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IVL Svenska Miljöinstitutet – det fristående forskningsinstitutet 

HÄR ÄR VI VERKSAMMA:

Sverige, Indien och Kina

+ 330 medarbetare arbetar 
tvärvetenskapligt och med en helhetssyn

Ett hållbart samhälle som 
driver på omställningen 

genom att omvandla:

• Vetenskap till verklighet
• Miljöproblem till möjligheter

• Linjära processer till 
cirkulär ekonomi

VÅR VISION, ETT HÅLLBART SAMHÄLLE: VI ARBETAR INOM TRE TEMAOMRÅDEN:

Vi bedriver kvalificerad forskning och genomför 
riktade konsultuppdrag inom miljöområdet Nästan en tredjedel av medarbetarna har doktoreratAll vår vinst investeras i forskning för framtiden
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Om dagens föreläsare

● Maria Ahlm, expert resurser och avfallshantering

● Johanna Andersson, expert cirkulärt byggande och återbruk

● Åsa Nilsson, expert IT/digitalisering



Bygg- och fastighetssektorns 
klimatpåverkan 
Johanna Andersson
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Bygg och fastighetssektorn står för en 
femtedel av Sveriges växthusgasutsläpp
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Fiktivt exempel på klimatpåverkan för ett  
bostadsbolag
● Energi är en stor utsläppare. Men frågan har 

adresserats länge och utsläppen blir lägre. Systemsyn 
är dock viktig. 

● Tjänsteresor en viktig symbolfråga men inte en stor 
post i ett bostadsföretag.

● De boendes utsläpp som man kan påverka. Stor 
potential och mycket på gång, speciellt gällande 
mobilitet. Detta är ngt som ofta glöms bort.

● Byggnation är en stor post med stor 
påverkansmöjlighet. Nya lagkrav och just nu stor 
kunskapsinhämtning.  
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Drivkrafter 

● Hållbarhetsmål

● Hållbarhetsrapportering

● Lagkrav

● Branschöverenskommelser

● Certifieringar

● Fler och hårdare upphandlingskrav

Upphandlingskrav
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Hur kan man sätta mål, mäta 
och  beräkna klimatpåverkan?
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TIPS – du som vill veta mer

● 11 februari: Bygg- fastighetsbranschens 
klimatpåverkan – att sätta mål och följa upp. Länk
för att titta i efterhand.

● Lär dig mer om hur ditt företag kan mäta och följa upp 
klimatpåverkan enligt GHG-protokollet och sätta mål enligt 
Science Based Targets

● 9 mars: Klimatkrav för byggnader – hur gör jag? 
Länk till anmälan

● Lär dig om vilka klimatkrav som gäller för byggnader, om 
lagen som träder i kraft 2022 och få svaret på hur man möter 
kraven

https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang/210211-bygg--och-fastighetsbranchens-klimatpaverkan---mal-och-uppfoljning.html
https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang/210309-klimatkrav-for-byggnader---hur-gor-jag-berakningarna.html
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Bygg och fastighetssektorn står för en 
femtedel av Sveriges växthusgasutsläpp
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Varför cirkulera material? Minska klimatpåverkan

Illustration: Boverket
Källa: Boverkets miljöindikatorer (2018 år siffror) 
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/ 2021 02 25

https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/
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Varför cirkulera material?  Minska avfallet

Illustration: Boverket
Källa: Boverkets miljöindikatorer (2018 år siffror) 
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/avfall/ 2021 02 25

https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/avfall/


Cirkulärt byggande –
Vad och varför
Maria Ahlm
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Linjär vs Cirkulär ekonomi

Bild: Naturskyddsföreningen

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-circular-economy
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Vad är cirkulärt byggande?

