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Dagens föreläsare

● Maria Ahlm, expert resurser och avfallshantering

● Sven-Olof Ryding, expert upphandlingskrav

● Johanna Andersson, expert cirkulärt byggande och återbruk



Sammanfattning del 1
Maria Ahlm
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Bygg och fastighetssektorn står för en 
femtedel av Sveriges växthusgasutsläpp
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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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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


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



Grundläggande om cirkulär 
upphandling 
-typkrav man kan ställa

Sven-Olof Ryding
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En ny upphandlingslagstiftning

● Möjligheten att ställa miljökrav sett i en produkts hela livscykel, t.ex. hur 
råvaror har utvunnits, användningen av processkemikalier vid tillverkning 
av produkter och produkters energiprestanda vid drift.

● Hänvisning till miljöledningssystem som bevis för att en anbudsgivare har 
tillräcklig teknisk kapacitet för att fullgöra kontrakt.

● Användning av märkningar av olika slag som verifikat för uppfyllande av 
specifika krav förutsatt att kriterierna i dessa märken är direkt kopplat till 
föremålet för upphandling

● Tilldelning av kontrakt till den anbudsgivare som kan uppvisa 
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet som ett rekommenderat 
tillvägagångssätt för att frångå ”principen om lägsta pris”

● Användning av livscykelkostnadsberäkningar (LCC) i 
upphandlingsprocessen och där både interna och externa miljökostnader 
(externaliteter) kan ingå 
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Avsaknad av vägledande information 
från centralt håll

● Upphandlingslagstiftningen (LOU)

Ordet cirkulär förekommer inte – Återvinning
omnämnt en gång i relation till kostnader

● Nationella upphandlingsstrategin

Ordet återvinning förekommer inte – Cirkulär endast i
allmänna ordalag

● Upphandlingsmyndigheten

Allmän information om värdet av cirkulär upphandling
– få kriterier med anknytning till cirkularitet
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Däremot betonar ….
den Nationella Upphandlingsstrategin

Bristande helhetsperspektiv i upphandling kan innebära att kostnader och 
värden för andra verksamheter som berörs av upphandlingen inte tas med i 
kalkylen och inte heller kostnadsskillnader som uppstår under produkters 
livscykel. Det kan leda till oönskade ”övervältringseffekter” och till en 
suboptimering av resurser totalt sett. Det är därför viktigt att beakta 
livscykelperspektivet i inköpsarbetet. Det kan här noteras att 
livscykelanalyser, LCA, är den metod som vanligtvis används för att 
möjliggöra sådana bedömningar. Livscykelkostnadsperspektivet är viktigt 
och ska beaktas i offentlig upphandling. 
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Behovs-
analys
utifrån
kommun-
önskemål 

Upphandlingslagstiftningen, LOU

Marknads-
analys

Krav
Produkt/tjänst

Krav
Leverantör

Tilldel-
nings-
kriterier

Särskilda 
kontrakts-
villkor

Kontroll
Upp-
följning  

Kontrollera
Genomföra

Stöd och hjälp
Upphandlingsmyndighetens kriterier, SKL 
Kommentus ramavtal, Miljömärkning, EPD

Politiska 
beslut, 
policies
och mål

Förbätrra
och 
kommuni-
cera

Planera

Administrativt
arbete

Operationellt arbete
Strategiskt

arbete

Förbättra
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Internationell standard om hållbar 
upphandling – ISO 20400
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Zon 1 FÖRBEREDA

Steg 1. Cirkulär upphandling: vad 

och varför

Steg 2. Organisationsupplägg 

och stöd

Steg 3. Formulera 

frågeställningen

Steg 4. Breda samarbeten 

mellan olika samhällssektorer

Zon 3 REALISERA

Steg 8. Uppföljning av 

överenskommelser

Zon 2 UPPHANDLA

Steg 5. Upphandlings-

processen

Steg 6. Beräkna och 

utvärdera cirkularitet

Steg 7. Avtala cirkularitet
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Upphandlingsprocessen 
i praktiken

Utforska behov och 
marknad

Konkreta 
marknadskontakter

Upphandling 
initierad

Avtal som ska följas 
upp

Upphandling inte nödvändig eller möjlig
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Behovsanalysen allt viktigare – det är ofta 
formerna för upphandlingen avgörs

● Kan vi tjäna på att upphandla funktion/prestanda för att undvika 
risken för ”inlåsningseffekter” och att istället stimulera nya idéer 
och transformativa lösningar på framtida produkter och 
samhällsutveckling?

● Kan vi hyra produkter istället, för att bl.a. försäkra sig om att alltid 
använda de mest hållbara produkterna och därmed slippa dyrbart 
underhåll och avfallshantering?

● Kan vi tänka mig att använda produkter lite längre om de är 
funktionella istället för att regelbundet köpa nya?

