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Välkomna och introduktion

Kort om CCBuild. Vad ryms i CCBuilds digitala plattform
och hur kan verktygen användas? 

Carina Loh Lindholm, IVL, Koordinator CCBuild

Inspiration

Cirkulära arbetssätt med CCBuild som stöd Mölndals Stad – Cecilia Hornö Ericsen, Gabriella Casselgård

Samarbetsparter berättar Modexa – Ann-Kathrin Espelin  

Paus - fika

Spaning och dialog

Vad händer i Göteborg? Susan Runsten BRG

Var står det cirkulära byggandet i Sverige idag? Johanna Andersson/Anna-Maria Blixt
Framåt tillsammans – vart vill vi och hur når vi dit? Alla aktörer medverkar

CCBuild Fysiska träffar September 2022 - Göteborg 
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Samverkansarena som stöttar 
samhällsbyggnadsbranschens 
omställning till mer cirkulärt 
byggande: 

• Samverkansarena

• Nätverk och kunskap

• Digitala tjänster 

• ”Årets cirkulära initiativ 2021”

CCBuild

Bortskaffande

-

EU:s avfallshierarki

Annan 
återvinning

Avfalls-
minimering

Material-
återvinning

Återbruk

Bortskaffande



1 - Initiering Steg 2 - Piloter 

Återbruk Väst

Steg 3 – Uppskalning

2015 2017 2019 20222020 202120182016 2023

www.ccbuild.se

http://www.ccbuild.se/


CCBuild 2023 och framåt

• 2023 övergår CCBuild från 
utvecklingsprojekt till löpande verksamhet
• Leds och drivs av IVL i samverkan med 

samarbetsparter

• Finansieras av samarbetspartners genom 
årskostnad

• Fortsatt samma ambitioner och innehåll:
• Samverkansarena

• Digitala tjänster



CCBuild idag

• >100 organisationer i nätverket
• Nätverksträffar och arbetsgrupper

• Kunskap och kompetens
• Referensprojekt

• Utvecklingsprojekt

• Utbildningar

• Kunskapsbank web och teamsyta

• Digitala tjänster
• >300 000 registrerade produkter till ett 

uppskattat värde av 214 miljoner kr 



CCBuild idag Nationell potential:

Environmental and socia-
economic benefits of 
circularity in real estate 
management

900 000 
ton

1 800 000 

ton CO2-ekv

CCBuild värdeanalys

https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2022/16/e3sconf_lcm2022_01010.pdf
https://ccbuild.se/digitala-tjanster/vardeanalys/


Återbruk i Sverige – Utmaningar

Tid och resurser
Kunskap 

och erfarenhet

Marknad 
(produkter, aktörer)

Kvalitet 
och garantier

Vanor 
och attityder

Läs mer: Konferenspaper från Beyond 2020

Transitioning the Swedish 
building sector towards 
reuse and circularity

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/588/4/042036
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/588/4/042036


CCBuild
Samverkansarena

Nätverk, arbetsgrupper, erfarenhetsutbyte, 
kunskapsbyggande 

Digitala tjänster
Produktbank med värdeanalys, inventeringapp, 

marknadsplats

Målgrupper:
Fastighetsägare, arkitekter, konsulter, offentliga 
aktörer, entreprenörer,  materialleverantörer, 

lokala nätverk

www.ccbuild.se

http://www.ccbuild.se/


CCBuild Nätverksträffar – hösten 2022

▪ September: Äntligen dags för fysiska nätverksträffar 
inom CCBuild – vi ses i Malmö, Stockholm och 
Göteborg. 
▪ 1 September Malmö

▪ 5 september Göteborg

▪ 20 september Stockholm

▪ 5 Oktober Öka återbruket med stöd av kommunala 
processer och upphandling LÄNK

▪ 19 oktober: Tema: Kvalitetsbedömning och 
kvalitetssäkring – arrangör RISE LÄNK