● Livscykelbaserat förhållningssätt

● Optimerad användningstid

● Bygganden som materialbank

● Design för återbruk

”Cirkulära byggnader som ett livscykelbaserat 
förhållningssätt där byggnadens användbara tid 
optimeras, där slutskedet integreras i designen och där 
nya ägarmodeller möjliggör att material enbart lagras 
temporärt i byggnader. Därigenom fungerar byggnaden 
som en materialbank.” (Leasing et al. 2018)
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Principer för Cirkulärt byggande

● Resursminimering

● Återbruk 

● Upcycling

● Materialåtervinning

● Cirkulära affärsmodeller

● Cirkulär design

Avfalls-
minimering

Återbruk
Material-
återvinning

Annan 
återvinning

Bort-
skaffande

EU:s avfallshierarki



IVL |

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

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

Återbruk ≠ Återvinning
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Nyttor med återbruk

● Avfallsmängder

● Klimatutsläpp

● Inköpskostnader 

Läs mer: ÅTERBRUK PÅ KONTOR – EN BESPARING HUR MAN ÄN RÄKNAR

https://ccbuild.se/content/uploads/2018/11/Potential-%C3%A5terbruk-kontor-faktablad-181105.pdf
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Ombyggnad av IVLs kontorslokaler (2016-2018)

Läs mer: Ombyggnad Göteborgskontoret, Ombyggnad Stockholmskontoret

Återbruk av både interiöra byggprodukter och lös 
inredning. Utvärdering av avfall, klimateffekter och 
kostnader. Utvärdering av arbetssätt

Nytta:

● Minskade avfallsmängder på mellan 12 och 18 ton 
avfall per kontor

● Minskade växthusgasutsläpp på mellan 41 och 53 ton 
koldioxid per kontor

● Minskade projektkostnader på mellan 1,4 och 1,9 
miljoner kronor per kontor

https://ccbuild.se/ivl-svenska-miljoinstitutet-goteborgskontoret/
https://ccbuild.se/ivl-svenska-miljoinstitutet-goteborgskontoret/
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Kvarteret Hugin, Uppsala
Planerad rivning av 70-talshus. Stora delar av stommen bevarades efter ny 
analys. 

Framförallt har stomme och grundläggning bevarats men även återbruk av 
dörrar, glaspartier, undertak, bjälklagsplattor, elstegar och luftkanaler.

Nytta:
● Stod klart nästan två år tidigare än planerat

● Sparat 180 miljoner kronor och gav tidigare hyresintäkter

● Sparat 3 800 ton CO2-utsläpp

Läs mer här.

https://whitearkitekter.com/se/nyheter/kampanj-kontorshus/


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

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/588/4/042036
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Återbruk i Sverige – Möjliga lösningar

Materialinventera Synliggör resurser

Samverka Erfarenhet- och kunskapsutbyte Nya arbetssätt och metoder Styrmedel och lagkrav

Synliggör effekter



PAUS
Passa på att svara på Menti-frågan!



Återbruk och återvinning
- Lagkrav och branschpraxis
Johanna Andersson

Maria Ahlm
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Gällande lagkrav och branschpraxis 
som påverkar återbruk

● Avfall

● Kemiska ämnen

● Teknisk funktion

● Kvalitet och garantier
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Avfall – nyheter i svensk lagstiftning 

Nya krav kopplat till kontrollplanen och 
materialinventering 

Mer info: 
• Boverket – PBL Kunskapsbanken – Kontrollplanens innehåll
• Byggföretagens sammanställning – Ny avfallslagstiftning + film
• Naturvårdsverket  - Vägledning om bygg och rivningsavfall 
• Byggföretagen – Riktlinjer för resurs- och avfallshantering 

Nya krav gällande sortering på byggarbetsplatsen 

Nytt sätt att rapportera farligt avfall

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollplan/kontrollplanens-innehall/?fbclid=IwAR1UtjfprKEF8h7dzXuItfle5j7oIzrGb-L1m0iJenMnA34C-z3PxBwyOSU
https://byggforetagen.se/2020/09/paminnelse-om-ny-avfallslagstiftning/?fbclid=IwAR1rkG9HSGFYzF1HBbARazF4jOfmVgj-NQsjW__jV4kkzakc1QHa8fEl0Vc
https://byggforetagen.se/2020/10/forklarande-film-om-nya-avfallshanteringslagar/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Bygg--och-rivningsavfall/?fbclid=IwAR1rkG9HSGFYzF1HBbARazF4jOfmVgj-NQsjW__jV4kkzakc1QHa8fEl0Vc
https://byggforetagen.se/foretagsservice/amnen/resurs-och-avfallshantering/
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Nya lagkrav i PBL from 1/8
Innan 1 aug 2020