● Kan vi köpa produkter med längre livslängd?

● Kan vi köpa produkter som enkelt kunna demonteras och 
repareras/bytas ut för att på så sätt stimulera återanvändning och 
återvinning? 

● Kan vi välja produkter som är särskilt lämpliga för 
energiåtervinning? 
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Fem grundprinciper som alltid 
gäller

Icke-diskriminerande

Likabehandling

Proportionalitet

Öppenhet

Ömsesidigt erkännande
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De olika typer av krav man kan ställa

Obligatoriska krav (”skall-krav”)

● Kvalificeringskrav (organisationer)

● Tekniska specifikationer (produkter)

Tilldelningskriterier (”bör-krav”)

Kontraktsvillkor
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Upphandling mitt i en produkts livscykel mellan 
uppströms- och nedströmsprocesser

Cirkularitetsdeklarationer (Circular Footprint) bygger på 
den insamling av LCA-baserad materialinformation som 
sker i samband med utarbetande av 
miljövarudeklaration, EPD
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Upphandlande myndigheter spenderar mer än
hälften av sina medel på kostnader i sina
leverantörskedjor (Scope 3)

Sustainability objectives can’t be fully achieved without the 

contribution of supply chains. 

100%

Organisation’s budget 
or revenues Typical internal spend40%

Typical spend with 
supply chains60%
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Hinder för återbruk

2021-03-10 26

Naturvårdsverkets förslag om
återvinningscertifikat: För att öka 
efterfrågan på återvunnet och 
biobaserat material och bygga ut 
en marknad för dessa finns en 
möjlighet att införa någon form 
av återvinningscertifikat. Dessa 
kan vara utformade på olika sätt, 
men innebär ofta en slags 
kvotplikt för aktörer som då blir 
skyldiga att använda en viss 
mängd återvunnet material i sina 
produkter. Sådana certifikat ökar 
sannolikt efterfrågan på 
återvunnet material
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Steg 1. Cirkulär upphandling: vad och varför

Steg 2. Organisationsupplägg och stöd

Steg 3. Formulera frågeställningen

Steg 4. Breda samarbeten mellan olika samhällssektorer

Steg 5. Upphandlingsprocessen

Steg 6. Beräkna och utvärdera cirkularitet

Steg 7. Avtala cirkularitet

Steg 8. Uppföljning av 

överenskommelser
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Produktkategorier för vilka EU har 
tagit fram GPP kriterier

● Cleaning products and services 

● Copying and graphic paper 

● Combined heat and power (CHP) 

● Office Buildings 

● Electrical and electronic equipment
in the health care sector

● Electricity

● Food and catering services 

● Furniture

● Gardening products and services 

● Imaging equipment

● Street lighting and traffic signals 

● Office IT equipment

● Road Design, Construction and 
Maintenance

● Sanitary tapware

● Indoor lighting

● Textiles

● Toilets and urinals

● Transport 

● Wall panels 

● Waste water infrastructure

● Water-based heaters
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Upphandlings-
myndighetens
kriteriebibliotek
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Man kanske tvingas att dela 
upp kriterierna på flera sätt

INDELNING AV KRITERIESLAG

1 Begränsa mängden avfall

2 Minimera mängden jungfruligt material

3 Öka mängden återvunnet material

4 Design för cirkularitet

5 Undvik miljöfarliga kemikalier

6 Förlängd produkters livslängd

7 Installation Byggnation

8 Större återbruk av produkter

9 Ökad återvinning av material

10 Skötsel Reparation Underhåll

11 Stimulera insamling av restprodukter

12 Regelbunden apportering och redovisning
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Bygg  – Återvunnen råvara
Obligatoriskt krav  

Kriterium Kontroll/verifikat 

Fönster och ytterdörrar som är tillverkade i icke-förnybara material ska 
bestå av en viss andel återvunnet material enligt följande: 

• minst 40 % av aluminium i profiler eller dörrblad ska vara återvunnet 
aluminium 
• minst 30 % av PVC-materialet i profiler eller dörrblad ska vara 
återvunnen PVC 
• minst 20 % av stål i profiler eller dörrblad ska vara återvunnet stål. 
Rostfritt stål tillåts inte. 
Återvunnen plastråvara får inte innehålla bly eller kadmium i halter 
som överstiger 100 ppm. Plastdetaljer ≤ 50 gram undantas. 
Kraven på andel återvunnet material gäller inte för: 
• utvändig beklädnad av yttre träkomponenter i väderskyddande syfte 
• (plast)komposit som material i karm, båge och som isolering 
• material som utgör mindre än 3 viktprocent av fönstrets, 
fönsterdörrens eller ytterdörrens totala vikt 
• gångjärn, handtag, beslag, stabiliseringsplattor och sparkplåtar
• isolering i fönster och ytterdörr 
• icke förnybara komponenter i glasrutan/isolerrutan.