▪ Håll utkik på kalendariet för kommande träffar

Samarbetspartners har möjlighet att påverka 
tema, och också samarrangera 
nätverksträffar inom CCBuild. Kontakt: 
Johanna Andersson, 
johanna.andersson@ivl.se

https://www.ivl.se/evenemang/2022-10-05-oka-aterbruket-med-stod-av-kommunala-processer-och-innovationsupphandling.html
https://ccbuild.se/eventdetailpage?id=118
https://ccbuild.se/kalendarium/
mailto:johanna.andersson@ivl.se


Steg 1. Aktivera användarkonto

• Skapa användarkonto och logga in



Synliggör ert cirkulära arbete

• Via formulär ”mina sidor” publicerar ni referensprojekt, företagspresentation, 
kalendariet

• Kräver användarroll ”organisationsadmin”



Synliggör ert cirkulära arbete

• Via formulär ”mina sidor” 
publicerar ni referensprojekt, 
företagspresentation, kalendariet

• Kräver användarroll 
”organisationsadmin”



CCBuilds digitala tjänster

Produktbanken med värdeanalys 
ger digital översikt över dina 
byggvaror, möbler och material 

På CCBuilds marknadsplats 
synliggörs produkter för nästa 
användare – även tjänster och 
efterlysningar

Med hjälp CCBuild-appen kan du 
inventera och märka dina produkter



Ska man använda appen, produktbanken 
eller marknadsplatsen?  

APPEN

• Specifikt appen: märkning och scanning med QR-kod

• Allt annat går även att hantera via produktbanken på webben

• Funktioner och genvägar för snabb och enkel inventering

PRODUKTBANKEN

• Specifikt produktbanken: Starta nya projekt, användarhantering, rapporter, 
värdeanalys

• Bra översikt och sökbarhet

• Möjligt att ändra status för många produkter samtidigt via  listvyn, flytta till annat 
projekt. 

• Möjligt till excelimport samt lasercanning med White ReCapture

• Er databas över allt ni registrerat i produktbanken – även avslutade och 
avfallshanterade produkter. 

MARKNADSPLATSEN

• Används av den som söker varor

• Finns möjlighet att publicera internt och helt publikt 

• All handel görs upp mellan köpare och säljare

• Ni kan bjuda in användare enbart till marknadsplatsen

• Finns möjlighet att efterlysa/skapa bevakning 

• Se även marknadsplats för cirkulära tjänster

TIPS!
Inventera in varor tillgängliga för 
återbruk i tex förråd och publicera på 
intern marknadsplats!



Kvalitetskriterier - CCBuild

19

Estetiskt skick
+ Skada går ej att åtgärda
++ Skada är svår att åtgärda
+++ Skada går att åtgärda av proffs
++++ Skada går att åtgärda av lekman
+++++ Inga skador

Funktionellt  skick
+ Funktion går ej att åtgärda
++ Funktion är svåra att åtgärda
+++ Funktion går att åtgärda av proffs
++++ Funktion går att åtgärda av lekman
+++++ Inga brister

Produktinformation
Generell information, bilder, dokumentation, 
Specifika egenskaper, Form 



Uppföljning och beslutstöd i 
CCBuild
• På webben: översiktlig värdeanalys

• I Excelformat: Resultatrapporter
• Detaljerad värdeanalys

• Inventeringslista



Digitala samarbeten 

• White ReCapture

På gång: 

• Klaraviks auktionssajt

• Bastas loggbokstjänst

• Fler på gång



Stöd att komma igång: 

• Se inspelade användarträffar på CCBuilds
teamsyta:
• 20220816  ”Kom igång”

• 20220405  ”Demo  inventeringsapp”