● Krav på inventering av rivningsmaterial med hänsyn till:
● vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till 

● hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand

Efter 1 augusti 2020  

● Materialinventeringen ska kartlägga vilket material som 
kan: 

● återanvändas 

● återvinnas eller 

● behandlas som farligt avfall och därmed inte cirkuleras

● Redovisa hur det ska tas om hand för återanvändning 

och återvinning. 
Mer info: 
• Boverket – PBL Kunskapsbanken –

Kontrollplanens innehåll
• Naturvårdsverket  -

Vägledning om bygg och rivningsavfall 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollplan/kontrollplanens-innehall/?fbclid=IwAR1UtjfprKEF8h7dzXuItfle5j7oIzrGb-L1m0iJenMnA34C-z3PxBwyOSU
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Bygg--och-rivningsavfall/?fbclid=IwAR1rkG9HSGFYzF1HBbARazF4jOfmVgj-NQsjW__jV4kkzakc1QHa8fEl0Vc
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Kemiska ämnen 
– styrs av REACH-lagstiftningen

● Informationskrav om kandidatämnen

● Begränsningar för vissa ämnen

● Tillverkning och återtillverkning

Läs mer: 
Om den europeiska kemikalielagstiftningen hos
• ECHA 
• Kemikalieinspektionen

https://echa.europa.eu/sv/home
http://www.kemi.se/
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Teknisk funktion

Plan- och bygglagen (PBL)

Byggherren ansvarar för att:

▪ Välja lämpliga byggprodukter (enligt PBL 8 kap 19.)

Definition av byggprodukt: en produkt som är avsedd 
att stadigvarande ingå i ett byggnadsverk
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Bedömning av lämplighet

Vilken hjälp finns vid bedömning av lämplighet?

● System för att bedöma produktegenskaper
● CE-märkning 

● typgodkännande och/eller tillverkningskontroll 

● produktcertifiering av ett ackrediterat organ 

● tillverknings- och produktionskontroll som gjorts av ett 
ackrediterat organ.
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Bedömning av lämplighet

● Skillnad på krav gällande  på nya och 
begagnade  byggprodukter

Vad innebär detta för begagnade produkter?

Vid användning av begagnade byggprodukter i Sverige så finns det inga krav på 
att deras prestanda måste vara bedömd och beskriven/dokumenterad på ett 
särskilt sätt, utan endast att de ska vara lämpliga



Bedömning av lämplighet
● Behöver jag ta hänsyn CE-märkning i mitt återbruksprojekt?

Svar:  NEJ

I dagsläget gäller INTE CE-märkning för begagnade byggprodukter. Det 
beror på att CE-märkning är kopplat till tillverkningen av en produkt. En 
begagnad produkt är inte tillverkad bara för att den demonteras och 
återbrukas på en annan plats i ett annat sammanhang. 

OBS – vissa undantag finns

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2013/ce-dig-for.pdf
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Kvalitet och garantier

● Branschpraxis

● Attityder och inställning

● Möjliga lösningar:

➢ Leverantören och/eller entreprenören 
tar på sig risken

➢ Kunden och/eller 
byggherren/beställaren avstår från 
garantikrav

➢ Partnerskap och skriftlig 
överenskommelser
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Avfall – nyheter i svensk lagstiftning 

Nya krav kopplat till kontrollplanen och 
materialinventering 

Nya krav gällande sortering på byggarbetsplatsen 

Nytt sätt att rapportera farligt avfall
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Nya avfallsregler från 1/8 2020

Bygg- och rivningsavfall ska sorteras i minst 
följande 6 fraktioner:

● Trä

● Mineral (betong, klinker, keramik mm)

● Metall

● Glas

● Plast

● Gips

Generell och specifik dispens kan ges. Ytterligare 
sorteringskrav för plast håller på att tas fram.
3 kap 10 och 11 §§avfallsförordningen (2020:614)
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Avfall – nyheter i svensk lagstiftning 

Nya krav kopplat till kontrollplanen och 
materialinventering 

Nya krav gällande sortering på byggarbetsplatsen 

Nytt sätt att rapportera farligt avfall
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Digital rapportering av farligt 
avfall from 1/11 2020

Hela kedjan som genererar, transporterar, sorterar och 
behandlar farligt avfall måste rapportera in till 
Naturvårdsverket via avfallsregistret.