Redogörelse för hur stor andel av materialet 
som är återvunnen exempelvis genom en 
byggvarudeklaration. Intyg från 
materialleverantör på andel återvunnet 
material på årsbasis. 

För återvunnen plast även testresultat eller 

motsvarande som visar att kravet på bly och 

kadmium uppfylls.

Källa: Nordisk Miljömärkning 2016 
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Bygg  – Design för cirkularitet
Teknisk specifikation

Kriterium Kontroll/verifikat 

Entreprenören ska innan projekteringen påbörjas, upprätta ett 
skriftligt system med rutiner för hantering av material, varor och 
kemiska produkter (nedan gemensamt benämnda varorna). Systemet 
kan vara baserat på papper eller elektroniska stöd. Entreprenören ska 
meddela beställarens ombud när ett sådant system till fullo är 
upprättat. Ett sådant system ska minst innehålla: 

- En plan med rutiner för hur beställarens krav på val av varor ska 
omsättas i projekteringen och produktionen och hur detta ska 
dokumenteras.
- Rutiner för hur avvikelser ska hanteras och hur och när beställaren 
ska informeras och konsulteras. 
- En loggbok för olika byggskeden, över hanterade material och varor. 
(Nedan gäller punkt d till och med punkt e endast för de material, 
varor och kemiska produkter som anges i bilagan Tabell 1 Material 
som byggs in, i kravet " Ämnen med miljö- och hälsofarliga 
egenskaper"). Loggbok ska innehålla minst: 
a) Innehållsförteckning och förklaring av loggbokens struktur, 
b) Vilket projekt och fastighet loggboken gäller för.
c) CE-märkning över inbyggda byggprodukter1. CE-märkningen ska 
vara upprättad i enlighet med Europaparlamentets och Rådets 
förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade 
villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets 
direktiv 89/106/EG.

Kontroll:
Kravet ska utföras under kontraktstiden 
(kontrolleras ej i anbudet). 

Uppföljning av kravet: 
Granskning av det system som Entreprenören har 
upprättat. Begäran att Entreprenören visar för 
Beställaren att systemet har motsvarande rutiner 
och innehåller ovan angivna punkter. Brister ska 
noteras och åtgärdas.

Kommentar:
Avancerad nivå, finns även variant på basnivå. 

Gäller följande byggskeden:

• Projekteringsskede

• Produktionsskede

• Överlämning

Se Upphandlingsmyndigheten för förslag till AMA-

rubriker.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2019 
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Bygg  – Insamling och rapportering
Teknisk specifikation

Kriterium Kontroll/verifikat 

Avfallet som uppkommer under 
byggande och renovering, exklusive 
rivningsavfall, ska uppgå till maximalt 7 
ton per 100 m2 intern kontorsgolvyta 
(bruttoyta). 

En plan för att hantera avfall på 
byggarbetsplatsen ska tas fram innan 
arbetet påbörjas på platsen. I planen 
ska identifieras möjligheter att 
förebygga avfall och inrättas system för 
sortering av material på plats för 
återanvändning, återvinning och andra 
former av materialåtervinning. Planen 
för hantering av avfall på 
byggarbetsplatsen ska omfatta följande: 

Huvudentreprenören för bygget, entreprenören med ansvar för 
utformning och byggande eller entreprenören med ansvar för 
utformning, byggande och drift ska lämna in en plan för hantering av 
avfall på byggarbetsplatsen som ska bestå av följande delar: 

(i) En materialförteckning där det uppskattas hur mycket avfall som 
kommer att uppstå och potentialen att förebygga avfall, baserat på 
god praxis. 

Källa: Europeiska kommissionen 2016 
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Bygg  – Insamling och rapportering
Teknisk specifikation
Kriterium Kontroll/verifikat 

Minst 80 viktprocent av det ofarliga avfall som uppstår under rivning 

och tömning, exklusive grävning och återfyllning, ska förberedas för 

återanvändning och återvinning. Detta ska bland annat innefatta 

följande: 

(i) Trä, glas, metall, tegel, keramiska material och betongmaterial som 

återvinns från byggnadens stomme. 

(ii) Inredning och icke-bärande element, däribland dörrar med 

dörrkarmar, golvbeläggningar, takskivor, gipsskivor, plastprofiler, 

isoleringsmaterial, fönsterramar, fönsterglas, tegelstenar, betong i form 

av block och färdiggjutna element och armeringsstål. 

De identifierade materialen, produkterna och elementen ska 

specificeras i en mängdförteckning för rivningen.

Huvudentreprenören för bygget, entreprenören med 

ansvar för utformning och byggande eller 

entreprenören med ansvar för utformning, byggande 

och drift ska lämna in en redovisning före 

rivning/tömning som innehåller den specificerade 

informationen. 