• Länk till teams: Användarträffar

• Ta gärna hem material från teamsytan och sprid internt

• För åtkomst till teams – behöver du bli inbjuden –
maila ccbuild@ivl.se

• Nästa användarträff 22/9, anmälan till 
ccbuild@ivl.se

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3Abba4dbe74e244d80a1def991c61b84fc%40thread.tacv2/tab%3A%3A150a807d-53dd-4b9e-b304-ef44e3330625?groupId=31533e59-1aea-4c46-8ccc-f1c6feda8352&tenantId=df0082c6-bebd-421a-ab11-b005632d0b9f
mailto:ccbuild@ivl.se
mailto:ccbuild@ivl.se


www.ccbuild.se Centrum för cirkulärt byggande

Kontakta oss gärna vid 
frågor och 
utvecklingsförslag 
ccbuild@ivl.se

https://www.ccbuild.se/
mailto:ccbuild@ivl.se


Inspiration
Cirkulära arbetssätt med CCBuild som stöd

Samarbetspartner berättar



Göteborg

• Cecilia Hornö Eriksen och Gabriella Casselgård, Mölndals Stad

• Anna-Karin Aspelin, Modexa

• Frågestund/diskussion

Cirkulära arbetssätt med CCBuild som stöd
- Samarbetspartner berättar





Möjliga lösningar på att 
effektivisera återbruk
Gabriela Casselgård Projektledare och Cecilia Hornö Eriksen Hållbarhetsansvarig
Stadsledningsförvaltningen Fastighetsavdelningen



Lösningar för att 

• Uppnå miljömål

• Minska tidsåtgången

• Sprida information om potentiella återbruksprodukter

• Öka kompetensen

• Underlätta logistik och lagring



HUR? 
1.Återbruksinventering (och planering)

Övergripande 
Bedömning potential
Detaljinventering

Använda inventeringsverktyget
Använda transportföretagets ”flyttetiketter”
Lagring på rätt plats (i befintligt projekt, på Kikås eller annan plats?)

2.Återbruk internt
Bjud in projekteringsledare till inventeringsverktyget till aktuella projektet

3.Återbruk externt
Lägg upp på marknadsplatsen på CCBuild under 2 veckor
Får ej sålt –lägg upp auktionssajten på Klaravik 1 vecka
Får ej sålt-avfallshantera produkterna

4.Värdeanalysen tillsammans med faktiska kostnader och intäkter redovisas internt för återbruk



Inventeringsverktyget sparar tid och 
ger information Information om

klimatbesparing:

300kgCO2



Värdeanalysen bidrar till bättre beslut och 
är kompetenshöjande

Vad ger största 

klimatbesparing

i projektet? 

Och inom vilka kategorier 

sparar vi mest pengar?



Forts värdeanalysen
Antal                    Klimatbesparing kg CO2           Ekonomiskt värde (kr)

WC –stol    5 st 500 5000

Vid slutlig intern återbruksredovisning kompletteras värdeanalysen 
med faktiska kostnader och intäkter

antal klimatbesparing intäkt kostnad

Ex. WC –stol 5 st 500 xx              xx

Ger  information om 

enskilda produkters 

besparingar



”Du behöver inte vara bra för att börja 
men du behöver börja för att bli bra”

Hållbarhet handlar mångt och mycket om att göra 
vanliga saker lite bättre. 
Sedan nöta, nöta om och om igen. 
Det handlar om att hålla i och hålla ut och också 
att  ta i.

DU är viktig!



TACK



Cirkulära arbetssätt

Hållbarhetsstrateg

Ann-Kathrin Espelin



• Världen är 8,6% cirkulär

• Sverige är endast 3,4% cirkulär 
vilket innebär ett cirkularitetsgap på mer än 96%.

• 1/3 av det som bryts/avverkas används till 
byggnation

Cirkularitetsgap



Utmaningen för Sverige samt bygg- och fastighetsbranschen



Fakta/Krav bygg- och 
fastighetsbranschen

• Står för 1/5 av Sveriges koldioxidutsläpp 
(el, uppvärmning, material)

• Minskad klimatpåverkan

• Nyttjande av befintliga resurser blir viktigare

• Krav på återbruk – ökad cirkularitet



Figur: Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn 

Klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn

Figur: Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn 





Cirkulärt byggande Gbg -
Avsiktsförklaring med syfte att 
återbruka

Vad gör 
fastighetsbolagen?



