cradle to Cradle-certifierade produkter

http://www.looprocks.se/
http://www.floow2.com/
https://www.ronneby.se/sidowebbplatser/cefur---forskning-for-hallbar-utveckling/byggd-miljo/bamb.html
http://www.c2c-centre.com/products
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DALARNAS VILLA

Dalarnas Försäkringsbolag har, tillsammans med Högskolan Dalarna, 
gymnasiala yrkesutbildningar, materialleverantörer, husleverantörer 
och entreprenörer byggt en villa, kallad Dalarnas Villa. Målet med 
huset är, och har varit, att förändra framtida småhusproduktion 
genom att bygga så brand, inbrotts och vattenskadesäkert som möjligt 
för att undvika framtida skador. Målet har också varit att göra så lite 
negativ inverkan på miljön som möjligt - ett hållbart hus helt enkelt.

I februari besöktes Borlänge av ecoINSIDE2 där vi en tidig morgon fick 
höra Johan Pettersson från Länsförsäkringar och Bojana Petrović från 
Högskolan Dalarna berätta om utbildningsprojektet. Mer om 
bakgrunden till projektet kan du läsa här: 
https://www.lansforsakringar.se/dalarna/privat/om-oss/hallbarhet--
forskning/miljo/dalarnas-villa1/bakgrund-syfte-och-mal/

Johan jobbar som är riskingenjör jobbar just nu på heltid med att 
kommunicera Dalarnas Villa. Bojana, Doktorand i Byggteknik, 
Högskolan Dalarna ska forska på Dalarnas Villa och skriva fyra 
avhandlingar inom LCA, insamling av mätdata och analysering av 
denna och inomhusmiljö. Mer om Bojana och hennes forskning kan du 
läsa här: https://www.lansforsakringar.se/dalarna/privat/om-
oss/hallbarhet--forskning/miljo/dalarnas-villa/bojana/

https://www.lansforsakringar.se/dalarna/privat/om-oss/hallbarhet--forskning/miljo/dalarnas-villa1/bakgrund-syfte-och-mal/
https://www.lansforsakringar.se/dalarna/privat/om-oss/hallbarhet--forskning/miljo/dalarnas-villa/bojana/


HÖGSKOLAN DALARNA



• Konstsollabb, Solsimulator för test av solcellspaneler och solfångare

• Energisystemlabb, Test av villavärmesystem med olika energikällor (Pellet, solvärme, 
värmepump, olika kombinationer)

• Energilabb, Solfångartestrigg, Solvärmesystem för demonstration, studentlabb och 
installationsövning, utomhusplatform för utomhustest av solfångare och solcellspaneler

Labbesök



• Energy Matching, Byggnadsintegrerad solenergi med maximal nyttjande lokalt
https://www.energymatching.eu/

• Activity-Based Urban Building and Mobility Energy Modeling (UBMEM) for Planning of Future 
Cities 
https://www.du.se/en/research/research-projects2/?code=HDA2019-00002

• TESHP - Test of Solar Heat Pump Systems
https://www.du.se/en/research/research-projects2/?code=HDA2017-00015

• ENSECO - Product and process for preparation and realisation of energy self-sufficient 
container buildings, 
https://www.du.se/en/research/research-projects2/?code=HDA2019-00003

• iNSPiRe - Development of Systemic Packages for Deep Energy Renovation of Residential and 
Tertiary Buildings including Envelope and Systems (avslutat 2016)
http://inspirefp7.eu/

• Effektiva solcelltak - Fallstudier och fördjupad analys för optimerad takrenovering med solceller
https://solartestbed.se/om-projekten/est-optimerad-renovering-for-effektiva-solcellstak/

• REESBE - Research on resource efficient energy systems in built environment, Industrial 
research school. 
https://www.du.se/sv/forskning/energi-skog-och-byggd-miljo/forskarskolor-inom-profilen2/

EcoInside relevanta projekt på HDa

https://www.energymatching.eu/
https://www.du.se/en/research/research-projects2/?code=HDA2019-00002
https://www.du.se/en/research/research-projects2/?code=HDA2017-00015
https://www.du.se/en/research/research-projects2/?code=HDA2019-00003
http://inspirefp7.eu/
https://solartestbed.se/om-projekten/est-optimerad-renovering-for-effektiva-solcellstak/
https://www.du.se/sv/forskning/energi-skog-och-byggd-miljo/forskarskolor-inom-profilen2/