-6 kap 1 -5 §§avfallsförordningen (2020:614)

-Föreskrifter (NFS 2020:5 om anteckningsskyldighet och rapporteringsskyldighet och 
lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/Rapportera-uppgifter-till-avfallsregistret/
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Byggföretagens riktlinjer avfall

● Syftar till att förbättra resurseffektiviteten och 
avfallshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen. 

● Ett verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalken och 
avfallsförordningar.

● Bidra till att Sverige når sina miljömål och möter 
samhället förväntningar kring cirkulär ekonomi.

● Riktlinjerna går ibland längre än kraven i lagstiftningen.

● Innehåller branschnormerande texter, listor, guider och 
förslag på AF-texter och blanketter
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Bygg- och rivningsavfall –källor till mer information
Om nya regler: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Lagar-och-regler-om-
avfall/Nya-bestammelser-fran-2019/

För bygg- och rivningsavfall: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Bygg--och-
rivningsavfall/

Rapportera farligt avfall: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-
efter-omrade/Avfall/Rapportera-farligt-avfall/

Från Boverket om kontrollplan: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--
byggande/byggprocessen/kontrollplan/

Resurs-och avfallsriktlinjer för byggande och rivning: https://byggforetagen.se/foretagsservice/amnen/resurs-och-
avfallshantering/

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Lagar-och-regler-om-avfall/Nya-bestammelser-fran-2019/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Bygg--och-rivningsavfall/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Rapportera-farligt-avfall/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollplan/
https://byggforetagen.se/foretagsservice/amnen/resurs-och-avfallshantering/
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Kommande lagkrav
Planerade, redan kända

● Klimatdeklaration för byggnader - jan 2022

Vad mer kan vi förvänta oss?

● EUs avfallsdirektiv och avfallspaket från EU driver på

● Översyn av byggproduktförordningen mht cirkulär ekonomi pågår 

● SCIP-databasen - EU gemensam databas

● Sveriges strategi för cirkulär ekonomi (2020) med kommande handlingsplaner att ta fram 
styrmedel och åtgärder

Nya styrmedel och lagkrav kopplat till cirkularitet?



Från linjärt till cirkulärt
- förändrat arbetssätt
Maria Ahlm



IVL |Källa/Läs mer : Göteborgs Stad, 2020: ”Dags att bygga och riva cirkulärt! Slutrapport från projektet Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg- och rivningsprocessen”

En förändrad process
– offentligt perspektiv

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/739f9135-ebe3-4f18-8420-ef6ca7e13922/Guide+med+rekommendationer.pdf?MOD=AJPERES
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Illustration: Björn Johansson White

Källa/Läs mer: Arkitektens återbruksmetodik

En förändrad process 
– arkitektens perspektiv

https://ccbuild.se/content/uploads/2019/03/WRL_Arkitektens_%C3%A5terbruksmetodik_2018.pdf
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1. 
Utredning

2. 
Sökning

lokal 3. 
Hyres-

förhandling

8. 
Byggskede

6. 
Demontering

5. 
Upphandling

4. 
Projektering

9. 
Tillträde

10.
Förvaltning

7. 
Rivning

En förändrad process 
– ombyggnads perspektiv

Källa/Läs mer: Arbetsguide

Tydliga mål och 
kravkriterier 

Inventering och värdering, tidig 
kontakt återförsäljare

Planera  för och möjliggör återbruk -
förslagshandling, förfrågningsunderlag, 

upphandling

Tid och plats för återbruk -
demontering, mellanlagring

https://ccbuild.se/content/uploads/2018/12/Arbetsguide-interi%C3%B6ra-byggprodukter.pdf


Samverkansarena för cirkulärt 
byggande:

Centrum för cirkulärt byggande 
Maria Ahlm
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En nationell samverkansarena – www.ccbuild.se är navet
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Målsättning
Upphandling
Demontering
Etc.