Ekonomisk

Stegvis renovering
utifrån faktiska

förutsättningar och 
förbättrat driftsnetto

Hållbar renovering. På riktigt.

Ekologisk

Bevarande, smart
renovering och färre
transporter leder till

mindre utsläpp

Social

Kvarboende under
och efter renoveringen

tillsammans med 
arbetstillfällen för

lokalsamhället

Värderingar
….genom att alltid sätta 

kunden först och 
respektera människorna 

vi möter.

Vision
Ett bättre 

boende för alla 
som har sitt hem 

i lägenhet...



Kök & Förvaring
Renoverar 12 000 kök 

med bevarade av material
samt med kvarboende 
hyresgäster varje år.

Bad & Stam
Badrums-och stamrenoveringar på 

12 dagar.

Bostadsförädling
Hållbar förädling av hela 

bostadsområden

En strategisk partner för inre underhåll



• Produkter med stor klimatpåverkan (mkt material, stål, porslin, fossilt innehåll, ovanliga resurser ...) 

• Passiva produkter (produkter utan automatik, motorer och rörliga delar) 

• Produkter som inte är placerade synligt 

Anledning till återbruk vid renovering/nybyggnation

Topplista
• Apparatskåp/el-skåp 

• Ventilationskanaler och passiva don 

• Porslin och blandare: - WC-stolar - Handfat - Blandare 

• Rumsvärmare och rumskylare: - Radiatorer - Kylbafflar - Fläktkonvektorer - Fläktluftvärmare/ -kylare 

• Belysning 

• Kabelstegar 



Modexa: Renoverings- och Återbrukshierarki

1. Förstudie - Återbruk av byggnad och planlösning

2. Förstudie - Materialinventera och riv ut så lite som möjligt 
(CC-Build – Produktbanken)

3. Förstudie/Projekt – Skapa en värdeanalys vid materialinventeringen 
(CC-Build – Värdeanalys)

4. Projekt - Säkerställ att byggmaterial/produkter går till återbruk / Uppföljning

5. Nya inköp: produkt- och processutveckling

6. Hyra/leasa/serviceavtal/återtar/måla om



Återanvänd det som går att bevara i ett 
kök

• Köken är oftast välplanerade

• Stommarnas goda 
grundkvalitet med träram 
gör dem optimala att måla 
om, både ut och invändigt

• Befintliga diskbänkar med 
hög kvalité

• Bra förutsättningar att 
montera in ny modern 
inredning, såsom gångjärn 
och lådinsatser med 
dämpning som ger bättre 
funktionalitet 

• För att anpassa köken till 
dagens behov behövs  oftast 
fler eluttag och ny belysning

Foto: Svenska Bostäder provlägenhet



Kök & förvaring
Boendedialog, tydliga koncept 
och utbildade montörer skapar 
trygghet och valmöjligheter

Resultatet blir skäliga avkastningar, 
rimliga hyreshöjningar, nöjda hyresgäster 

och minskad administration

Tre enkla koncept skapar effektivitet och hög nöjdhet

köksrenoveringar per år, som tar 
högst en dag, oftast en halv

10 års garanti 
på våra produkter

(dubbelt så mycket som 
branschstandard).

Erfarenhet av över 250 000 köksrenoveringar med 
kvarboende sedan 1992.

Minskat avfall

(jämfört med 
om allt rivs ut)

80 %

produktcirkularitet

(jämfört med ca 56% 
om allt byts ut)

71 %
Lägre klimatpåverkan

(jämfört med 
om allt rivs ut)

70 %



Återanvänd det som går att bevara i ett badrum

• Estetiskt OK – inga skador

• Produkter med stor klimatpåverkan:

- Porslin – WC-stolar, handfat, 
badkar
- Blandare

Modexa: Exempelbadrum



Bad & Stam

Hyresgästen i centrum: egna 
mobila badrum och säkerställd 
dialog genom hela renoveringen