Ett system för att övervaka och redogöra för avfallet 

som uppstår ska användas. Vart ivägskickat avfall och 

avfall som upphör att vara avfall tar vägen ska följas 

genom fraktsedlar och fakturor. Uppgifter från 

övervakningen ska överlämnas till den 

upphandlande myndigheten.

Källa: Europeiska kommissionen 2016 
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Bygg  – Insamling och rapportering
Tilldelningskriterier

Kriterium Kontroll/verifikat 

Om andelen byggavfall från byggprocessen som sorteras för 

återanvändning eller materialåtervinning är:

• 50 % eller högre ges 1 poäng. 

• 60 % eller högre ges 2 poäng 

• 70 % eller högre ges 3 poäng. 

Maximalt kan 3 poäng uppnås. 

Det avfall som hämtats osorterat på byggarbetsplatsen men som vid 

eftersortering har kunnat materialåtervinnas, får räknas in i andelen 

om detta skriftligt kan dokumenteras. Som byggavfall definieras det 

avfall om uppkommer i samband med byggnation. Avfall som 

uppkommer då byggnader och byggnadsdelar rivs definieras som 

rivningsavfall och ska normalt inte ingå i beräkning enligt kravet.

Dokumenterade avfallsmängder som sorterats och 

hämtats för återanvändning eller 

materialåtervinning i förhållande till den totala 

mängden byggavfall som uppkommit. Avtal med 

avfallsentreprenör som stödjer möjligheten att 

materialåtervinna eller återanvända de fraktioner 

som sorterats.

Källa: Nordisk Miljömärkning 2016 
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Bygg  – Återvunnen råvara 
Tilldelningskriterium
Kriterium Kontroll/verifikat 

Den upphandlande myndigheten ska tilldela poäng till anbudsgivare 
som uppnår minst 30% återvunnet innehåll, återanvänt innehåll 
och/eller biprodukter, sett till värde, av den totala mängden viktiga 
byggelement som anges nedan: 

Nybyggnation 

• Stomme, inklusive bjälklag, pelare och betongplattor

• Ytterväggar

• Golv och innertak 

• Innerväggar

• Yttertak

• Grund och underbyggnad

Renovering 

• Ytterväggar 
• Innerväggar
• Omläggning av tak

När nya våningar eller utbyggnader planeras som utgör mer än 25% 

av den befintliga användbara golvytan, ska listan över element för 

nybyggnationer också användas.

Anbudsgivaren för huvudentreprenaden, entreprenören 
med ansvar för utformning och byggande eller 
entreprenören med ansvar för utformning, byggande och 
drift ska: 

• ange det totala återvunna innehållet, med en 
kvantifiering av det återvunna eller återanvända 
innehållets proportionella bidrag till det totala värdet 
av de angivna byggelementen, baserat på den 
information som lämnats av tillverkaren (eller 
tillverkarna) av byggprodukten.

• beskriva hur det totala värdet ska beräknas och 
kontrolleras. Denna beskrivning ska, som minimum, 
innehålla handlingar för satsen, styrdokument för 
fabrikstillverkningen och leveransdokumentation, 
samt ange hur tredjepartsverifiering kommer att 
arrangeras under byggnadsfasen. 

Beställningen och leveransen till byggarbets-platsen av 

dessa byggelement ska senare verifieras av 

huvudentreprenören för bygget.

Källa: Europeiska kommissionen 2016 
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Bygg  – Återvunnen råvara
Tilldelningskriterium

Kriterium Kontroll/verifikat 

För varje kategori av byggprodukt och byggmaterial utanför 
ångspärren som består av minst 25 % återvunnen råvara ges 1 
poäng per produktkategori. Maximalt kan 3 poäng uppnås. 

Poäng ges inte för följande byggprodukter där materialåtervinning 
redan är etablerad: metaller, isolering (glasull och cellulosa), 
industrigips samt träfiberprodukter. Återanvänd råvara eller 
produkt begränsas däremot inte på detta sätt. 

Den återvunna eller återanvända råvaran får inte innehålla något av 
följande ämnen i en halt > 100 ppm: 

• halogenerade flamskyddsmedel 
• kortkedjiga (C10-C13) och mellankedjiga (C14-C17) klorparaffiner 
• kadmium, bly, kvicksilver, krom VI och arsenik samt föreningar av 
dessa ämnen. 

För byggnader som konstrueras utan behov av ångspärr gäller 

fortfarande att produkter med återvunnet material inte ska vara 

avsedda för användning i inomhusmiljö.

Dokumentation som visar andel återvunnen eller 
återanvänd råvara i byggprodukten eller 
materialet. 

Dokumentation på förekomst av i kravet listade 

ämnen exempelvis genom en analysrapport.