Digitala tjänster
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Digitala tjänster för cirkulär 
produkthantering
Åsa Nilsson



CCBuilds digitala tjänster för cirkulär produkthantering

PRODUKTBANK
M A R K N A D S P L AT S

I N V E N T E R I N G
O C H  M Ä R K N I N G  

Varor

Tjänster

B E S L U T S S T Ö D
k v a l i t e t s k r i t e r i e r

v ä r d e a n a l y s

Resultatrapport
Inventeringslista



Produktbanken ger översikt av dina 
byggvaror, produkter och material 

• Materialbank – databas över era 
befintliga resurser

• Underlag – för materialhanteringsplan, 
rapporter och statistik

• Beslutsstöd – värdeanalys och 
kvalitetsbedömning

P R O D U K T B A N K
B E S L U T S S T Ö D
k v a l i t e t s k r i t e r i e r

v ä r d e a n a l y s

Resultatrapport
Inventeringslista



På CCBuilds marknadsplats synliggörs 
produkter för nästa användare

• Annonsera – dina återbrukade produkter 
internt inom din organisation eller publikt

• Sök – efter återbrukbara produkter

• Efterlys – det du inte hittar

• Förmedling – här hittar du cirkulära 
erbjudanden och tjänsteaktörer 
– eller kan visa dina egna

M A R K N A D S P L AT S Varor

Tjänster

Länk till Marknadsplatsen

https://new.ccbuild.se/sv/marknadsplats/


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

• Materialinventering - av byggvaror och andra 
produkter 

• Märkning - av byggvaror och andra produkter
(etiketter skrivs ut från Produktbanken)

• In- och utcheckning av varor 
• på ett lager eller 

• återbruksdepå

I N V E N T E R I N G  
O C H  M Ä R K N I N G



Demo

PRODUKTBANK
M A R K N A D S P L AT S

I N V E N T E R I N G
O C H  M Ä R K N I N G  

Varor

Tjänster

B E S L U T S S T Ö D
k v a l i t e t s k r i t e r i e r

v ä r d e a n a l y s

Resultatrapport
Inventeringslista

1. Publik Marknadsplats

2. Marknadsplats för inloggade
3. Produktbank (login krävs alltid)



Centrum för cirkulärt byggande 
– Hur kan du ansluta dig
Maria Ahlm



Gå med i CCBuild-nätverket!  

• Samverkansarena
• Nätverksträffar

• Digital samverkansarena

• Lokal och nationell samverkan

• Synliggörande
• Cirkulära tjänster

• Goda exempel

• Logga på hemsidan

• Digitala tjänster 
• Introduktion

• Användning 

• Support

• Nyckeltal och uppföljning



Kommande evenemang och nätverksträffar

• 11 mars Informationsträff:  Om Centrum för cirkulärt byggande

• Introduktion till samverkansarenan Centrum för cirkulärt byggande

• Visning av CCBuilds nya 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 
under perioden 2020 - 2022.

• 16 mars Utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk, genom Byggföretagen/BUC 

• 23 mars Nätverksträff CCBuild: Att klimatberäkna återbruk (för partners)

• 24 april Utbildning: Cirkulärt byggande och återbruk, genom Byggföretagen/BUC 

https://events.blackthorn.io/sv/0Y35EBM7/informationstraff-om-centrum-for-cirkulart-byggande-5a1h1n1i9us/overview
https://buc.se/utbildningar/cirkulart-byggande-och-aterbruk-i-byggsektorn-distans/
https://buc.se/utbildningar/cirkulart-byggande-och-aterbruk-i-byggsektorn-distans/


Vi söker fler associerade partners till CCBuild!

Vill ni bli associerade partners? Eller har frågor om evenemang? 

Hör av er per e-post: ccbuild@ivl.se

Eller läs mer på webbsidan ccbuild.se

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


Tack för idag!
Kontakt:

Maria Ahlm

Johanna Andersson

Åsa Nilsson

ccbuild@ivl.se