Snitt under 2 procent ÄTA*
och minimal störning

Nytt badrum 
på 12 dagarInnovativa och hållbara badrumslösningar sedan 2019

Minskat avfall

(jämfört med 
traditionella metoder**)

40 %
Klimatbesparing genom 

återbruk

(jämfört med 
traditionella metoder**)

X kg CO2e



Exempel klimatbesparing - återbrukspotential 

Motsvarar produktion av 

34 ton
Ris eller pasta



Utmaning

• Söker fastighetsbolag som ser potentialen av att återbruka produkter

• Fastighetsbolag som i förstudien vill lägga tid/pengar på en materialinventering

• Fastighetsbolag som sett återbrukspotentialen och själva vill lagra 
inventerade/återbrukade produkter (internt lager)

• Fastighetsbolag som sett återbrukspotentialen men som själva inte kan lagra 
inventerade/återbrukade produkter utan söker samarbetspartner för
extern lagringsplats – försäljningsplats (externt lager)
(Återbruket/Kikås, Återbygget, Wiklunds, Dala återbyggdepå)

• Avfall -> Återbrukade produkter (ersättning/fritt)? Lagkrav?



Slutbild

Tack!



Diskussion

• Hur använder ni CCBuilds digitala plattform?
• Idag

• Framöver 



 Learning by doing!

 Ett projekt per organisation – stort eller smått men gärna konkret och i närtid

 Användning av CCBuilds verktyg – gratis tom årsskiftet för alla LFM30-anslutna

 Målsättning: 

– Identifiera utmaningar och lösningar och lära tillsammans

– Synliggöra material genom marknadsplatsen – växla upp lokalt 
återbruksnätverk 

– Identifiera utvecklingsmöjligheter för de digitala verktygen inom CCBuild

Exempel: Återbruksstuga med 
Återbrukspiloter



Vad händer i Göteborg?

SUSAN RUNSTEN 

220905



Klimatmål för branschen och staden

Färdplan för bygg- och anläggningssektorn, 

Fossilfritt Sverige

• 2030: 50 % minskade utsläpp av växthusgaser

• 2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram

• Göteborgs klimatavtryck nära noll 2030

• 2025: Minskad klimatpåverkan med 50%

• 2030: Minskad klimatpåverkan med 90%



Business Region Göteborg får i uppdrag av 
kommunfullmäktige Göteborgs Stad att:

• bygga upp plattformar för strategisk samverkan för 
att nå ett klimatneutralt byggande i Göteborg.

• skapa möjligheter att samla bygg- och 
anläggningsbranschens olika aktörer för att hitta
nya lösningar som kan ge en snabbare omställning.

• utveckla en form av nod för ett lokalt 
genomförande av de nationella färdplaner som 
tagits fram i Fossilfritt Sverige.

Plattform klimatneutralt byggande

I yrkandet betonas vikten av att öka användningen av hållbart 
producerat trä, att ställa tydliga klimatkrav och efterfråga produkter 
med minimal klimatpåverkan. Erfarenheterna från Hoppet ska spridas 
till allt som byggs i stadens regi.



Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande

Lansering på Frihamnsdagarna

Deklaration med 5 nyckelfaktorer och 10 

åtaganden

Fokus på:

• Mötesplatser för kunskap och kontakter

• Matchning där behov möter lösning 

• Initiativ och projekt i samverkan







Avsiktsförklaring

Göteborg har gått före inom återbruk och cirkulärt byggande och 

vill därför leda utvecklingen i Sverige. För att accelerera 

omställningen krävs att företag inom branschen samarbetar mer, 

och tillsammans med offentlig sektor driver på omställningsarbetet. 

Initiativet Cirkulärt byggande Göteborg ska mynna ut i användbart 

lärande och konkreta åtgärder inom cirkulärt byggande som ökar 

återbruket. Syftet är att stimulera och etablera en 

återbruksmarknad i Göteborgsregionen samt fler företag och nya 

jobb inom området. 