Källa: Nordisk Miljömärkning 2016 
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Bygg  – Förnybar råvara
Tilldelningskriterier

Kriterium Kontroll/verifikat 

För byggnader med förnybara material i stomme eller fasad ges följande 
poäng: 

• bärande system/bjälklag i trä eller annat förnybart material ger 1 
poäng 

• bärande väggar eller bärande takkonstruktion i trä eller annat 
förnybart material ger 1 poäng 

• fasader där mer än 50 % av fasadarealen är av underhållsfritt trä eller 
annat underhållsfritt förnybart material ger 1 poäng 

Maximalt kan 2 poäng uppnås.

En beskrivning av byggnadens eller byggnads-typens 
material i stomme/ bärande konstruktion, 
takkonstruktion och fasad. 

För underhållsfria fasader ska producenten skriftligt 

intyga att denna, under normala betingelser är 

underhållsfri i minst 10 år.

Källa: Nordisk Miljömärkning 2016 
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Avfallskriterier vid nybyggnad och ombyggnad
”Avfallshantering”

Teknisk specifikation, basnivå 

Entreprenören ska vid genomförandet av projektet säkerställa att alla 
beslut som rör resurs-, material- och avfallshantering styrs av 
avfallshierarkin såsom den definieras i Avfallsdirektivet (2008/98/EG), det 
vill säga följande prioriteringsordning: 

● 1) Förebyggande 

● 2) Återanvändning 

● 3) Materialåtervinning 

● 4) Annan återvinning, 

● 5) Förbränning 

● 6) Deponi 



IVL |

”Avfallsmängder”

Teknisk specifikation, basnivå 

Entreprenören ska i projektet arbeta för att minska mängden byggavfall. Mängden 
byggavfall får inte överstiga [X]1 kg avfall/m2 BTA (bruttoarea). Med byggavfall avses 
avfall som kan hänföras till alla aktiviteter som utförs i samband med projektet, 
inklusive avfall som uppstår vid renovering, om- och tillbyggnad av befintliga 
byggnader. Med befintliga byggnader avses endast byggnader och andra strukturer som 
fanns redan före projektets start. 

Nivåer för avfallsmängder för nybyggnation (Förslag på nivå för X i kravtexten ovan): 

● - Basnivå: 37 kg/m2 - Avancerad nivå: 30 kg/m2 - Spjutspets nivå: 20 kg/m2 

Nivåer för avfallsmängder för ombyggnation (Förslag till nivå för X i kravtexten ovan): 

● - Basnivå: 30 kg/m2 - Avancerad: 20 kg/m2 - Spjutspets: 10 kg/m2
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”Materialinventering”

Teknisk specifikation, basnivå 

● Entreprenören/konsulten] ska genomföra en materialinventering av berörda objekt. 
Inventeringen ska syfta till att identifiera verksamheter och aktiviteter som kan ha 
betydelse för hur material och produkter i eller vid berörda objekt ska bedömas och 
omhändertas, exempelvis förorenade material. Inventeringen ska utgöra underlag till 
projekteringen och till material- och avfallshanteringsplanen under projektet. 

● Rapporten ska minst innehålla uppgifter om placering (våningsplan och rum), mängder 
och specifikation av material som: • kan återbrukas efter demontering • kan 
återanvändas efter ytterligare behandling • kan materialåtervinnas • kan innebära en 
arbetsmiljörisk och därmed kräver att en sanering utförs • kan bli farligt avfall och ska 
då beskriva hur avfallet ska hanteras • inte kan omhändertas enligt ovan utan bör 
hanteras för energiutvinning. • inte kan omhändertas enligt ovan utan bör deponeras. 



Gruppdiskussion 1
Typkrav
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Gruppdiskussion 1

Ni delas automatiskt in i tre break-out rooms för att diskutera:

1. Vilka av de tre typerna av upphandlingskrav skulle det kännas enklast att 
börja tillämpa? 
(Obligatoriska krav/”skall-krav”,  tilldelningskriterier/”bör-krav” eller kontraktsvillkor)

2. Var börjar Ni söka för att få information om upphandlingskriterier?

Om 20 minuter kallas ni tillbaka till huvudmötet! Diskussionsledaren för 
anteckningar och presenterar vid återsamlingen.



PAUS!
En kort bensträckare.