Avsiktsförklaringen undertecknas av fastighetsägare och Göteborgs 

stad och koordineras av Business Region Göteborg (BRG) genom 

stadens verksamhet för klimatsamarbeten med näringslivet, 

Gothenburg Climate Partnership.



Göteborgs Hamn 

GöteborgsLokaler

Higab

Idrotts- och föreningsförvaltningen 

Liseberg 

Lokalförvaltningen

Park & naturförvaltningen

Parkeringsbolaget

• Trafikkontoret

• Älvstranden Utveckling 

• Förvaltnings AB Framtiden

• Bostadsbolaget

• Egnahemsbolaget

• Familjebostäder

• Framtiden Byggutveckling

• Gårdstensbostäder

• Poseidon

• Business Region Göteborg

Signerat Göteborgs Stad



Privata och andra offentliga fastighetsägare

LOVAR ATT

• utveckla kompetens och dela erfarenheter om kravställning på återbruk i upphandlingar och 
beställningar, liksom om processer, rutiner och arbetssätt för ett ökat återbruk.

• ställa krav på återbruk i upphandlingar och beställningar av projektörer, entreprenörer och 
andra leverantörer.

• tillgängliggöra och öka utbudet av återbrukade produkter genom att återbruksinventera 
fastigheter inför planerade underhålls-, ombyggnads- och rivningsåtgärder.

• sätta mål för det egna arbetet med återbruk och cirkulärt byggande och följa upp det.

• dela med sig av goda exempel och erfarenheter och samverka för att lösa gemensamma 
utmaningar.



Signerat

Akademiska Hus 

Castellum

Chalmersfastigheter

Fastighetsägarna

Hemsö 

HSB Göteborg

Jernhusen

NCC

• Next Step

• PEAB Bostad

SGS Studentbostäder

• Platzer Fastigheter

• Riksbyggen

• Serneke

• Skandia Fastigheter

• Skanska Fastigheter

• Stena Fastigheter

• Vasakronan

• Volvo Cars

• Västfastigheter

• Wallenstam

• Alecta Fastigheter 

• Sverigehuset i Göteborg AB 



Etapp- och effektmål

Etappmål 2024: åtagandena i avsiktsförklaringen har 
implementerats. 

Etappmål 2025: en storskalig återbruksmarknad har 
etablerats. 

Avsiktsförklaringen ska bidra till att Göteborgs klimatavtryck är när noll 2030. 



Härnäst

Signering – 9 sep

Förstudie Accelerera cirkulär omställning – ht22

Fastighetsägarnas utbildning – 16 sep & 28 nov

Marknadsdialog- 25:e oktober



Susan Runsten

073 061 99 20

Susan.runsten@businessregion.se

TACK!



FINANSIÄR PROJEKTLEDNING

Var står det cirkulära byggandet i Sverige idag?
Johanna Andersson



Hur är intresset för  cirkulärt byggande?

1 - Initiering Steg 2 - Piloter Steg 3 – Uppskalning

2015 2017 2019 20222020 202120182016 2023

4 aktörer 11 aktörer > 100 aktörer32 aktörer



Vad händer i Sverige

• Delegationen för cirkulär ekonomi

• Färdplan för fossilfri bygg och 
anläggningssektor

• Boverket har 2 regeringsuppdrag
• Uppdrag att utveckla arbetet med omställningen till en 

cirkulär ekonomi i byggsektorn

• Uppdrag att inrätta och förvalta ett informationscentrum för 
hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande 
renovering

• Certifieringssystemen inför cirkulära 
indikatorer (äntligen !!)

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/boverkets-uppdrag/aktuella-uppdrag/uppdrag-att-utveckla-arbetet-med-omstallningen-till-en-cirkular-ekonomi-i-byggsektorn/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/boverkets-uppdrag/aktuella-uppdrag/uppdrag-att-inratta-och-forvalta-ett-informationscentrum-for-hallbart-byggande-med-fokus-pa-energieffektiviserande-renovering/


Vad händer lokalt?