Cirkulär upphandling
-Nya verktyg för en modern upphandling i byggsektorn

Sven-Olof Ryding
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Ökat behov av livscykelbaserad
miljöinformation

2021-03-10 51

https://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.ehtutors.org/resources/ISO14001Diagram.jpg?timestamp%3D1325283976459&imgrefurl=http://www.ehtutors.org/consultancy.php&docid=-zMmJhg1ZgOiIM&tbnid=4An2SwB-FtUB6M:&w=394&h=297&ved=0ahUKEwi_zMD_2qzLAhUmCZoKHdPOAoMQxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://ofslides.com/storage/s2/prs/b6/8cc8/749f2893fbe359bd227088db257963f2.jpg&imgrefurl=http://ofslides.com/thesupplychainniche-31131/presentation-349488&docid=xjA_u1XMpJMJ1M&tbnid=o4zaBZgnJqfGCM:&w=1024&h=768&ved=0ahUKEwjDxo_i26zLAhWjQZoKHWjIDlEQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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Livscykelperspektivet
ställer krav på en
helhetssyn
… och LCA-beräkningar

Funktionell enhet vs deklarerad enhet
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Exempel på 
Upphandlingsmyndighetens kriterier 
med LCA-anknytning 
● Engångstextilier inom sjukvården

● Motiv
Information om engångstextiliers vikt, i samband med kontraktsvillkor, är viktigt för 
att kunna beräkna hur mycket CO2- ekvivalenter som förbrukas i relation till hur 
mycket engångstextilier som köps in och för att då exempelvis kunna jämföra CO2-
ekvivalanter för t.ex. biobaserat förkläden mot vanliga förkläden.

● Förslag till bevis
Leverantören ska kunna redovisa den offererade produktens klimatpåverkan i ett 
livscykelperspektiv. Miljödeklaration, klimatfotavtryck eller motsvarande 
innehållande resultat från livscykelanalys i enlighet med ISO 1404/44, ISO/TS 14067 
eller ISO 14025, alternativt likvärdig information om produktens miljöpåverkan.

● Förslag till uppföljning
Granska verifikatens giltighet.



IVL | 2002-04-2454

Miljövarudeklarationer (EPD) enligt ISO 14025
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EcoPlatform är en organisation som samordnar 
byggindustrins miljöarbete Europa
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Antalet EPD:er
inom byggbranschen
ökar fort
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De flesta EPD:er finns inom 
byggområdet

10 March, 
2021THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM 57
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Exempel på EPD:er
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PCR:er är som miljömärkningskriterier de 
beskriver förutsättningar för olika 
produkter 

ISO 14025, Clause 6.7.1

Programme Operators can facilitate harmonization 
when developing PCR for a product category by considering
readily available PCR documents in the same product category
and in the appropriate market area.

https://www.google.se/imgres?imgurl=https://www.eesc.europa.eu/glossaries/sites/default/files/g_images//product-category-rules-review-extra_large.jpg&imgrefurl=https://www.eesc.europa.eu/glossaries/glossary/lets-speak-sustainable-construction/section/terms/term/product-category-rules-review&docid=6j3MzE07fQIXyM&tbnid=txS7NHRmGZpg3M:&vet=1&w=653&h=653&bih=695&biw=1536&ved=0ahUKEwiumKWAvtDiAhXFoXEKHYAFDegQMwhQKA8wDw&iact=c&ictx=1
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PCR-
biblioteket
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Ett sådant här
beslutsunderlag
kan man få fram
med EPD:er

PRESENTATIONSTITEL

Källa: Västra Götalandsregionen
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Trafikverket tillämpar EPD i sina 
upphandlingar
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Hur går det med CE-märkningen?
● Med syfte att nå en enhetlig implementering av CPR 

med dessa utgångspunkter har EU startat 
pilotprojekt för att inkludera EPD-resultat i 
harmoniserade produktstandarder i enlighet med 
Basic Work Requirement (BWR) 7 Sustainable use of
natural resources for windows, gypsum products
and cement products. Viktiga utgångspunkter är här 
att bygg- och anläggningar utformas, byggs och rivs 
med beaktande av:

● återanvändning och återvinning av material eller 
delar av material efter rivning,

● hållbarhet, och av

● användning av miljömässigt jämförbara rå- och 
sekundära material i konstruktionsarbetet

PRESENTATIONSTITEL



IVL |

Den framtida lagen om 
klimatdeklarationer
baseras på PCR och EPD
som verktyg i upphandling
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Olika upphandlingsförfaranden

Över tröskelvärdena:

● Selektivt förfarande 

● Förhandlat förfarande

● Konkurrenspräglad dialog

● Innovationspartnerskap

Under tröskelvärdena:

● Förenklat förfarande

● Urvalsförfarande

● Direktupphandling

● Dynamiskt inköpssystem
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Att tänka på vid upphandling av produkter
● I samband med att upprätta sitt upphandlingsdokument bör en beställare 

informera sig om klimatinriktade produktupphandlingar har skett på annat håll

● Alltför specifika tekniska krav kan leda till ”inlåsningseffekter” och bevarande av 
”gammal teknik” – kan undvikas genom att ställa funktionskrav

● För att bilda sig en uppfattning om möjligheten att få fram klimatinformation kan 
man skicka ut en enkät (i form av en självdeklaration) där anbudsgivare får ange i 
vilken omfattning de kan ta fram relevant underlagsinformation (för LCA-
beräkningar)