• (De stora) Kommunerna går före och ställer hårda 
miljö och klimatmål

• Lokala initiativ för att öka klimatneutralt byggande
• Uppsala Klimatprotokoll

• LFM30 - Malmö
• Plattform klimatneutralt byggande - Göteborg

• Klimatarena Stockholm

• Andra lokala initiativ och hållbarhetsnätverk
• Goda Hus

• Återbruksnätverk Öst/ÖBKN
• Nätverket för hållbart byggande i kallt klimat

• Hållbart Byggande Värmland

• Skellefteå
• Mfl..



Kunskapen om definitioner har 
ökat markant

Återbruk = Återanvändning = Produkten 
används igen, utan större ändringar av 
design eller material

Återvinning = Produkten förstörs, man tar 
endast tillvara på materialet för att tillverka 
nya produkter

Återbruk ≠ Återvinning



Från återvinning och återbruk till transformation

Bortskaffande

-

EU:s avfallshierarki

Annan 
återvinning

Avfalls-
minimering

Material-
återvinning

Återbruk

Bortskaffande



Från pilotprojekt mot cirkulära arbetssätt och rutiner 

Standardiserade cirkulära 
arbetssätt och rutiner



Från pilotprojekt mot cirkulära arbetssätt och rutiner 

Standardiserade cirkulära 
arbetssätt och rutiner

Var befinner sig fastighetsägarna idag?



Från pilotprojekt mot cirkulära arbetssätt och rutiner 

Forerunners
Fastighetsägare i framkant

Var befinner sig fastighetsägarna idag?

Test
Lärande
Kunskapsinhämtning

Replikation
Lärande
Kunskapsöverföring

Standardisering

Standardiserade cirkulära 
arbetssätt och rutiner



Arkitekter och konsulter tidigt ut

• Flertalet föregångare tidigt ute med tydliga 
erbjudanden

• … medan stora delen av branschens aktörer 
vaknade något sent, men nu är på gång



Status hos byggentreprenörerna?



Cirkulära erbjudanden på 
material och produktsidan

• Produkter med återvunnet material 
vanligast

• Fler och fler aktörer erbjuder 
• måttbeställt och skräddarsytt

• återtag av material och produkter

• Ett fåtal materialleverantörer erbjuder  
återbrukade produkter på marknaden idag



Cirkulära erbjudanden på material och produktsidan

Fler cirkulära leverantörer: https://byggmaterialindustrierna.se/byggmaterial/innovationer/

https://byggmaterialindustrierna.se/byggmaterial/innovationer/


Lager, transport och logistik

• Återbyggdepåer
• Stora etablerade: Malmö Återbyggdepå, Dala 

Återbyggdepå

• Många kommunala och regionala initiativ på g

• Mellanlagring hos fastighetsägare
• Lokala och ofta företagsinterna  återbrukshubbar 

uppstartade eller på gång

• Lager i specifika projekt

• Transport, logistik och avfallsentreprenörer



Var är byggvaruhandeln och grossisterna på väg?



Summering

• Marknaden är 
• fortfarande omogen

• …men flera aktörer och aktörsgrupper är på gång 
– det bubblar i branschen 

• Kunskapen ökar, men är fortfarande låg
• Fortfarande lärandefas

• Stor efterfrågan på utbildningar och events



Dialog (storgrupp)

• Håller ni med om spaningen?



Dialog (bordsvis)

Diskutera

• Vad har ni för behov för att ta nästa steg för 
att nå mer cirkulära flöden i er verksamhet?

• Hur samverkar branschen bäst tillsammans 
för att nå mer cirkulära flöden framöver?



Avslut



CCBuild Nätverksträffar – hösten 2022

▪ September: Äntligen dags för fysiska nätverksträffar 
inom CCBuild – vi ses i Malmö, Stockholm och 
Göteborg. 
▪ 1 September Malmö

▪ 5 september Göteborg

▪ 20 september Stockholm

▪ 5 Oktober Öka återbruket med stöd av kommunala 
processer och upphandling LÄNK

▪ 19 oktober: Tema: Kvalitetsbedömning och 
kvalitetssäkring – arrangör RISE LÄNK

▪ Håll utkik på kalendariet för kommande träffar

Samarbetspartners har möjlighet att påverka 
tema, och också samarrangera 
nätverksträffar inom CCBuild. Kontakt: 
Johanna Andersson, 
johanna.andersson@ivl.se

https://www.ivl.se/evenemang/2022-10-05-oka-aterbruket-med-stod-av-kommunala-processer-och-innovationsupphandling.html
https://ccbuild.se/eventdetailpage?id=118
https://ccbuild.se/kalendarium/
mailto:johanna.andersson@ivl.se


Teman på tidigare nätverksträffar 

• Tema:
• Finansiering av projekt

• Lokal återbruksmarknad

• Erfarenheter från Återbruk Väst

• Klimatberäkning av återbruk

• Återbruk i skola och förskola

• Examensarbeten med fokus på återbruk

• Erfarenheter från Danmark

• Återbruk Stål

• Återbruksguider

• Kunskapsbygget: 
• Vad är Cirkulärt byggande
• Att utgå från befintliga resurser
• Cirkulära upphandlingskrav
• Hur påverkar nuvarande lagstiftning 

möjligheter till återbruk? 

▪ Se mer info: https://ccbuild.se/samverkan/nationell-arena/

▪ Inspelade träffar hittar ni i CCBuilds Teamsyta

https://ccbuild.se/samverkan/nationell-arena/


CCBuilds arbetsgrupper

▪ Att klimatberäkna återbruk

▪ Cirkulära upphandlingskrav. Läs mer här

▪ Erfarenhetsutbyte lokala kluster 

▪ Användarträffar för ”superusers” CCBuilds
produktbank, marknadsplats, inventeringsapp

▪ Framtagning av guider och kunskapsstöd kring 
återbruk

▪ Kommunikation om återbruk

▪ Se mer info: https://ccbuild.se/samverkan/nationell-arena/

▪ Material från arbetsgrupperna hittar ni i CCBuilds Teamsyta

Samarbetspartner har möjlighet att starta och 
driva fler arbetsgrupper. 
Kontakta: Johanna Andersson 
johanna.andersson@ivl.se

https://ccbuild.se/nyheter/kunskapen-om-cirkular-upphandling-okar-genom-arbetsgrupp-i-ccbuild/
https://ccbuild.se/samverkan/nationell-arena/
mailto:johanna.andersson@ivl.se


Utbildningar

• Byggföretagen, via BUC. 
• 6 september (digitalt)
• 24 november (digitalt) 

• Fastighetsägarna
• 16 september (fysisk i gbg) FULLT!
• 13 oktober (digitalt)
• 28 november (fysisk i gbg)
• 29 november (digitalt)

• Beställ egen kurs
• Läs mer på https://ccbuild.se/kunskapsbank/utbildningar/

https://ccbuild.se/kunskapsbank/utbildningar/


Vi vill bli fler – sprid ordet

• 12 oktober hålls en informationsträff om CCBuild

• Introduktion till samverkansarenan Centrum för cirkulärt 
byggande

• Visning av CCBuilds digitala plattform med systemstöd för 
cirkulär produkthantering. Hur kan plattformen användas av 
olika aktörer i samhällsbyggnadsbranschen?

• Vad är det långsiktiga målet för CCBuild? Information om 
pågående och kommande utveckling. 

• Länk till program och anmälan: HÄR

• Inspelning av tidigare informationsträff HÄR

https://www.ivl.se/evenemang/2022-10-12-informationstraff-centrum-for-cirkulart-byggande---ccbuild.html
https://events.blackthorn.io/sv/0Y35EBM7/informationstraff-om-centrum-for-cirkulart-byggande-ccbuild-4a1h07wm7O/overview


Tack för idag!

Kontakt:

ccbuild@ivl.se

mailto:ccbuild@ivl.se