● Ett tilldelningskriterium kan vara att uppge antal genomförda uppdrag med 
koppling till klimatfrågor

● Om en anbudsgivare inte har erfarenhet av klimatberäkningar kan ett 
kontraktsvillkor vara att de tar fram en sådan för en typprodukt under 
genomförandet av uppdraget

● Ett kontrakts villkor kan vara att minska den inköpta produktens klimatpåverkan 
med x% 
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Att tänka på vid upphandling av tjänster
● Det finns möjlighet i samband med kvalificeringskravet 

fråga om anbudsgivarens personal har kompetens 
inom hållbarhets- och klimatområdet

● Det kan vara bra att fråga om en anbudsgivare själv har 
en klimatpolicy i samband med att de lämnar in anbud

● Har anbudsgivaren själv beräknat (eller kommer att 
beräkna) sitt klimatavtryck

● Det kan vara lämpligt att begära in referenser på 
genomförda uppdrag

● Begär in information om så lika tidigare genomförda 
uppdrag som möjligt

● Viktig information kan också vara om anbudsgivaren 
tillämpar någon särskild affärsmodell med koppling till 
klimatfrågor
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Att heltäckande beskriva cirkularitet i 
ett enda samlat index är svårt

● Fokusera inte på den perfekta 
mätmetoden – fokusera istället 
på vad som kan göras med det 
som finns

● Svårt att hitta en mätmetod 
som fungerar vid utvärdering av 
anbud - en möjlighet är mjukare 
tilldelningskriterier

● Större möjligheter att mäta 
cirkularitet tidigt i samband med 
RFI eller senare i processen i 
samband med utvärdering av 
avtal

● Leverantörer bör ges mer 
spelrum
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Klimatanpassad och cirkulär upphandling – ett 
mångfacetterat område med
flera förslag

● Fastställande av nationella klimatmål för importerade produkter

● Krav på inledande dialoger med potentiella anbudsgivare

● Införande av funktionskrav

● Separata upphandlingar med materialleverantörer

● Tillämpning av effektiva LCA-baserade miljökrav

● Införande av cirkularitetsdeklarationer för verifiering av reducerad 
materialanvändning

● Ökad användning av incitamentsavtal och bonussystem

● Förlängda livslängder för använda produkter

● Krav på minimumregler för underhåll och reparationer

● Etablerande av en nationell produktdatabas

● Leverantörers obligatoriska deltagande i en avfallsbörs för återanvändbara 
material 

● Löpande leverantörsdialoger efter genomförda uppdrag
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Krav - Möjliga stöd vid cirkulär 
upphandling

● Guider/Stöd gällande upphandlingskrav
● Dags att bygga och riva cirkulärt

● Klimatkrav vid upphandling av byggprojektet

● Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier

● Utredningar
● Upphandlingsdialog Dalarna

● AF- mallar
● Riktlinjer för resurs- och avfallshantering

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/739f9135-ebe3-4f18-8420-ef6ca7e13922/Guide+med+rekommendationer.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ivl.se/download/18.34244ba71728fcb3f3fa/1591692724628/klimatkrav_till_rimlig_kostnad.pdf
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/bygg-och-fastighet/
https://www.upphandlingsdialogdalarna.se/upphandling-i-byggsektorn-krav-pa-anvandande-av-aterbrukade-och-ateranvanda-produkter-och-material/
https://byggforetagen.se/foretagsservice/amnen/resurs-och-avfallshantering/


Gruppdiskussion 2
Upphandlingskrav för återbruk
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Gruppdiskussion 2

Ni delas automatiskt in i tre break-out rooms för att diskutera:

1. Vad måste hända för att stimulera ett ökat återbruk av 
byggprodukter?

Om 20 minuter kallas ni tillbaka till huvudmötet! Diskussionsledaren 
för anteckningar och presenterar vid återsamlingen.



Återbruk -
garantier och ansvar
Johanna Andersson
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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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Exempel – Vasakronans ”Återbrukslokal”

Läs mer: Vasakronans hemsida

https://vasakronan.se/artikel/kontorslokaler-helt-i-aterbruk-kom-inte-och-sag-att-det-inte-gar/
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Exempel – Projekt Rymdrum
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Lärdomar från projekt 
Rymdrum

● Garantiansvar – vem tar risken?

● Kvalitetssäkring – bedömning av återbrukat 
material

● CE-märkta produkter – hur gör vi? – Exempel 
stålkomponenter
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Undantag: 
CE-märkning av återbrukat tegel

● Harmoniserad standard för CE märkning för 
återbrukat tegel finns sen någon tid tillbaka

● I dagsläget görs detta i Danmark

● TIPS: Bruksspecielisten håller event om grönt 
murverk på fredag 12/3 

Grönt Murverk– En introduktion till cirkulärt 
byggande med tegel

PRESENTATIONSTITEL

https://www.linkedin.com/events/gr-ntmurverk-enintroduktiontill6772132888990248960/
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Tips genomförda och kommande 
utredningar

Rapporter:

● Återbruk av stålkomponenter - Analys av möjligheter 
och hinder för en ökad återanvändning idag. Läs mer 
här

Pågående projekt:

● Demonstration av återbrukat material i byggsektorn 
(Re:Source – NCC + Chalmersfastigheter)

● Äldreboende i Trelleborg byggt av återvunna och 
återbrukade material (Re:Source – Skanska)

PRESENTATIONSTITEL

https://www.sbuf.se/Projektsida?project=ea9e533d-895b-4cc8-8ab3-dc9d8fd92d51


PAUS!
En kort bensträckare.



Gruppdiskussion 3
Garantier och ansvar
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Gruppdiskussion 3

Ni delas automatiskt in i tre break-out rooms för att diskutera:

1. Vilka är era erfarenheter kring garantier, kvalitetssäkring och CE-märkning 
av återbrukade produkter? 

2. Vilka behov på förtydligande ser ni finns gällande garantier, 
kvalitetssäkring och CE-märkning framöver? Tex utredningar, lagkrav, 
styrmedel eller annat stöd.

Om 20 minuter kallas ni tillbaka till huvudmötet! Diskussionsledaren för 
anteckningar och presenterar vid återsamlingen.



Återbruksmarknaden idag
Maria Ahlm
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Produkter som är enkla att börja 
återbruka!

Fast interiöra byggprodukter

● Dörrar

● Glaspartier

● Fönster

● Innerväggar 

● Undertak

● Golv

● Smide och galler

● Trappor

● Beslag och dörrautomatik

Annat 

● Fasadmaterial

● Tegel och mursten

● Takplåt

● Träprodukter

● Betong

● Markmaterial

● Vissa installationer 
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Återbruk och installationer

Installationer är ofta dolda eller ”osynliga”. Sekundära 
klimateffekter kan spela roll. 

Exempel på ”lämpliga” installationsprodukter:

● Belysning

● Kabelstegar

● Sanitetsprodukter

● Ventilationskanaler

● Radiatorer

● Spjäll
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Din egen materialbank!

● Använd det du själv har eller som finns i projektet

● Skapa förutsättningar internt – exv egen digital 
produktbank

● Samverka med andra aktörer lokalt i staden eller 
regionen.

PRESENTATIONSTITEL
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Andrahandsmarknaden offentlig 
verksamhet

● Får man lov att skänka produkter?

● Får man lov att sälja produkter i andra hand?

https://ccbuild.se/content/uploads/2018/06/Juridiska-v%C3%A4gl.-%C3%A5terbruk.pdf

https://ccbuild.se/content/uploads/2018/06/Juridiska-v%C3%A4gl.-%C3%A5terbruk.pdf
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Hur ser återbruksmarknaden 
ut idag? - Tjänster

● Tjänster, https://ccbuild.se/tjanster/
● Arkitekter

● Demonterare

● Återbrukssamordning

● Lager

● Logistik

● Rekonditionering

https://ccbuild.se/tjanster/
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Hur ser återbruksmarknaden 
ut idag? - Produkter

● Digitala marknadsplatser
● Blocket 

● Sociala plattformar

● Enskilda/specifika aktörer

● CCBuilds marknadsplats https://market.ccbuild.se/

● Fysiska företag och marknadsplatser
● Återbruksdepåer 

● Lokala företag

● Se ert egna bestånd som en materialbank!

https://market.ccbuild.se/
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Några inspirerande exempel!

● Göteborgs stad
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Några inspirerande exempel!

● Helsingborgshem har återbruks-rivit 3 flerfamiljshus på 
Drottninghög och återbrukar bland annat tegel, 
betongelement och trappräcken i de nya hus som ska 
byggas. 

● Tegel har skänkts till Helsingborgs 
Fastighetsförvaltning.

https://www.helsingborgshem.se/byggprojekt/projekt-aterbruk

https://www.helsingborgshem.se/byggprojekt/projekt-aterbruk
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Några inspirerande exempel

● P-Malmö ska bygga ett parkeringshus med återbrukad 
fasad. FFU skickas ut inom kort.

● Arkitekten har fått i uppdrag att identifiera 
rivningsobjekt med potentiellt rätt material. 

● Tar tillvara på internt mtrl och kompletterar med 
material från ÅV-ftg.

● Logistik, lager och hållfasthetstestning i egen regi.

● Står själva för garantin.



Tack för idag!
Maria Ahlm, maria.ahlm@ivl.se

Johanna Andersson, johanna.andersson@ivl.se

Sven-Olof Ryding, sven-olof.ryding@ivl.se


